
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

 cấp cơ sở năm 2021 (đợt 1) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG 
 

Căn cứ Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh 

An Giang quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  

Sở Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 09/7/ 2019 của UBND tỉnh 

về việc bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND 

tỉnh An Giang quy định, quản lý tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp  

cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Biên bản số 41/BB.HĐKHCN ngày 18/5/2021 và Biên bản số: 

42/BB.HĐKHCN, 43/BB.HĐKHCN, 44/BB.HĐKHCN ngày 19/5/2021 của          

Hội đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở hỗ trợ kinh phí 

thực hiện năm 2021 (đợt 1); 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục gồm 13 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được 

hỗ trợ kinh phí thực hiện năm 2021 (đợt 1) thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản,  

y tế, xã hội, trồng trọt và chế biến (đính kèm danh mục). 

Điều 2. Thủ trưởng cơ sở tổ chức Hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương chi tiết 

và thẩm định dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo quy định 

để Sở Khoa học và Công nghệ làm căn cứ ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Trưởng Phòng Quản lý 

khoa học, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và các Thủ trưởng đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3;  
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- P. Kinh tế: thị xã Tân Châu, TP. Long Xuyên; 

- P. Kinh tế hạ tầng huyện: Thoại Sơn, Tịnh Biên;          

Phú Tân, Châu Thành; 

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; 

- P.QLKH&ĐTSĐH- ĐHAG; 

- Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      An Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2021 

DANH MỤC 

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2021 (đợt 1) 

(Kèm theo Quyết định số 126/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ quản Ghi chú 

Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản (02 nhiệm vụ) 

1 Ảnh hưởng của việc bổ sung thảo dược đến 

năng suất tăng trưởng và chất lượng thân 

thịt của gà Nòi trong điều kiện stress nhiệt 

Trường Đại học An Giang 

- Nên giới hạn mục tiêu: chỉ đánh 

giá khả năng chống chịu với điều 

kiện stress và chất lượng thịt của 

gà; lượt bỏ mục tiêu tăng năng 

suất (chỉ ghi nhận năng suất trong 

quá trình thí nghiệm).  

- Lưu ý: điều kiện môi trường tạo 

stress phải có tính ổn định và 

chính xác. 

2 Thử nghiệm  mô hình nuôi cá trê vàng trên 

bể nổi tại huyện Châu Thành, An Giang 

UBND huyện Châu Thành 

- Cần minh chứng nguồn gốc con 

giống để thể hiện đối tượng nuôi là 

cá trê vàng. 

- Quy trình nuôi phải đảm bảo thịt 

cá trê vàng thương phẩm có màu 

đặc trưng tương tự cá trê vàng 

nuôi trong ao đất. 



2 
 

Lĩnh vực y tế (01 nhiệm vụ) 

3 Nghiên cứu thực trạng lao phổi, lao tiềm ẩn 

ở người cao tuổi và các yếu tố liên quan tại 

thị xã Tân Châu 

UBND thị xã Tân Châu 

- Sửa tên lại là: “Nghiên cứu xác 

định nguyên nhân dẫn đến bệnh 

lao phổi, lao tiềm ẩn ở người cao 

tuổi tại thị xã Tân Châu, An Giang 

và giải pháp phòng, chống” 

- Làm rõ tính cấp thiết cần thực 

hiện tại thị xã Tân Châu; bổ sung 

cở mẫu, cách thu thập mẫu. 

- Mục tiêu của nhiệm vụ hướng 

đến xác định nguyên nhân; các yếu 

tố liên quan dẫn đến bệnh lao phổi, 

lao tiềm ẩn ở người cao tuổi và đề 

xuất giải pháp phòng, chống. 

- Lưu ý: Chỉ xem xét hỗ trợ thực 

hiện nhiệm vụ với mục tiêu hướng 

đến xác định nguyên nhân; các 

yếu tố liên quan dẫn đến bệnh lao 

phổi, lao tiềm ẩn ở người cao tuổi 

và đề xuất giải pháp phòng, 

chống. Trường hợp, thực hiện mục 

tiêu nhằm đánh giá thực trạng thì 

đây là nhiệm vụ của ngành cần 

triển khai, sẽ chưa cần thiết hỗ trợ 

từ nguồn ngân sách sự nghiệp 

khoa học và công nghệ. 
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Lĩnh vực xã hội (04 nhiệm vụ) 

4 Nghiên cứu chất lượng cuộc sống người 

khuyết tật hệ vận động tại thị xã Tân Châu, 

An Giang 
UBND thị xã Tân Châu 

- Cần làm rõ phạm vi nghiên cứu: 

“người khuyết tật” hay “người 

khuyết tật hệ vận động”; 

- Cần cụ thể hơn tính cấp thiết đề tài; 

- Làm rõ tiêu chí đánh giá chất 

lượng cuộc sống tốt. 

5 Khả năng ứng phó, phục hồi của doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh đại dịch 

Covid - 19 ở thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

UBND TP. Long Xuyên 

- Điều chỉnh tên nhiệm vụ lại là: 

“Đánh giá thực trạng và khả năng 

phục hồi của doanh nghiệp nhỏ và 

siêu nhỏ trong bối cảnh dịch 

Covid - 19 tại thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang” 

- Bỏ nội dung: Nghiên cứu cơ sở 

lý luận về ứng phó, điều chỉnh, 

khả năng phục hồi của doanh 

nghiệp. 

- Đối tượng thực hiện khảo sát là 

doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 

Không quá 9 tháng. 

