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Căn cứ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 

12 năm 2015 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Tài chính quy định 

khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng đề nghị cơ quan chủ trì và chủ 

nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN):  

1. Xây dựng báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thời 

gian báo cáo tính từ khi bắt đầu triển khai thực hiện đến hết tháng 6 năm 2020 

(theo biểu mẫu quy định). Báo cáo phải làm rõ được nội dung, khối lượng công 

việc đã thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí tương ứng với các nội dung trong 

thuyết minh nhiệm vụ KH&CN. (Các biểu mẫu được Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng 

đăng tải trên website: http://khcncaobang.gov.vn hoặc liên lạc với phòng Quản lý 

khoa học, điện thoại: 02063.853.275). 

2. Giao nộp toàn bộ sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN tính đến thời điểm 

báo cáo (đối với sản phẩm hoàn thành tại kỳ báo cáo này).  

3. Báo cáo định kỳ, sản phẩm mỗi loại lập thành 02 bản, gửi đến Sở 

KH&CN trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Cao Bằng, 70 Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, 

tỉnh Cao Bằng; đồng thời gửi file điện tử qua địa chỉ: maituoikhcn@gmail.com.  

Trên cơ sở báo cáo định kỳ và sản phẩm giao nộp, Sở KH&CN sẽ tiến 

hành kiểm tra thực tế, xác định khối lượng công việc để làm căn cứ thanh quyết 

toán kinh phí.  

mailto:maituoikhcn@gmail.com
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Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ 

KH&CN nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Văn phòng Sở; 

- Quỹ Phát triển KH&CN; 

- Lưu: VT, QLKH. 

 

                                                                

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ YÊU CẦU NỘP BÁO CÁO ĐỊNH KỲ ĐỢT 1 NĂM 2020 

 

TT Tên đề tài, dự án Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì 
Thời gian thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

1.  

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen 

cây Dẻ trùng khánh (Castanea mollissima 

Blume) tại tỉnh Cao Bằng 

TS. Lại Thanh Hải 

 

Viện Nghiên cứu Lâm 

sinh   
7/2018-7/2021 1.000 

Phường Đức Thắng - 

Quận Bắc Từ Liêm - 

Hà Nội 

2.  

Ứng dụng kỹ thuật gương trị liệu kết hợp tập 

vận động trong phục hồi chức năng bệnh nhân 

liệt nửa người do tai biến mạch máu não tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng 

ThS. Vũ Thị Tâm 
Bệnh viện Trường Đại 

học Y khoa Thái Nguyên 
7/2018-7/2020 500 

Số 284 đường Lương 

Ngọc Quyến TP Thái 

Nguyên 

3.  

Đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành 

chính đối với Doanh nghiệp góp phần cải thiện 

năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Cao Bằng 

TS. Nguyễn Viết 

Đăng 

 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam  
7/2018-7/2020 450 

TT. Trâu Quỳ, H. 

Gia Lâm, TP. Hà 

Nội 

4.  

Khai thác và phát triển bền vững nguồn gen bản 

địa cây Lê xanh phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội và nâng cao thu nhập cho người dân tại Bảo 

Lạc, tỉnh Cao Bằng 

ThS. Nguyễn Bá 

Tuấn 

Trung tâm Nghiên cứu 

thực nghiệm Rau hoa 

quả Gia Lâm  

7/2018-7/2021 800 

TT. Trâu Quỳ, H. 

Gia Lâm, TP. Hà 

Nội 

5.  

Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô 

hình sản xuất giống mận máu đặc sản cho năng 

suất, chất lượng cao tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao 

Bằng. 

ThS. Hoàng Văn 

Toàn 

Trung tâm Nghiên cứu 

thực nghiệm Rau hoa 

quả Gia Lâm  

7/2018-7/2021 1.200 

TT. Trâu Quỳ, H. 

Gia Lâm, TP. Hà 

Nội 

6.  Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản 
ThS. Nguyễn Sinh 

Huỳnh 
Công ty cổ phần Giống 

và Thức ăn chăn nuôi 
7/2018-6/2020 650 Tỉnh Cao Bằng  
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phẩm từ cây lá gai tại tỉnh Cao Bằng Cao Bằng 

7.  

Phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng gắn với thị trường trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế 

TS. Nguyễn 

Thanh Tâm 

Học viện Chính trị Khu 

vực 1 
6/2018-5/2020 700 

Số 15 Khuất Duy 

Tiến, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội 

8.  

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải 

pháp tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Cao Bằng 

PGS.TS. Hồ Thị 

Lam Trà 

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
6/2018-5/2020 1.070 

TT. Trâu Quỳ, H. 

Gia Lâm, TP. Hà 

Nội 

9.  
Xây dựng quy trình sản xuất sữa gạo mầm giàu 

gama-aminobutyric acid (GABA) từ nếp Pì Pất TS. Hoàng Hải Hà 
Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 
7/2018-6/2020 975 

TT. Trâu Quỳ, H. 

Gia Lâm, TP. Hà 

Nội 

10.  
Xây dựng Đề án phát triển mô hình du lịch cộng 

đồng tại vùng Công viên Địa chất Non nước 

Cao Bằng 

PGS.TS. Trần Chí 

Thiện 

Trường đại học Kinh tế 

và Quản trị kinh doanh 
7/2019-7/2021 1.200 

Phường Tân Thịnh, 

Tp. Thái Nguyên, Tỉnh 

Thái Nguyên 

11.  

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân khi thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ 

án hình sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

TS. Lê Minh Long 
Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh Cao Bằng 
3/2019 - 8/2020 600 Tỉnh Cao Bằng 

12.  
Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và phát triển 

sản xuất cây Tam thất tại huyện Thông Nông, 

tỉnh Cao Bằng 

ThS. Nông Thị 

Nga 

Hội Nông dân huyện 

Thông Nông 
2/2019-4/2022 729,580 Tỉnh Cao Bằng 

13.  

Nghiên cứu bào chế viên nang cứng có tác dụng 

hạ glucose máu, điều chỉnh rối loạn lipid máu, 

bảo vệ gan từ quả me rừng, giảo cổ lam và thạch 

hộc tía 

Nguyễn Xuân 

Khái 
Học viện Quân y 10/2019-10/2022 2.100 

160 đường Phùng 

Hưng, phường Phúc 

La, quận Hà Đông, 

Hà Nội 
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14.  
Giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

PGS.TS. Nguyễn 

Trọng Cơ 

CN. Phạm Thị 

Hồng Thúy 

Học viện Tài chính 01/2020-6/2021 723,440 

Số 58 Lê Văn Hiến, 

phường Đức Thắng, 

quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội  

15.  

Giải pháp đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn nhân 

lực có trình độ cao cho đồng bào dân tộc thiểu 

số: Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, các dân tộc 

thiểu số ít người khác tại tỉnh Cao Bằng thông 

qua hệ Dự bị đại học dân tộc 

TS. Lê Trọng 

Tuấn 

Trường Dự bị Đại học 

dân tộc trung ương 
9/2019-2/2021 480 

Số 19, đường Trần 

Phú, phường Tân 

Dân, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ 
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