
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-SKHCN 

 

Sóc Trăng, ngày      tháng  3  năm 2021 

    

 THÔNG BÁO 

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 

  

Căn cứ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 

của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn, giao 

trực tiếp và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) 

tỉnh Sóc Trăng, 

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN năm 2022 

có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng 

thông báo đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các 

doanh nghiệp trong tỉnh và các tổ chức KH&CN những nội dung sau:  

1. Nội dung đề xuất 

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất thực hiện năm 2022 sẽ ưu tiên tập 

trung vào các nội dung sau: 

- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, áp dụng những 

thành tựu mới về KH&CN, đặc biệt là thành tựu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4 vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. Xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung 

vào phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. 

Nghiên cứu các giống mới có chất lượng cao, sạch bệnh để đưa vào sản xuất, 

tạo ra các sản phẩm nông, lâm, thủy sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả.  

- Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở 

hạ tầng giao thông và đô thị, phát triển kinh tế biển, ứng phó biến đổi khí hậu. 

Ứng dụng tiến bộ KH&CN phù hợp vào phát triển nông nghiệp, công nghiệp và 

các lĩnh vực khác, từng bước ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý và 

các hoạt động chuyên môn.  

- Ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo; ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản, chế biến nông sản sử 

dụng nguyên liệu địa phương. Nghiên cứu thiết lập, vận hành mô hình từ sản 

xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản theo chuỗi giá trị, truy 

xuất được nguồn gốc sản phẩm đảm bảo nhu cầu sản xuất bền vững của địa 

phương. 
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- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, ứng dụng công 

nghệ hiện đại nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, xã hội số 

và đô thị thông minh của tỉnh. 

- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phát triển kinh tế du lịch, 

khai thác, quảng bá các sản phẩm văn hóa, lịch sử địa phương. 

- Các nhiệm vụ thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (liên quan 

đến phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội địa phương; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ 

thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội;...). 

2. Yêu cầu 

Các nhiệm vụ KH&CN phải cung cấp cơ sở nguồn lực, mô hình, giải 

pháp, sản phẩm cụ thể hoặc giải quyết những vấn đề cấp thiết của tỉnh Sóc 

Trăng, có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo tính 

khoa học và thực tiễn, có địa chỉ áp dụng cụ thể, có hiệu quả và có khả năng 

ứng dụng hoặc thương mại hóa. 

Có phương án chuyển giao kết quả nghiên cứu, ứng dụng khả thi và có tổ 

chức hoặc doanh nghiệp cam kết áp dụng kết quả. 

3. Một số điểm lưu ý trong đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2022 

Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất dưới dạng: Đề tài, dự án KH&CN, 

dự án sản xuất thử nghiệm theo cơ chế đặt hàng từ các Sở, Ban, ngành, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoặc đề xuất của 

các chuyên gia, tổ chức KH&CN.  

Theo quy định của Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn 

của Bộ KH&CN, các nhiệm vụ KH&CN sẽ được thực hiện dưới hình thức đặt 

hàng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. 

Chỉ có các nhiệm vụ KH&CN sau đây mới được giao trực tiếp:  

- Nhiệm vụ KH&CN thuộc bí mật quốc gia, đặc thù phục vụ quốc phòng, 

an ninh. 

- Nhiệm vụ KH&CN đột xuất. 

- Nhiệm vụ KH&CN chỉ có 01 tổ chức KH&CN có đủ điều kiện về nhân 

lực, chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ đó. 

4. Thời gian, địa điểm gửi Phiếu đề xuất và biểu mẫu 

Thời gian nhận Phiếu đề xuất: Từ ngày thông báo đến hết ngày 

30/4/2021. 

Các đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện theo 

mẫu như sau: 

- Phiếu đề xuất đề tài theo biểu mẫu M01. 
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- Phiếu đề xuất dự án KH&CN theo biểu mẫu M02. 

- Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm theo biểu mẫu M03.  

Phiếu đề xuất gửi về Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng - Số 217 Trần Bình 

Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Khi gửi Phiếu đề xuất, 

các đơn vị và cá nhân cần gửi kèm theo file đề xuất đến địa chỉ Email: 

dhnga@soctrang.gov.vn để phục vụ cho việc tổng hợp. 

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và cá nhân, Sở KH&CN tỉnh            

Sóc Trăng sẽ tổng hợp; thông qua Hội đồng Xác định nhiệm vụ và Tuyển chọn 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 

Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý KH&CN - Sở KH&CN tỉnh 

Sóc Trăng, điện thoại: 0299. 3828097 - Fax: 0299. 3821448 hoặc truy cập vào 

Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ website: 

www.sokhcn.soctrang.gov.vn. 

 

Nơi nhận:      
- Như Danh sách kèm theo; 

- Thành viên Hội đồng XĐNV&TCTHNVKH&CN 

tỉnh (để biết);  

- Ban Giám đốc Sở (tập tin pdf); 

- Phòng Quản lý Chuyên ngành (để đăng tin); 

- Lưu: VT, QLKHCN. 

            GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-SKHCN, ngày      /3/2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 
 

* Trong tỉnh 

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

2. Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

3. Sở Công Thương. 

4. Sở Giao thông Vận tải. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo. 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

8. Sở Nội vụ. 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

10. Sở Tài nguyên và Môi trường. 

11. Sở Thông tin và Truyền thông. 

12. Sở Tư pháp. 

13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

14. Sở Xây dựng. 

15. Sở Y tế. 

16. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. 

17. Liên minh Hợp tác xã. 

18. Hội Nông dân. 

19. Hội Nghề cá. 

20. UBND thành phố Sóc Trăng. 

21. UBND thị xã Ngã Năm. 

22. UBND thị xã Vĩnh Châu. 

23. UBND huyện Châu Thành. 

24. UBND huyện Cù Lao Dung. 

25. UBND huyện Kế Sách. 

26. UBND huyện Long Phú. 

27. UBND huyện Mỹ Tú. 

28. UBND huyện Mỹ Xuyên. 

29. UBND huyện Thạnh Trị. 

30. UBND huyện Trần Đề. 

31. Trường Cao đẳng Cộng đồng. 

32. Trường Cao đẳng Nghề. 

33. Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ Nông nghiệp Nam Bộ. 

34. Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ.  
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35. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông. 

36. Trung tâm Khuyến nông. 

37. Trung tâm Giống Nông nghiệp. 

38. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành. 

39. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp. 

40. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. 

41. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Miền Tây. 

42. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công 

nghệ. 

43. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. 

44. Trung tâm Xúc tiến Thương mại. 

45. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân. 

46. Trung tâm Y tế Dự phòng. 

47. Bệnh viện Quân Dân Y. 

48. Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

49. Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi. 

50. Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Nuôi trồng thủy sản Kỹ thuật cao. 

51. Công ty TNHH MTV Thiên Vạn Tường. 

52. Công ty TNHH dịch vụ sản xuất thương mại Thành Đạt. 

* Ngoài tỉnh 

53. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

54. Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

55. Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. 

56. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. 

57. Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. 

58. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. 

59. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. 

60. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. 

61. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. 

62. Trường Đại học Cần Thơ. 

63. Trường Đại học Nam Cần Thơ. 

64. Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. 

65. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

66. Trường Đại học Tây Đô. 

67. Trường Đại học Trà Vinh. 

68. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. 

69. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ. 

70. Viện Nghiên cứu Tài nguyên nước và Môi trường. 

71. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II. 

72. Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. 

73. Viện Cây ăn quả Miền Nam. 
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