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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện  

nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng xin thông báo tới các tổ chức, 

cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, tham gia lập hồ sơ dự tuyển chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ KH&CN được tuyển chọn (Có danh 

mục đính kèm Công văn này). 

II. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN 

1. Thành phần hồ sơ gồm: 

a) Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì (nếu có). Điều lệ hoạt động của tổ 

chức chủ trì (nếu có). 

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo mẫu (PL3-

ĐƠNDK). 

c) Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo mẫu (PL3-TMNV.ĐTCN; PL3-

TMNV.ĐTXH; PL3-TMNV.ĐA; PL3-TMNV.DA). 

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo mẫu (PL3-LLTC). 

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký 

tham gia nghiên cứu chính nhiệm vụ KH&CN, có xác nhận của cơ quan quản lý 

nhân sự theo mẫu (PL3- LLCN). 

e) Lý lịch khoa học của chuyên gia kèm theo giấy xác nhận về mức lương 

chuyên gia (nếu thuê chuyên gia) theo mẫu (PL3-LLCG). 

f) Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của tổ chức tham gia phối hợp 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo mẫu (PL3-PHNC). 

g) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (thời gian báo giá không quá 30 ngày tính 



đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung trước thời 

điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần).  

h) Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp 

các cơ quan quản lý theo quy định. 

i) Phương án huy động vốn đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ phải có vốn đối ứng. 

k) Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn thấy 

cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm 

rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định nhiệm vụ. 

(Các biểu mẫu được đăng tải trên website: http://khcncaobang.gov.vn) 

2. Một số lưu ý khi xây dựng hồ sơ: 

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo chi tiết toàn bộ nội dung, 

khối lượng công việc cần triển khai; nhân lực thực hiện; nguyên nhiên liệu cần thiết; 

các sản phẩm KH&CN, đề xuất phương án xử lý tài sản (nếu có); các hoạt động liên 

quan và kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể của nhiệm vụ. 

- Dự toán kinh phí chi tiết được xây dựng tương ứng với khối lượng nội 

dung công việc theo thuyết minh trên cơ sở các quy định hiện hành, như: Thông 

tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài 

chính và Bộ KH&CN; Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định một số định mức xây dựng dự 

toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định mức chi 

công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử 

dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị 

quyết số 29/2019/NQ-HĐND ngày 09/9/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao 

Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND và 

định mức kinh tế kỹ thuật của từng ngành, lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ 

KH&CN.  

Khi xây dựng dự toán cần đưa ra các căn cứ cụ thể, trường hợp không có 

định mức chi thì cần thuyết minh cụ thể để làm căn cứ thẩm định.  

Dự toán kinh phí được đóng thành quyển riêng có đính kèm bản sao các 

văn bản quy định về định mức chi. 

- Yêu cầu trong từng nhiệm vụ cụ thể có liên quan, cần có sự phối kết hợp với 

các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, hợp tác xã… trong và ngoài 

tỉnh tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ, bao tiêu sản phẩm và tiếp nhận các kết 

quả của nhiệm vụ sau khi kết thúc để áp dụng vào thực tiễn, sản xuất.  

- Chủ nhiệm nhiệm vụ phải có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn hoặc 

vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học và công 

nghệ với nhiệm vụ trong 03 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ; là người 

chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN; có khả 



năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện 

công việc nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN; không chủ trì nhiệm vụ KH&CN 

nào do tỉnh Cao Bằng quản lý tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

3. Số lượng hồ sơ: 

Tổ chức tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN gửi hồ sơ đến 

Sở Khoa học và Công nghệ, bao gồm: Một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký 

trực tiếp) và 10 bản sao được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên 

ngoài ghi rõ: 

- Tên nhiệm vụ KH&CN tham gia tuyển chọn; 

- Tên, địa chỉ của tổ chức chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp); 

- Họ tên của cá nhân làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN và danh sách 

những người tham gia chính thực hiện nhiệm vụ KH&CN (chỉ ghi danh sách cá 

nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp); 

- Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ. 

III. Thời hạn nhận hồ sơ 

Các tổ chức nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 10 tháng 9 năm 2021 theo địa 

chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng, Tổ 5, phường Sông Hiến, thành phố 

Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.  

Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng 

hoặc gửi qua bưu điện (trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện thì thời gian được tính 

là ngày ghi trên dấu của Bưu điện).  

