
UBND TÌNH BÀ RỊA -  VŨNG TÀU CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VẤ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sốx/£/TB-SKHCN Bà Rịa -  Vũng Tàu, ngàỵ.aẴỔ. tháng. J....năm 2014

THÔNG BÁO
TUYẺN CHỌN TỎ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THựC HIỆN ĐÈ TÀI, 

D ự  ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2014

Căn cứ Kế hoạch hành động số 83-KH/TU ngày 09/12/2013 của Tỉnh ủy Bà Rịa- 
Vũng Tàu về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khóa XI và 
Quyết định số 574/QĐ- UBND ngày 19/3/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu v/v 
phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tỉnh kể 
hoạch năm 2014,

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh thông báo Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ tỉnh năm 2014 để các tổ chức và cá nhân có năng lực và 
điều kiện đăng ký chủ trì thực hiện, như sau :

I- Danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2014 
của tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu

1. Đề tài: Nghiên cứu, chuyển vị (ex-situ) để phục hồi và bảo tồn Trai tai tượng 
(Tridacna) tại Côn Đảo.
Mục tiêu: Bảo tồn loài Trai tai tượng tại vùng biển Côn Đảo.
Nội dung:

- Điều tra, xác định số lượng, sự phân bố và các đặc tính sinh vật học của loài Trai 
tai tượng.

- Nghiên cứu và áp dụng hình thức bảo tồn chuyển vị đối với loài Trai tai tượng.
Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình kỹ thuật chuyển vị và bảo tồn loài Trai tai tượng.
- Vùng bảo tồn chuyển vị Trai tai tượng.
- Báo cáo tổng kết.
- 2 bài báo khoa học.

2. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sấy mực bằng phương pháp sấy chân không 
trên tàu lưới kéo đôi khai thác hải sản xa bờ tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Mục tiêu:

Nâng cao chất lượng và giá trị mực ống khô bằng quy ừình công nghệ sấy chân 
không cho tàu lưới kéo đôi khai thác hải sản xa bờ của tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Nội dung:

- Nghiên cứu, thiết kế chế tạo và lắp đặt hệ thống sấy chân không phù hợp với tàu 
lưới kéo đôi khai thác hải sản xa bờ của tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.

- Xây dựng quy trình kỹ thuật sấy mực ống trên tàu lưới kéo đôi khai thác hải sản 
xa bờ bằng phương pháp sấy chân không.

- Đánh giá chât lượng mực ông khô được sây băng phương pháp sây chân không 
trên tàu.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế của hệ thống sấy chân không lắp trên tàu.



Sản phẩm dự kiến:
- Bản thiết kế hệ thống sấy chân không trên tàu lưới kéo đôi.
- 01 bộ thiết bị sấy chân không công suất khoảng 400kg mực ống tươi/mẻ sấy.
- Quy trình kỹ thuật sấy mực ống trên tàu lưới kéo đôi.
- Báo cáo tổng kết đề tài.
- 2 bài báo khoa học.

3. Đe tài: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm giống cá mao ếch 
(Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) tại tình Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mục tiêu:

Xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo cá Mao ếch tại tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Nội dung:

- Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của cá mao ếch trong điều kiện nuôi nhân
tạo.

- Nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân íạo cá mao ếch.
- Nghiên cứu ương nuôi ấu trùng, cá giống cá mao ếch.

Sản pham dự kiến:
- Quy trình sinh sản nhân tạo cá Mao ếch.
- 10.000 con giống cá Mao ếch.
- Báo cáo tổng kết dự án.
- 2 bài báo khoa học.

4ẳ Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phòng trừ tuyến trùng bằng chế phẩm sinh học trên 
cây rau tại tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu (Cải xanh, Kho qua, Cà tím).
Mục tiêu:

Phòng trừ tuyến trùng bằng chế phẩm sinh học trên cây rau (Cải xanh, Khổ qua, Cà
tím)
Nội dung:

- Điều tra thành phấn loài và diễn biến mật độ tuyến trùng gây hại trong đất và rễ 
cây (Cải xanh, Khổ qua, Cà tím).

- Nghiên cứu phòng trừ tuyến trùng bằng các chế phẩm sinh học.
- Xây dựng quy trình phòng trừ tuyến trùng gây hại cây rau bằng chế phẩm sinh

họcẾ
Sản phẩm dự kiến:

- Bảng thành phần loài và diễn biến mật độ tuyến trùng gây hại cây rau (Cải xanh, 
Khổ qua, Cà tím)

- 3 quy trình phòng trừ tuyến trùng gây hại trên cây rau (Cải xanh, Khổ qua, Cà tím)
- Báo cáo tổng kết đề tài.
- 2 bài báo khoa học.

5. Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh Bà 
Rịa -  Vũng Tàu
Mục tiêu:

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen mãng cầu ta đặc hữu của tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu. 
Nội dung:

- Điều tra, khảo sát, thu thập nguồn giống mảng cầu ta trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  
Vũng Tàu.

- Định danh phân tử thực vật nhằm tư liệu hóa nguồn gen cây đầu dòng.
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- Xây dựng Vườn bảo tồn nguồn gen.
Sản phẩm dự kiến:

- Vườn bảo tồn cây mãng cầu ta đặc hữu.
- Kết quả phân tích phân tử cây Na đặc hữu của tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
- Báo cáo tổng kết đề tài.
- 2 bài báo khoa học.

ốẽ Dự án: ửng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và phát triển vườn cây ăn quả xã Long 
Phước, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Mục tiêu:

Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả vườn cây ăn trái tại xã Long Phước.
Nội dung:

- Điều tra, khảo sát đất ữồng, hiện trạng vườn cây và kỹ thuật canh tác tại xã Long
Phước.

- Đánh giá tuyến chọn một số cây phù họp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Xây dựng một số mô hình cải tạo, thâm canh, trồng mới cây ăn quả phù họrp, hiệu 

quả kinh tế cao.
Sản phẩm dự kiến:

- Một số mô hình cải tạo, thâm canh, trồng mới cây ăn quả
- Báo cáo tổng kết dự án.
- 2 bài báo khoa học

7. Đề tài: Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng nhằm 
hỗ trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Mục tiêu:

Xây dựng mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng ở khu vực nông thôn tỉnh 
Bà Rịa — Vũng Tàu.
Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của cách tiếp cận quản lý môi trường dựa 
vào cộng đồng ở trong và ngoài nước.

- Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường vùng nông thôn.
- Khảo sát đánh giá công tác quản lý môi trường khu vực nông thôn.
- Xây dựng 2-3 mô hình quản lý môi trường nông thôn dựa vào cộng đồng .

Sản phẩm dự kiến:
- Báo cáo tổng két đề tài.
- Mô hình quản lý giám sát môi trường dựa vào cộng đồng.
- Sổ tay quản lý môi trường dựa vào cộng đồng ở nông thôn.
- 02 bài báo khoa học.

8. Đe tài: Điều tra hiện trạng, tiềm năng và đề xuất định hướng khai thác, sử  dụng và 
bảo vệ tài nguyên môi trường núi Dinh tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Mục tiêu:

Đánh giá tiềm năng và đề xuất định hướng khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên 
môi trường khu vực núi Dinh phục vụ phát triển kinh tế -xã hội hiệu quả, bền vững.
Nội dung:

- Thu thập, tổng hợp, phân tích các thông số về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi 
trường của núi Dinh.

- Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng tài nguyên môi trường núi Dinh.
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- Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng, định hướng khai thác sử dụng núi Dinh.
- Đánh giá khả năng dễ tôn thương tài nguyên môi trường của khu vực núi Dinh.
- Đe xuất các định hướng, giải pháp khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi 

trường núi Dinh bền vững, hiệu quả.
Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Các thông sô, bản đồ: Hiện trạng tài nguyên đất, khoáng sản, rừng và đa dạng sinh 

học, tài nguyên nước, di tích lịch sử, bản đồ hiện trạng môi trường không khí, đất, nước....
- Đe xuất các định hướng, giải pháp khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi 

trường núi Dinh bền vững, hiệu quả.
- 2 bài báo khoa học.

9. Đề tài: Tri thức bản địa của cộng đồng ngư dân vùng biển tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu - 
truyền thống và biến đổi.
Mục tiêu:

- Làm rõ tính truyền thống và sự biến đổi ừi thức bản địa của cộng đồng ngư dân tại 
tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.

- Đề xuất một số giải pháp trong việc quản lý bảo tồn và phát huy các giá trị trên. 
Nội dung:

- Các loại hình tri thức bản địa của cộng đồng ngư dân.
- Vai trò của tri thức bản địa trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 

tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
- Một số giải pháp quản lý bảo tồn và phát triển tri thức bản địa của cộng đồng ngư 

dân tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài.
- 2 bài báo khoa học.

10. Đe tài: Thực trạng chấp hành luật an toàn giao thông (ATGT) và giải pháp năng 
caoỹ thức chấp hành luật ATGT cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng 
Tàu.
Mục tiếu:

Nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong 
thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Nội dung:

- Đánh giá hiện trạng chấp hành luật ATGT trong thanh thiếu niên và hiện trạng 
các giải pháp, mô hình hoạt động của Đoàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT 
trong thanh thiếu niên tại tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.

