
ƯBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỎ KHOA HỌC VẰ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngàv/jO thảng £  năm 20Ị 4 

THÔNG BÁO
đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài 

cứu khoa học xã hội và nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2015

Thực hiện Kẹ hoạch hành dộng số 83-KH/TU ngày 9/12/2013 của Tỉnh ủy Bà Rịa
-  Vũng Tàu và Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 
15/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu về phát triển khoa học và công nghệ phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế;

Đe xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể năm 2015,

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo tới các Sở ban ngành, địa phương trong 
tỉnh, các Trường đại học, cao đẳng, các Viện nghiên cứu và tổ chức, cá nhân để đăng ký, 
đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học 
xã hội và nhân văn ( sau đây gọi là đề tà i), dự án sản xuất thử nghiệm ( sau đây gọi là dự 
án) của tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu năm 2015, cụ thể như sau:

Iề Yêu cầu cơ bản đối với các đề tài, dự án khi đăng ký, đề xuất

1) Giá trị thực tiễn

- Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của
tỉnh;

- Tạo chuyển biến cơ bản về năng suất, chất lượng, hiệu quả, có tác động và ảnh 
hưởng tốt đến sự phát triển ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh;

- Ket quả của đề tài, dự án phải có khả năng ứng dụng được vào thực tiễn sản xuất 
và đời sổng, có địa chì sử dụng kết quả nghiên cứu ( đối với dự án sản xuât thử nghiệm 
còn yêu cầu phải được thị trường chấp nhận).

2) Giá trị khoa học, công nghệ

- Có tính mới, sáng tạo về khoa học và công nghệ; có tác dụng nâng cao trình độ 
của ngấnh, lĩnh vực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo 
quốc phòng an ninh của tỉnh;

'■ - Góp phần nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

3) Tính khả thi

- Các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước có đủ năng lực để giải quyết 
được trong khoảng thời gian không quá 2 năm đổi với đề tài, 3 năm đối với dự án, trừ 
trường họp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định;

- Phù hợp với năng lực khoa học và công nghệ của tỉnh về trình độ cán bộ khoa 
học và công nghệ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thời gian thực hiện;

- Có khả năng huy động nguồn lực để đáp ứng nhu cầu thực hiện đề tài, dự án.
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II. Định hướng nhiệm vụ phát triển KH&CN các ngành, lĩnh vực

1- Khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục-đào tạo- dạy nghề và du lịch

- Tăng cường nghiên cứu khoa học lịch sử, văn hóa: về vùng đất, con người và 
truyền thống lịch sử của Bà Rịa -  Vũng Tàu; bảo vệ, tôn vinh và phát huy chọn lọc, khai 
thác tiềm năng các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.

- Nghiên cứu những vấn đề nổi bật về kinh tể - xã hội: các thế mạnh về kinh tế, 
vấn đề an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng đảng...ở tỉnh trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tổng kết thực tiễn và đề xuất chính sách, công cụ để 
quản lý, phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hướng đến sự 
phát triển bền vững của địa phương.

- Nghiên cứu tác động của hội nhập đối với Bà Rịa -  Vũng Tàu, đề xuất các giải 
pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục -  đào tạo và dạy nghề; ứng dụng công 
nghệ hiện đại, công nghệ mới trong quản lý, giảng dạy và học tập; áp dụng các tiêu chuấn 
kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề; phát huy khả năng, tính 
chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo cho học sinh tư duy, tác phong, làm quen trong 
nghiên cứu khoa học và úng dụng công nghệ ngay tà khi ngồi trên ghế nhà trường.

- Các giải pháp nhằm đa dạng hóa các loại hình du lịch ( du lịch biển, làng nghề, 
tại gia..), nâng cao chất lượng phục vụ, tạo sản phẩm mới trong du lịch và dịch vụ.

2- Khoa học kỹ thuật và công nghệ

2.1. Khoa học và công nghệ biến

Xây dựng tiềm lực và hệ thống khoa học và công nghệ về biển; đẩy mạnh nghiên 
cứu ứng dụng về biển, các giải pháp khoa học và công nghệ mới, tiên tiến phục vụ công 
tác khảo sát điều tra cơ bản về tài nguyên biển và ven bờ, hải đảo, dự báo và cảnh báo 
môi trường biển, phòng chống ô nhiễm biển, phòng tránh thiên tai, xử lý xói lở bờ biển 
và các ao xoáy tại các bãi tắm du lịch, bảo tồn tài nguyên biển, đa dạng sinh học biển 
phục vụ phát triển bền vừng kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển của 
tỉnh.

2.2. Công nghệ thông tin và truyền thông

- Xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý 
nhà nước và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin -  viễn thông và Internet.

- ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ thông tin trong các lĩnh vực phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước, tăng cường 
t cải cách hành chính theo mô hình chính phủ điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã.

2.3. Công nghiệp, tiếu thủ công nghiệp và năng lượng

- Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, tiến tiến trong công nghiệp, công 
nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp nhằm nhanh chóng thực hiện mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

- ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; ứng dụng các công nghệ 
và tăng cường sử dụng các thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng.

2.4. Tài nguyên và môi trường
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- ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả 
nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao năng lực công nghệ 
trong dự báo, quan trắc, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp bảo vệ môi trường đô thị và các Khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; các giải pháp giảm thiểu tác động cùa biến đổi khí hậu tới điều 
kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phát triển công nghệ môi trường trong xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải 
nguy hại, khí thải; ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện môi trường 
trong sản xuất, kinh doanh; phát triển công nghệ tái chế chất thải.

2.5. Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- v ề  chăn nuôi: Áp dụng quy trình công nghệ tổng hợp và tự động hóa quá trình 

chăn nuôi quy mô công nghiệp; chọn lọc, nhân và sử dụng giống vật nuôi mới có năng 
suất, chất lượng cao, tập trung vào một số vật nuôi chủ lực như: Bò, heo, gia cầm; sản 
xuất, chăn nuôi gia cầm, heo, bò quy mô công nghiệp; ứng dụng các chế phẩm sinh học, 
các loại thức ăn chăn nuôi, vắc -  xin, bộ kít mới trong chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh.

- v ề  trồng trọt: ứng dụng rộng rãi các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất 
lượng tốt và khả năng chống chịu cao; áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt 
(VietGap), tập trung vào các loại cây lương thực, rau, hoa, cây ăn quả thế mạnh (Nhãn, 
xoài, mãng cầu) và các loại cây công nghiệp (Tiêu, cà phê, ca cao, cao su); nâng tỷ lệ 
diện tích sản xuất rau an toàn, hoa cao cấp trong nhà lưới, nhà kính; ứng dụng các chế 
phẩm sinh học, các bộ kít chẩn đoán bệnh, các loại phân bón thế hệ mới trong trồng trọt 
và bảo vệ cây trồng.

- v ề  lâm nghiệp: ứng dụng giống cây trồng lâm nghiệp mới trong trồng rừng kinh 
tế theo phương pháp thâm canh; chú trọng trong phục hồi, điều tra, bảo tồn các loài động 
vật, thực vật quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

- v ề  thủy lợi: ứng dụng vật liệu mới, thiết bị mới, áp dụng công nghệ tiên tiến 
trong thiết kế, thi công các công trình thủy lợi, bảo vệ đê điều, hồ đập; xây dựng và mở 
rộng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước; áp dụng các biện pháp kỳ thuật để 
ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ và cải tạo đất.

- v ề  thủy sản: ứng dụng, chuyển giao giống thủy sản mới, áp dụng quy trình sản 
xuất giống sạch bệnh, quy trình quản lý tổng họp dịch bệnh thủy sản; ứng dựng công 
nghệ bảo quản, chê biên thủy sản sau thu hoạch; mở rộng áp dụng tiêu chuân vietGap 
trong nuôi trồng thủy sản.

- v ề  lĩnh vực cơ điện nông nghiệp và sau thu hoạch: Đẩy mạnh úng dụng cơ khí 
hóa trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng các mẫu máy nông 
nghiệp mới, công nghệ và thiết bị vào sơ chế, chế biến, bảo quản sau thu hoạch các sản

* phẩm nông nghiệp, các mẫu thiết bị phục vụ trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm.

2.6. Giao thông vận tải

- Triển khai các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật trong quy hoạch, khảo 
sát, thiết kế, xây dựng, quản lý, bảo trì công trình giao thông; ứng dụng khoa học và công 
nghệ trong đầu tư xây dựng, quản lý bảo trì công trình giao thông; các giải pháp khoa học 
và công nghệ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Hiện đại hóa hệ thống cảng biển, quy trinh công nghệ tiên tiến khai thác cảng; 
tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ Logistic.
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2.7. Xây dựng
- ứng dụng khoa học và công nghệ trong' quản lý quy hoạch xây dựng và phát 

triển đô thị, nông thôn, bảo đảm tính dân tộc, hiện đại và phát triển bền vững, trong thiết 
kế, thi công xây dựng nhằm tăng hiệu quả thi công và an toàn lao động.

- Tăng cường sử dụng các loại vật liệu xây dựng theo công nghệ tiên tiến (Nano, 
compozit,...) vật liệu xây không nung và các vật liệu khác thân thiện với môi trường.