Trong thời hạn quy định nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân có quyền rút hồ sơ 

đã nộp để thay thế bằng hồ sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ đã nộp. Việc thay đổi hồ 

sơ mới hoặc bổ sung hồ sơ phải hoàn tất trước thời hạn nộp hồ sơ theo quy định. 

Văn bản bổ sung là một bộ phận cấu thành của hồ sơ.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ: Phòng 

Quản lý khoa học. Điện thoại: 02063.853.275. 

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong nhận được hồ sơ tham gia tuyển chọn 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Trung tâm ƯDTB KH&CN (Đăng trên website); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Đăng Khoa 

 

 



DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN NĂM 2022 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SKHCN, ngày       tháng 8 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng)  

 

TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 
Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả 

Phương thức 

thực hiện 

I Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp (03 nhiệm vụ) 

1 

Xây dựng mô 

hình thâm canh 

cải tạo vùng chè 

Đoỏng Pán gắn 

với chế biến một 

số sản phẩm chè 

xanh chất lượng 

cao tạo sản 

phẩm OCOP tại 

xã Độc Lập, 

huyện Quảng 

Hòa, tỉnh Cao 

Bằng. 

 

- Điều tra, đánh giá, tuyển chọn cây chè 

đạt tiêu chuẩn năng suất, chất lượng 

phục vụ nhân giống, mở rộng diện tích 

trồng tại xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa. 

- Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo, thâm 

canh tăng năng suất, hiệu quả cho 10ha 

chè hiện có theo hướng hữu cơ tại xã 

Độc Lập, huyện Quảng Hòa.  

- Xây dựng vườn ươm nhân giống vô 

tính từ hom cây chè tuyển chọn, quy mô 

150.000 bầu phục vụ trồng mới trong đó 

có 100.000 cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn 

tương ứng tỷ lệ xuất vườn đạt >65%. 

- Xây dựng mô hình trồng mới chè 

Đoỏng Pán quy mô 5ha tại xã Độc Lập, 

huyện Quảng Hòa, tỷ lệ sống đạt >85%.  

- Chuyển giao công nghệ, xây dựng mô 

hình chế biến một số sản phẩm chè xanh 

chất lượng cao quy mô hộ gia đình.  

- Đào tạo tập huấn cho người dân sản xuất 

chè. 

- 10 ha thâm canh cải tạo chè theo hướng hữu cơ tại 

vùng nguyên liệu chè Đoỏng Pán có năng suất tăng 

trung bình 20-25% so với trước khi thực hiện dự án.  

- 100-200 cây chè ưu tú được tuyển chọn có đặc 

điểm nổi trội về năng suất và chất lượng trong số 

diện tích chè bản địa tại xã Độc Lập. 

- Vườn ươm nhân giống vô tính từ hom cây chè 

tuyển chọn, quy mô 150.000 bầu phục vụ trồng mới 

tại xã Độc Lập (trong đó có 100.000 cây đạt tiêu 

chuẩn xuất vườn tương ứng tỷ lệ xuất vườn đạt 

>65%). 

- Mô hình trồng mới chè Đoỏng Pán theo hướng 

hữu cơ quy mô 5ha, tỷ lệ sống đạt >85%.  

- Mô hình chế biến một số sản phẩm chè xanh công 

suất 500 kg/ngày; 1.000 kg sản phẩm đạt chất lượng 

theo tiêu chuẩn TCVN 3218-2012. 

- 10 kỹ thuật viên chế biến và 200 lượt nông dân 

được tập huấn nắm vững và làm chủ được quy trình 

công nghệ 

Tuyển chọn 



TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 
Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả 

Phương thức 

thực hiện 

2 

 

Nghiên cứu bảo 

tồn và phát triển 

nguồn gen lợn 

đen Lục Khu, 

huyện Hà Quảng 

theo hướng sản 

xuất hàng hóa. 

 

 

 

 

  - Đánh giá, chọn lọc được nguồn gen 

lợn đen Lục Khu phục vụ bảo tồn, chọn 

tạo đàn lợn bố mẹ (sinh sản), lợn thịt 

(thương phẩm). 

- Ứng dụng thụ tinh nhân tạo trong nhân 

giống lợn đen Lục Khu nhằm lưu giữ, 

bảo tồn nguồn gen.  

- Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi 

lợn đen Lục Khu theo hướng sản xuất 

hàng hóa.  