- Giải pháp nâng cao ý thức chấp hành luật ATGT tại tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
- Đe xuất xây dựng, triển khai các mô hình hoạt động của Đoàn nhằm nâng cao ý 

thức chấp hành luật ATGT trong thanh thiếu niên tại tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Các giải pháp, mô hình hoạt động của Đoàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật 

ATGT trong thanh thiếu niên tại tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
- 2 bài báo khoa học.

11. Đe tài: Nghiên cứu phát triển các loại hình du lịch làng nghề, tại gia và du lịch biển 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.



Mục tiêu:
Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả kinh doanh du lịch tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.

Nội dung;
- Điều tra khảo sát để phát triển các loại hình du lịch làng nghề, tại gia và du lịch

biển.
- Xây dựng mô hỉnh du lịch làng nghề, tại gia và du lịch biển.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh các loại hình du lịch.

Sản phẩm dự kiến:
- Mô hình du lịch làng nghề, tại gia và du lịch biển.
- Báo cáo tổng kết đề tài.
- 2 bài báo khoa học.

12. Đề tài: Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển 
hệ thống cày xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
Mục tiêu:

Nghiên cứu tuyển chọn, xây dựng hệ thống cây xanh cây xanh phù hợp với điều 
kiện khí hậu, thô nhưỡng.. .tại các đô thị của tỉnh, đáp ứng yêu cầu xanh, sạch, bền, đẹp và 
an toàn.
Nội dung:

- Điều tra khảo sát đánh giá hiện trạng cây xanh tại các đô thị.
- Điều tra khảo sát đánh giá điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng...tại các đô thị của tỉnh.
- Đe xuất mô hình hệ thống cây xanh tại các đô thị của tỉnh.
- Mô hình trồng thử nghiệm.

Sản phẩm dự kiến:
- Mô hình thử nghiệm.
- Báo cáo tổng kết đề tài.
- 2 bài báo khoa học.

13. Đe tài: Nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề tại 
tình Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mục tiêu:

Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 
CNH-HĐH tại tỉnh.
Nội dung:

- Hiện trạng đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu.
- Nhu cầu đào tạo nghề tại tỉnh giai đoạn 2015 -  2020, tầm nhìn 2030.
- Đe xuất các mô hình, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề tại

tỉnh.
Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Đe xuất các mô hình, giải pháp.
- 2 bài báo khoa học.

II- Thời gian, thủ tục nhận IIỒ SO' đăng ký:

Thời gian nhận Hồ sơ đăng ký : Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 5 tháng 5 
năm 2014.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, bao gồm:
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1. Đơn đăng ký chủ trì thực Jiiên đề tài, dự án (Biểu Bl-l-ĐONTC.SĐ).
2. Thuyết minh đề tài Khoa học xã hội và nhân văn (Biểu B 1 -2-TMKHXH); Đề tài 

nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ (Biểu B 1 -2-TMKHCN) và dự án sản 
xuất thử nghiệm (Biểu B1-2-TMDA).

3ẽ Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức nơi cá nhân đăng ký chủ 
nhiệm đề tài (Biểu B1-3-LLTC.SĐ).

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (Biểu B1-4-LLCN).
5. Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp nghiên 

cứu (Biểu B1-5-PHNC) - nếu có phối hợp nghiên cứu.
(Các mẫu biểu có trên trang WEB (http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn)

Yêu cầu Hồ sơ (1 bản gốc và 12 bản sao) được niêm phong và ghi rõ tên trên 
phong bì:

- Tên đề tài, dự án.
- Tên và địa chỉ của tổ chức tham gia tuyển chọn.
- Họ và tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham 

gia thực hiện đề tài.
- Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong túi Hồ sơ và gửi về địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa -  Vũng Tàu
( Cụm B3, Khu Trung tâm hành chỉnh chỉnh trị tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu 

Đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa )

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Ouản lý khoa học -  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bà Rịa — Vũng Tàu - điện thoại số: 0643.513.024 đế ãicợc hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh ( để b/c);
- Báo khoa học và phát triển ( để đàng tin );
- Báo Bà Rịa -  Vũng Tàu ( để đăng tin );
- Trung tâm TH và Thông tin KHCN ( để đăng trên 
trang Website cùa Sở và tập san Thông tin KHCN tỉ:

- Lưu.

M ai Thanh Quang
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http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