2.8. Y, dược

- ứng  dụng, phát triển công nghệ cao trong trong lĩnh vực y tế; các công nghệ và 
kỹ thuật tiên tiến trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh.

- ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực 
phẩm và nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng.

- Tăng cường kiểm soát các loại thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và nâng cao 
nhận thức của người dân trong phòng bệnh, vệ sinh an toàn thực phâm.

3- Các đề tài, dự án nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hệ thống tổ 
chức và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh (nhân lực; cơ sở vật 
chất, trang thiết bị; thông tin khoa học và công nghệếỉ.).

4- Các đề tài, dự án nhằm phát triển thị trưcrng khoa học và công nghệ tại 
tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàuẳ

III- Thời gian, địa chỉ nhận Phiếu đăng ký, đề xuất đề tài, dự án

Căn cứ vào yêu cầu, định hướng nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trên, 
kính mong các Sở ban ngành, địa phương trong tỉnh, các Trường đại học, cao đẳng, các 
Viện nghiên cứu và tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký, đề xuất đề tài, dự án theo mẫu 
Phiếu đính kèm (Phiếu -  ĐXĐT -  A đối với đề tài và Phiếu -  ĐXDA -  A đối với dự án).

Thời gian nhận Phiếu đãng kỷ, đề xuất đề tài, dự án: không hạn định thời gian, 
tuy nhiên để thuận lợi trong việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch năm 2015 kính mong các 
tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký, đề xuất trước ngày 01 tháng 10 năm 2014.

Phiếu đăng kỷ, đề xuất đề tài, dự án xin gửi về địa chỉ. Phòng Quản lý khoa học, 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu, Khu Trung tâm Hành chính - Chính 
trị tỉnh, số 198 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa.

Nơi nhận:
- UBNĐ tình ( để b/c);
- Các sở ban ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;

, - Các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện NC;
- Các Tổ chức KHCN vùng Đông Nam bộ;
- Website của Sờ KH & CN tỉnh BR -  VT ;
- Lưu: VP, QLKH.

Mai Thanh Quang
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Phiếu -  ĐXĐT - A

CBỒẰNG KÝ, ĐÈ XUẤT ĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CẤP TỈNH NĂM 2015

VÀ I

2./ Giải trình về tính cấp thiết (tại sao phải nghiên cứu ở cấp tỉnh: quan trọng, bức 
xúc, cấp bách...)

3./ Mục tiêu dự kiến của đề tài

4./ Nội dung chủ yếu của đề tài

r  9 >

5ẵ/ Dự kiên sản phâm của đê tài

6./ Khả năng và địa chỉ áp dụng; phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu; trách 
nhiệm của tố chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài trong việc trực tiếp hoặc tham 
gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu

7./ Nhu cầu kinh phí và thời gian để thực hiện đề tài

................. ,ngày.... tháng .......năm......
Tổ chức/cá nhân đăng ký, đề xuất đề tài

( Họ, tên và chữ ký -  
đóng dấu đối với trường họp đăng ký, đề xuất của tổ chức )
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Phiếu -  ĐXDA -  A

ĐĂNG KÝ, ĐÈ XUẤT D ự  ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

ẫ CẤP TỈNH NĂM 2015
h ọ c ỵ | |

Dự án sản xuất thử nghiệm
NGHÊ/*/7JJJ Ẽ_ ẻ„ ,
t xứ của Dự án: nêu rõ một trong các nguôn sau

- Ket quả của Đề tài KHCN cấp.................. đã được đánh giá nghiệm thu.
- Sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học đạt giải thưởng hội thi 

sáng tạo.
- Ket quả KHCN từ nước ngoài (tên nước; tên cơ quan, tổ chức có kết quả 

KHCN này....)
- Từ nguồn khác....

3./ Giải trình về tính cần thiết (sự phù hçyp với hướng công nghệ ưu tiên; tạo ra 
công nghệ và sản phâm chuyên siao được cho sản xuât; ý nghĩa kinh tê - xã hội 
của dự án sản xuất thử nghiệm)

4./ Mục tiêu của Dự án

5./ Sản phẩm và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

6./ v ề  thị trường tiêu thụ sản phẩm và địa chỉ áp dụng; tính nhân rộng của dự án

7ệ/ Nhu cầu kinh phí và thời gian để thực hiện :
Tông số: triệu đồng, trong đó: '
- Kinh phí của tổ chức chủ trì thực hiện dự án: triệu đồng.
- Hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học: triệu đồng.

8./ Tính hiệu quả đầu tư của dự án

* ................................ ,ngày.... thảng .............năm ................

Tổ chức/cá nhân đăng ký, đề xuất Dự án SXTN
( Họ, tên và chữ ký -  

đóng dấu đổi với trường hợp đăng ký, đề xuất của tổ chức )

6