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật cải tạo đàn 

lợn đen Lục Khu để tạo ra con lai có tỷ lệ 

nạc cao hơn giống thuần, đảm bảo chất 

lượng, hương vị của thịt lợn (Lai tạo với 

lợn bản địa, thức ăn dinh dưỡng, phương 

thức nuôi dưỡng…).  

  - Xây dựng quy trình chăn nuôi giống 

lợn đen Lục Khu phù hợp với điều kiện 

địa phương. 

- Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng 

nguồn gen lợn đen Lục Khu tại huyện Hà Quảng, 

tỉnh Cao Bằng. 

- Kết quả chọn lọc bảo tồn nguồn gen lợn đen Lục 

Khu. Mô hình thụ tinh nhân tạo lợn đen Lục Khu có 

từ 4-5 con đực đặc trưng phẩm giống để khai thác 

và nhân giống. 

- Mô hình chăn nuôi lợn đen Lục Khu sinh sản 30 

con lợn nái quy mô nông hộ. 

- Mô hình chăn nuôi lợn đen Lục Khu thương phẩm 

250 con, bao gồm lợn con đã được lai tạo có tỷ lệ 

nạc cao hơn giống thuần. 

- Quy trình chăn nuôi lợn sinh sản. 

- Quy trình chăn nuôi lợn thương phẩm. 

Tuyển chọn 

3 

 

Nghiên cứu 

công nghệ chế 

biến một số sản 

phẩm từ cây Hồi 

tại huyện Thạch 

An, tỉnh Cao 

- Điều tra, khảo sát vùng nguyên liệu Hồi 

thích hợp cho nghiên cứu chế biến tạo 

sản phẩm từ cây Hồi. 

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kết 

hợp xây dựng mô hình chế biến các sản 

phẩm từ cây hồi, như: Tinh dầu hồi, quả 

và hoa hồi sấy khô bằng công nghệ sấy 

- 01 Mô hình chế biến các sản phẩm từ hồi, gồm:  

+ 1.000-2.000 lọ tinh dầu hồi được chưng cất bằng 

công nghệ chưng cất gián đoạn có lượng tinh dầu 

thu được cao hơn 1-2% so với các phương pháp 

chưng cất tinh dầu đang áp dụng. 

+ 1.000 - 2.000 túi quả và hoa hồi sấy khô bằng 

công nghệ sấy tia hồng ngoại có chất lượng cao 

 



TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 
Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả 

Phương thức 

thực hiện 

Bằng. 

 

 

  

  

  

  

tia hồng ngoại, bột gia vị hồi, xà phòng 

làm từ hoa hồi. 

- Có sự tham gia của doanh nghiệp, Hợp 

tác xã đối ứng kinh phí và ứng dụng kết 

quả vào sản xuất. 

 

 

phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.  

+ 1000 - 2000 gói gia vị hồi an toàn như Bột gia vị 

Súp phở, bột gia kho tàu, Bột gia vị Bún Bò Huế, 

bột nướng thịt….  

+ 400 - 500 bánh xà phòng làm từ hoa hồi. 

- 01 Quy trình sấy khô hoa hồi, quả hồi bằng công 

nghệ sấy tia hồng ngoại. 

- 01 Quy trình chế biến sản phẩm tinh dầu hồi bằng 

công nghệ sấy gián đoạn và chế biến gia vị, xà 

phòng từ hoa Hồi. 

II Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật (02 nhiệm vụ) 

4 

Ứng dụng khoa 

học và công 

nghệ để chế biến 

một số sản phẩm 

thực phẩm từ 

quả chanh leo 

của tỉnh Cao 

Bằng. 

- Ứng dụng khoa học và công nghệ để 

chế biến một số sản phẩm thực phẩm (đồ 

uống chanh leo đóng chai, bột dinh 

dưỡng chanh leo hòa tan uống liền, mứt 

vỏ chanh leo), nâng cao giá trị sử dụng 

của quả chanh leo địa phương, góp phần 

thúc đẩy nghề trồng chanh leo phát triển. 

- Có sự tham gia của doanh nghiệp, Hợp 

tác xã đối ứng kinh phí và ứng dụng kết 

quả vào sản xuất. 

 

 

- Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá vùng nguyên 

liệu sản xuất chanh leo. 

- 03 Quy trình công nghệ chế biến sản phẩm (đồ 

uống chanh leo đóng chai; bột dinh dưỡng chanh 

leo hòa tan uống liền; mứt vỏ chanh leo).  

