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THÔNG BÁO
Về việc đề xuất đặt hàng
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018
______________
Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND
tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;
Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm
2018 - 2019 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã
hội tỉnh An Giang năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang thông báo
đến các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, Viện, Trường, các
doanh nghiệp và các tổ chức khoa học và công nghệ những nội dung sau:
1. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và
công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của các ngành, các địa phương
trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Hướng đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
a) Ưu tiên thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Trong đó, tập trung nghiên cứu phát triển 08 nhóm sản phẩm nông nghiệp đã
được quy hoạch (lúa - gạo, nấm ăn - nấm dược liệu, cây dược liệu, cây ăn quả,
rau màu, chăn nuôi, thủy sản và hoa kiểng);
b) Tập trung thực hiện 07 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm
theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh An
Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU
ngày 28/02/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển khoa học và
công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (xem chi tiết
định hướng nghiên cứu của các chương trình tại phụ lục 1), bao gồm:
- Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông
nghiệp bền vững của tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh An Giang
giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu phát triển dược liệu và y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An
Giang giai đoạn 2016 - 2020;
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- Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái tỉnh An Giang trong
điều kiện biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh An Giang
giai đoạn 2016 - 2020;
- Định hướng nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang theo
hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và
du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
c) Ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực công nghệ sau thu
hoạch, công nghệ chế biến, trong đó, tập trung nghiên cứu hoàn thiện, phát triển
các quy trình công nghệ sản xuất nhằm nâng cao nâng suất, chất lượng, đa dạng
hóa các sản phẩm, tạo các sản phẩm có giá trị gia tăng và có khả năng cạnh
tranh trên thị trường.
Trên cơ sở đề xuất đặt hàng của các đơn vị và cá nhân, Sở Khoa học và
Công nghệ An Giang sẽ tổng hợp danh mục, thành lập Hội đồng khoa học và
công nghệ tư vấn xét chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt Danh mục nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 - 2019.
3. Những đề xuất của đơn vị hoặc cá nhân cần nêu đầy đủ các nội dung
của biểu mẫu Phụ lục và gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ An Giang, có 02
dạng:
a) Cá nhân đề xuất theo biểu mẫu Phụ lục 2.
b) Đơn vị đề xuất theo mẫu Phụ lục 3.
Các files biểu mẫu nêu trên được đăng trên website có địa chỉ
http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Thủ tục hành chính, tiểu mục Lĩnh vực khác.
Thời gian nhận đề xuất: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/3/2018.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
Số 5/2 Ngô Quyền, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, ĐT: 0296.3854.662
Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đề nghị các đơn vị và cá nhân khi
gửi đề xuất cần gửi thêm file đề xuất (định dạng *.doc hoặc *.docx) qua địa chỉ
email qlkhag@gmail.com để giúp thuận lợi cho việc tổng hợp và đề phòng thất
lạc qua đường bưu điện.
Trân trọng./.
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- Lưu VT.
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