6 Nghiên cứu quy trình sản xuất ống hút từ 

cây cỏ Lác (cây Thủy trúc - Cyperus 

alternifolius) thay thế ống hút nhựa trong 

trường trung học cơ sở thị trấn Chợ Vàm 

năm 2021 

UBND huyện Phú Tân 

- Điều chỉnh tên nhiệm vụ là 

“Nghiên cứu quy trình sản xuất 

ống hút từ cây cỏ lác ở Trường 

Trung học cơ sở Chợ Vàm - Phú 

Tân, An Giang”. 
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- Điều chỉnh phạm vi, mục tiêu 

nghiên cứu cho phù hợp. 

- Mục tiêu nhiệm vụ nhằm phục 

vụ công tác nghiên cứu khoa học, 

giảng dạy và là tiền đề hướng các 

em học sinh khởi nghiệp, sáng tạo. 

- Bỏ nội dung kiểm nghiệm những 

ảnh hưởng của cỏ lác đến sức khỏe 

người sử dụng vì kinh phí không 

đảm bảo. 

7 Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn sử dụng 

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn 

hiệu, tên thương mại tại một số cơ sở sản 

xuất, kinh doanh MẮM trên địa bàn thành 

phố Châu Đốc, An Giang 

Sở Khoa học và Công nghệ 

- Bổ sung các số liệu về nhãn hiệu, 

tên thương mại đã đăng ký; 

- Cần xác định rõ đối tượng và 

khách thể nghiên cứu. 

Lĩnh vực trồng trọt, chế biến (06 nhiệm vụ) 

8 Xây dựng quy trình nuôi trồng nấm thượng 

hoàng Phellinus linteus thu thập hoang dại 

tại Núi Cấm, tỉnh An Giang 

 

Trường Đại học An Giang 

- Cần minh chứng loài thu thập tại 

Núi Cấm là loài nấm thượng 

hoàng Phellinus linteus. 

- Chi phí định danh và thu thập 

nấm thượng hoàng có nguồn gốc 

từ Núi Cấm sẽ không được hỗ trợ. 

- Lưu ý: Chỉ đồng ý hỗ trợ kinh phí 

thực hiện khi có đủ minh chứng loài 

thu thập tại Núi Cấm là loài nấm 

thượng hoàng Phellinus linteus. 
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9 Xác định tác nhân và thử nghiệm chế phẩm 

sinh học từ nguồn gốc xạ khuẩn có khả 

năng quản lý bệnh loét thân, thối gốc, chảy 

nhựa (xì mủ) cây Mít Thái 

Trường Đại học An Giang 

Lưu ý: Chỉ đồng ý hỗ trợ kinh phí 

thực hiện khi minh chứng nguồn 

gốc xạ khuẩn được phân lập từ 

môi trường tự nhiên của tỉnh An 

Giang hoặc vùng ĐBSCL; Không 

phải chủng ngoại nhập. 

10 Nghiên cứu thử nghiệm potassium silicate 

và nanosilica phun qua lá để quản lý bệnh 

phấn trắng và tăng năng suất cho cây dưa 

leo tại tỉnh An Giang 

- Bổ sung nội dung nghiên cứu 

liên quan đến tăng khả năng bảo 

quản sau thu hoạch. 

- Bổ sung tiêu chí về nguyên liệu 

nano. 

- Lưu ý: Chỉ đồng ý hỗ trợ khi giải 

pháp mới này có hiệu quả hơn các 

sản phẩm hiện có trên thị trường. 

11 Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến gia 

vị nấu bún cá 

- Cần quan tâm hương vị của sản 

phẩm so với phương pháp nấu 

truyền thống.  

- Bổ sung thêm mục tiêu gia vị nấu 

bún cá đảm bảo thơm ngon theo 

hương vị truyền thống. 

- Bổ sung thí nghiệm so sánh sự 

khác biệt giữa 02 phương pháp chế 

biến (Phương pháp chế biến truyền 

thống và phương pháp sử dụng gia 

vị nấu bún cá được nghiên cứu). 
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12 Xây dựng quy trình chế biến xí muội khô 

và nước xí muội dâu da lá chúc cô đặc từ 

vỏ và quả dâu da (Baccaaurea ramiflora) 

UBND huyện Tịnh Biên 

- Xem xét bổ sung các nghiên cứu: 

về phương pháp sấy (nhiệt độ sấy, 

thời gian sấy…); ảnh hưởng của 

thời gian và nhiệt độ cô đặc; ảnh 

hưởng của bao bì lên chất lượng 

và thời gian bảo quản sản phẩm. 

- Chỉ đồng ý hỗ trợ khi có doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

cam kết tham gia và sử dụng quy 

trình công nghệ. 

- Lưu ý: đối với nhiệm vụ số 12, 13 

liên quan đến đối tượng quả dâu, 

chỉ xem xét hỗ trợ 01 nhiệm vụ có 

hồ sơ nộp đăng ký chủ trì thực hiện 

gửi về Sở KH&CN sớm nhất. 

13 Đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ trái dâu 

xanh (Baccaurea sapida) trồng tại huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

UBND huyện Thoại Sơn 

- Chỉ đồng ý hỗ trợ khi có doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

cam kết tham gia và sử dụng quy 

trình công nghệ. 

- Lưu ý: đối với nhiệm vụ số 12, 13 

liên quan đến đối tượng quả dâu, 

chỉ xem xét hỗ trợ 01 nhiệm vụ có 

hồ sơ nộp đăng ký chủ trì thực hiện 

gửi về Sở KH&CN sớm nhất. 
 

Chú ý: Sau 04 tháng kể từ khi có Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cơ sở của Sở Khoa học và Công nghệ, nếu cơ quan 

quản lý nhiệm vụ chưa gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ thì xem như không thực hiện (trích Theo Khoản 3, Điều 14 Quyết định 

07/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc quy định quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cơ sở trên địa bàn 

tỉnh An Giang). 
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