- Mẫu mã, bao bì cho các sản phẩm thực phẩm (đồ 

uống chanh leo đóng chai, bột dinh dưỡng chanh 

leo hòa tan uống liền, mứt vỏ chanh leo). 

- Báo cáo kết quả phân tích đánh giá chất lượng các 

sản phẩm. 

- Mô hình thử nghiệm chế biến đồ uống chanh leo 

đóng chai, bột dinh dưỡng chanh leo hòa tan uống 

liền, mứt vỏ chanh leo, với quy mô (45 lít đồ uống 

chanh leo đóng chai, 20kg  bột dinh dưỡng chanh 

Tuyển chọn 



TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 
Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả 

Phương thức 

thực hiện 

leo hòa tan uống liền, 10kg mứt vỏ chanh leo).  

- Bộ tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm thực phẩm 

(đồ uống chanh leo đóng chai, bột dinh dưỡng 

chanh leo hòa tan uống liền, mứt vỏ chanh leo).  

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học  

5 

 

 

Phát triển sản 

phẩm miến dong 

theo chuỗi giá trị 

tại huyện 

Nguyên Bình, 

Hòa An tỉnh 

Cao Bằng 

  

 

- Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất 

và tiêu thụ miến dong theo chuỗi giá trị 

tại Cao Bằng. 

- Xây dựng, hoàn thiện và chuyển giao 

quy trình công nghệ trồng, chăm sóc 

dong riềng theo tiêu chuẩn VietGAP 

định hướng hữu cơ tại huyện Nguyên 

Bình, Hòa An, quy mô dự kiến khoảng 

100ha.  

- Ứng dụng chuyển giao công nghệ nâng 

cao chất lượng sản phẩm miến dong. 

- Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm 

miến dong theo chuỗi giá trị tại huyện, 

tỉnh Cao Bằng.  

- Có sự tham gia của doanh nghiệp, Hợp 

tác xã và hộ dân đối ứng kinh phí và ứng 

dụng kết quả vào sản xuất. 

- Báo cáo điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất và 

tiêu thụ miến dong theo chuỗi giá trị tại Cao Bằng. 

- Quy trình công nghệ trồng, chăm sóc dong riềng 

theo tiêu chuẩn VietGAP định hướng hữu cơ tại 

huyện Nguyên Bình, Hòa An. Diện tích dự kiến 

khoảng 100ha. 

- Ứng dụng chuyển giao công nghệ nâng cao chất 

lượng sản phẩm miến dong. 

- Bộ tài liệu kiến thức, kỹ năng về chuỗi giá trị, 

quản lý, quản trị kinh doanh, marketing. 

- Bộ công cụ quảng bá, xúc tiến thương mại (tem, 

nhãn, mã Qr sản phẩm, bao bì,…) cho sản phẩm 

miến dong.  

- Đề xuất giải pháp phát triển miến dong theo chuỗi 

giá trị tại tỉnh Cao Bằng. 

Tuyển chọn 

III Lĩnh vực Khoa học Y dược (01 nhiệm vụ) 

6 Nghiên cứu tần 

suất lưu hành, 

- Xác định tỷ lệ người mang gen bệnh 

α thalassemia, β thalassemia trong 

- 01 quy trình, bộ phận tư vấn xét nghiệm sàng 

lọc bệnh Thalassemia đặt tại Trung tâm kiểm 
Tuyển chọn 



TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 
Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả 

Phương thức 

thực hiện 

đặc điểm di 

truyền phân tử 

và xây dựng 

mô hình can 

thiệp dự phòng 

mắc mới bệnh 

tan máu bẩm 

sinh 

(thalassemia)  

ở người dân tộc 

thiểu số tỉnh 

Cao Bằng. 

nhóm người dân tộc thiểu số tại tỉnh 

Cao Bằng. 

- Xác định các kiểu gen và tần số alen 

đột biến trong nhóm người dân tộc 

thiểu số tại tỉnh Cao Bằng. 

- Chuyển giao kỹ thuật chẩn đoán: kỹ 

thuật sinh học phân tử để xác định đột 

biến gen, phân tích tỷ lệ/ thành phần 

huyết sắc tố. 

- Xây dựng quy trình sàng lọc bệnh 

Thalassemia tại cộng đồng. 

- Xây dựng mô hình tư vấn cộng đồng 

và truyền thông về bệnh thalassemia 

để khuyến khích xét nghiệm sàng lọc 

trước kết hôn, giảm thiểu trẻ sinh ra 

mắc mới bệnh thalasemia.  

