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ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 556/QĐ-UBND               Bình Định, ngày 25 tháng 02 năm 2019 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ thực hiện trong năm 2019 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bình Định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh Bình 

Định Ban hành Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ tỉnh Bình Định; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 12/TTr-SKHCN ngày 

19/02/2019 kèm theo Biên bản họp Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ tỉnh ngày 17/01/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh mục 11 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2019 (có danh mục kèm theo). 
 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai các đề tài, dự án đã 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; Thành viên Hội đồng Tư vấn xác 
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định nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 

         KT. CHỦ TỊCH 
        PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

        Nguyễn Phi Long 
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DANH MỤC  
NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 556/QĐ-UBND,  
ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định) 

 

TT DANH MỤC 
GHI 
CHÚ 

I Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ  

01 
Nghiên cứu nâng cao thời gian bảo quản các sản phẩm thực 
phẩm truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Giao trực 
tiếp 

02 

Xây dựng cơ sở dữ liệu (dạng Webmap) về khoáng sản phục vụ 
công tác quản lý, quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội 
tỉnh Bình Định. 

Tuyển 
chọn 

03 
Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ 
tiêm chủng mở rộng và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Giao trực 
tiếp 

II Lĩnh vực khoa học nông nghiệp  

04 
Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi 
thương phẩm cá mú đen chấm nâu (Epinephelus coioides, 
Hamilton, 1822) tại Bình Định. 

Tuyển 
chọn 

05 
Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ sản xuất, sơ chế nấm 
đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tạo nguồn nấm dược 
liệu tại Bình Định. 

Giao trực 
tiếp 

III Lĩnh vực khoa học y, dược  

06 
Nghiên cứu ứng dụng gây tê ngoài màng cứng liên tục - bệnh 
nhân tự điều khiển, bằnglevobupivacaine + fentanyl để giảm đau 
sau mổ thay khớp háng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. 

Giao trực 
tiếp 

07 
Nghiên cứu hiệu quả và độ an toàn của kỹ thuật tiêu sợi huyết 
tĩnh mạch ở bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp tại Bệnh viện 
đa khoa tỉnh Bình Định. 

Giao trực 
tiếp 

IV Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn  

08 
Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trẻ của tỉnh Bình Định đáp 
ứng thị trường lao động Nhật Bản và nhu cầu của doanh nghiệp 
Nhật Bản tại tỉnh - Đề xuất giải pháp. 

Giao trực 
tiếp 
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09 
Đánh giá thực trạng lao động - việc làm giai đoạn 2011 - 2018 
và đề xuất giải pháp phát triển lao động - việc làm giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Giao trực 
tiếp 

10 
Xây dựng mô hình thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp 
nhỏ trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp sạch, thân thiện với 
môi trường. 

Giao trực 
tiếp 

11 
Nghiên cứu chiến lược truyền thông phát triển thương hiệu du 
lịch Bình Định đến năm 2025. 

Tuyển 
chọn 

 


