ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
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Số: 854 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 03 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 63/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh
ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh, cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 14/TTr-SKHCN
ngày 01/3/2021 (kèm theo Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa
học và công nghệ năm 2021 các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật
và công nghệ ngày 15/12/2020; lĩnh vực khoa học nông nghiệp ngày 15/12/2020;
lĩnh vực khoa học y dược ngày 16/12/2020; lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
ngày 16/12/2020).
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục 18 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 (có danh mục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công
nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các thành viên Hội đồng
TVXĐ nhiệm vụ KHCN ấp tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang
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DANH MỤC
NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
CẤP TỈNH THỰC HIỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày
/ /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số
TT
I

NHIỆM VỤ

GHI
CHÚ

Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

01

Giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng công tác thiết kế, thi công xây
dựng công trình có sử dụng gạch không nung trên địa bàn tỉnh
Bình Định

Giao
trực tiếp

02

Nghiên cứu quy trình công nghệ bảo quản sau thu hoạch các loại trái
cây đặc trưng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tuyển
chọn

03

Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng phương tiện đo nhóm 2
và giải pháp quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn
tỉnh Bình Định

Giao
trực tiếp

04

Nghiên cứu xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thông tin quy hoạch
và hệ thống tra cứu trực tuyến

Giao
trực tiếp

05

Nghiên cứu, xây dựng mô hình xử lý nước thải chăn nuôi heo chí phí
thấp tại các cơ sở chăn nuôi qui mô nhỏ (từ 50-100 con)

Giao
trực tiếp

II

Lĩnh vực khoa học nông nghiệp

06

Phát triển bền vững chuỗi giá trị thịt lợn đảm bảo an toàn thực phẩm
trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tuyển
chọn

07

Nghiên cứu chuyển giao một số mô hình chuyển đổi trên chân đất
trồng mía kém hiệu quả sang sản xuất một số cây trồng phù hợp gắn
liên kết chuỗi tại Bình Định

Tuyển
chọn

08

Nghiên cứu xây dụng quy trình chăn nuôi heo sạch bằng đệm lót sinh
học kết hợp với thảo mộc và dịch trùn quế trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tuyển
chọn

09

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự tính và dự báo sâu bệnh
hại lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định

Giao
trực tiếp

10

Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và xây mô hình nuôi vịt biển 15
ĐX trên địa bàn tỉnh Bình Định

Giao
trực tiếp

III

Lĩnh vực khoa học y, dược

11

Nghiên cứu phát triển, hiện đại hóa và đánh giá tác dụng bài thuốc điều
trị chấn thương của Võ y Bình Định

Giao
trực tiếp

3

12

Nghiên cứu ứng dụng can thiệp nội mạch, lấy huyết khối bằng dụng cụ
cơ học điều trị nhồi máu não cấp do tắc động mạch não lớn tại Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Giao
trực tiếp

13

Nghiên cứu nhân giống, nuôi trồng dưới tán rừng và thu hái, chế biến
cây dược liệu Đảng sâm theo GACP-WHO tại xã An Toàn, huyện An
Lão, tỉnh Bình Định và chế biến thành thực phẩm bảo vệ sức
khỏe/thuốc

Giao
trực tiếp

14

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ chẩn đoán và tư
vấn dự phòng, điều trị bệnh nám má tại Bệnh viện Phong - Da liễu
Trung ương Quy Hòa

Tuyển
chọn

IV

Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

15

Xây dựng mô hình thí điểm thực tế khu vực hoạt động kinh tế ban đêm
tại thành phố Quy Nhơn

Tuyển
chọn

16

Giải pháp hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển du lịch nông nghiệp tại các
huyện phía Bắc tỉnh Bình Định

Giao
trực tiếp

17

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và năng lực trí tuệ của học sinh tiểu
học (4-10 tuổi) tại tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp nâng cao
tình trạng dinh dưỡng và năng lực trí tuệ của học sinh

Tuyển
chọn

18

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình Nông
trại giáo dục - Working Farm trên địa bàn Bình Định

Giao
trực tiếp