   - Xây dựng quy trình tư vấn xét 

nghiệm sàng lọc người mang gen 

bệnh tan máu bẩm sinh tại tỉnh Cao 

Bằng. 

soát bệnh tật/bệnh viện tỉnh được thành lập với 

đủ nguồn lực để hoạt động (nhân lực, cơ sở vật 

chất, thiết bị, hóa chất...). 

- Đào tạo 01 ekip cán bộ y tế của tỉnh Cao Bằng 

để thực hiện kỹ thuật sàng lọc, tư vấn liên quan 

đến bệnh Thalassemia. 

- Hỗ trợ cho Ekip thực hiện kỹ thuật sàng lọc, 

chẩn đoán và tư vấn người bệnh thalassemia 

được giám sát hỗ trợ trong 1 năm.  

- 01 quy trình kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc 

thalassemia tại tuyến y tế cơ sở được chuyển 

giao. 

- 01 quy trình điện di huyết sắc tố chẩn đoán và 

phân loại bệnh huyết sắc tố chuyển giao cho các 

cơ sở y tế tuyến tỉnh. 

- 01 quy trình kỹ thuật chẩn đoán đột biến gen 

alpha thalassemia được chuyển giao. 

- 01 quy trình kỹ thuật chẩn đoán đột biến gen 

beta thalassemia được chuyển giao. 

- Quy trình được ứng dụng để sàng lọc triển 

khai nhóm có nhu cầu sàng lọc Thalassemia. 

- Xây dựng mô hình tư vấn cộng đồng và truyền 

thông chuyển giao cho tuyến y tế cơ sở. 

- Báo cáo mô tả được tỷ lệ người mang gen 



TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 
Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả 

Phương thức 

thực hiện 

bệnh α thalassemia, β thalassemia tại tỉnh Cao 

Bằng. 

- Báo cáo phân tích các yếu tố nguy cơ mang 

gen bệnh Thalassemia. 

- Hỗ trợ đào tạo 03 học viên chuyên khoa II, 

chuyên ngành Y tế công cộng của tỉnh Cao 

Bằng. 

IV Lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn (03 nhiệm vụ) 

7 

Phát triển mô 

hình nông 

nghiệp sinh thái 

gắn với phát 

triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh Cao 

Bằng 

 

 

- Đánh giá được tiềm năng phát triển 

nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

- Xây dựng được 02 mô hình nông 

nghiệp sinh thái gắn với phát triển du 

lịch trên địa bàn huyện Trùng Khánh và 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

 - Nâng cao năng lực cho người dân, 

cộng đồng và các bên liên quan về sản 

xuất nông nghiệp bền vững kết hợp phát 

triển du lịch nông nghiệp. 

 

 

- Báo cáo kết quả đánh giá tiềm năng phát triển 

nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

- Mô hình 1: Mô hình phát triển nông nghiệp sinh 

thái gắn với du lịch nông nghiệp tại huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng.  

- Mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với 

du lịch nông nghiệp tại huyện Hòa An, tỉnh Cao 

Bằng. 

- Đào tạo, tập huấn cho 30 cán bộ và 100 người dân 

về phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch 

nông nghiệp trên địa bàn huyện Trùng Khánh và 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

- Xây dựng 01 cuốn tài liệu hướng dẫn phát triển 

nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch 

nông nghiệp. 

Tuyển chọn 



TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 
Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả 

Phương thức 

thực hiện 

 

8 

 

Thiết lập quy 

trình xây dựng 

thương hiệu và 

chuỗi cung ứng 

sản phẩm nông 

sản đặc sản của 

tỉnh Cao Bằng 

 

 

 

- Thiết lập quy trình xây dựng thương 

hiệu cho các sản phẩm nông sản đặc sản 

theo chương trình OCOP của tỉnh Cao 

Bằng từ xây dựng bộ nhận diện thương 

hiệu, chỉ dẫn địa lý và đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu.  

-  Xây dựng chuỗi cung ứng để phát triển 

thị trường tiêu thụ cho sản phẩm nông 

sản đặc sản của tỉnh từ việc kiểm soát 

chất lượng các yếu tố đầu vào đến sản 

xuất và đưa tới tay người tiêu dùng cuối 

cùng. 

- Thực hiện các chương trình xúc tiến hỗ 

trợ xây dựng hình ảnh và phát triển 

thương hiệu, qua đó gia tăng giá trị cho 

các sản phẩm nông sản đặc sản theo 

chương trình OCOP của tỉnh Cao Bằng.  

- Nâng cao đời sống của người nông dân 

đặc biệt tại những vùng biên giới, vùng 

dân tộc thiểu số. Thu hút đầu tư vào lĩnh 

vực nông sản nói riêng và các ngành 

khác nói chung tại tỉnh Cao Bằng. 

- Xác định rõ cơ quan phối hợp triển khai 

và sử dụng kết quả nghiên cứu. 

- Bộ quy trình xây dựng hệ thống nhận diện thương 

hiệu chuẩn cho một số sản phẩm nông sản đặc sản 

Cao Bằng. 

- Xây dựng quy trình truyền thông và quảng bá 

thương hiệu một số nông sản đặc sản Cao Bằng. 

- Xây dựng fanpage cho sản phẩm nông sản đặc sản 

Cao Bằng. 

- Xác định và chuẩn hóa các khâu trong chuỗi cung 

ứng một số sản phẩm nông sản đặc sản Cao Bằng 

(giai đoạn đầu là các tỉnh Phía Bắc và giai đoạn 2 là 

cả nước). 

- Tập huấn cho 100 bà con nông dân trực tiếp sản 

xuất, kinh doanh về quy trình kỹ thuật thực hiện 

thương mại điện tử. 

- Xây dựng các tài liệu phục vụ cho tham gia truyền 

thông xúc tiến tại 1 hội chợ về nông sản tại Hà Nội. 

- Tài liệu hội thảo, tập huấn. 

 

Tuyển chọn 

9 Nghiên cứu 

ứng dụng tri 

- Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn 

nghiên cứu tri thức bản địa của dân 

- Đánh giá tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn 

về tri thức bản địa của dân tộc Tày, Nùng ở tỉnh 

 

 



TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 
Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả 

Phương thức 

thực hiện 

thức bản địa về 

sinh hoạt văn 

hoá - xã hội 

của dân tộc 

Tày, Nùng 

trong phát triển 

du lịch tỉnh 

Cao Bằng 

tộc Tày, Nùng trong phát triển du lịch 

ở tỉnh Cao Bằng. 

- Đánh giá thực trạng tri thức bản địa 

và khả năng ứng dụng tri thức bản địa 

về sinh hoạt văn hoá cộng đồng (văn 

học - nghệ thuật truyền thống, lễ hội, 

ẩm thực,…) của dân tộc Tày, Nùng 

trong phát triển du lịch tỉnh Cao 

Bằng. 

- Đánh giá thực trạng tri thức bản địa 

và khả năng ứng dụng tri thức bản địa 

về đời sống xã hội cộng đồng (tổ chức 

không gian cư trú, tổ chức gia đình và 

dòng họ, chăm sóc sức khoẻ,…) của 

dân tộc Tày, Nùng trong phát triển du 

lịch tỉnh Cao Bằng. 

- Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy 

tri thức bản địa về sinh hoạt văn hoá - 

xã hội của dân tộc Tày, Nùng vào 

thực tiễn phát triển du lịch tỉnh Cao 

Bằng. 

Cao Bằng. 

- Đánh giá các giá trị tri thức bản địa về sinh 

hoạt văn hoá cộng đồng của dân tộc Tày, Nùng 

ở tỉnh Cao Bằng trong phát triển du lịch. 

- Đánh giá các giá trị tri thức bản địa về đời 

sống xã hội cộng đồng của dân tộc Tày, Nùng ở 

tỉnh Cao Bằng trong phát triển du lịch. 

- Đề xuất một số giải pháp ứng dụng tri thức 

bản địa về sinh hoạt văn hoá - xã hội của dân 

tộc Tày, Nùng trong phát triển du lịch tỉnh Cao 

Bằng. 

- Kỷ yếu Hội thảo khoa học. 

- 03 bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong 

nước và quốc tế. 

- Mẫu tờ rơi quảng bá du lịch gắn với tri thức 

bản địa về sinh hoạt văn hoá - xã hội của dân 

tộc Tày, Nùng ở tỉnh Cao Bằng. 

- Đĩa CD hoặc file ghi kết quả nghiên cứu của 

đề tài. 

Tuyển chọn 

(Ấn định Danh mục tuyển chọn gồm 09 nhiệm vụ) 
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