
FMUUY BAN NIIAN DAN 
T!CH 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p - Tr do - Hnh phñc 

Là Nàng, ngày 23 tháng ii  näm 2021 

QUYET D!NH 
Vé vic phê duyt danh muc nhiêm vu khoa h9c và cong ngh 

cap thanh pho nam 2021 (dqt 1) 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can ct'Lut Td chz'c ChInh quyn d/aphu'ong ngày 19 tháng 6 nárn 2015, 

Can cv Ludt tha dó'i, bo' sung móz' so' dieu cza Lut TO cht'c C'hInh phi Va 
Luat TO chic chInh quyn diaphuvng ngày 22 thdng 11 nàm 2019, 

Can Cu" Quye't djnh sO' 38/2020/QD-UBND ngày 13 tháng 10 nám 2020 
cza UBND thành phO Là Ná'ng ve vic ban hành Quy djnh quán lj các nhim vy 
khoa hQc và cOng nghç thành phO Là Náng; 

Cán ct' Quylt djnh s6 4858/QD-UBND ngày 14 tháng 12 nám 2020 cia 
UBND thành phO Là Náng ye vic giao chi tiêu kê hoçtch phát triên kinh tê - x 
hôi, quOc phông - an ninh và dy' toán thu, chi ngán sách nhà nzthc näm 2021, 

Theo d nghj cia Giám dO'c So' Khoa hQc và COng ngh tçii To' trinh sO' 
.22 .. ./TTr-SKHC'Nngày .24. tháng 3 nám 2021. 

QUYET DJNH: 

Biu 1. Phê duyêt danh muc nhiêm vi khoa h9c và cong ngh cap thành 
phOnàm 2021 (dçit 1) theo danh muc chi ti& kern theo. Kinh phi thirc hin tü 
nguôn kinh phi s1r nghiêp khoa hoc và cong ngh duqc phân bô h.ng näm cho 
Sx Khoa h9c vâ Cong ngh. 

Diu 2. Giám dc S& Khoa hoc va COng ngh có trách nhirn tt chirc 
triên khai thirc hiên cac nhiêm vu khoa hoc và cong ngh theo dung các quy 
dnh hin hành. 

Diu 3. Quyt dnh nay có hiêu 1rc k tr ngày k. 

Diu 4. Chánh Van phông UBND thành ph& Giám dc S& Khoa hçc và 
Cong ngh Va Th tru'&ng các ccx quan lien quan chu trách nhim thvc hin 
Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
-NhuDieu4; 
- CT UBND TP; 
- S& Tài chInh; 
- Luu: VT, SKHCN, KGVX. 

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO A NANG 

S6: 1'1IQDUBND 
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TT 

Nghien cü'u 
mt so giãi 
pháp nâng 
cao chat 
lU9flg niró'c 
nlám Nam O 

, '. 
Nfl 
Q;iiy 

Phi, luc 
MVUKJIOA HOC VA CONG NGl{ CAP THANII P110 NAM 2021 (f)qT 1) dnh so isi 

/QD- UBND ngày / /2021 cia UBND thành phO Dà Náng 

San phm thy kin 

- Kt qua khão sat v thi hiu ciia ngu&i 
tiêu d'àng d6i vj sn phâm nu'ót main 
NainO. 

- Kt qua dánh giá quy trinh sãnxuât rnxc 
m&n Nam O taj các ccx sx san xuât. 
- Giãi pháp cãi thiên và nâng cao chat 
Iu'ong cüa flu6c main Nam 0 (màu, müj, 
do dam). 
- Mo hinh san xut nuOc mm Nam O áp 
thing giái pháp cia nghjên cl'ru dê xuât. 
- Kt qua dáith giá mô hInh san xut nuc 
mAm Nam 0 sau khi ãp diing giãi pháp cia 
nghien cthi dé xuât. 

- D xut, kin nghi hoàn thiên giái pháp 
cãi thiéri và nâng cao chat lu'cn'ig CUa nuc 
maui Nam 0 (màu, müj, do darn) kern các 
quy trInh dé áp diing vão th1rc tê san xut 
tai cac ho san xuât rnr&c maui Nam 0. 
- T6i thi&1 01 bài báo khoa hoc dang trên 
tap chI khoa hoc hoAc báo cáo tai hôi nghi, 
hQi tháo khoa h9c trong nuâc. 
- Báo cáo tng hcxp k& 

qua nghiên ciru cUa dê tài. 

Ten nhiêm 
Vt.' 

/ 

uc tien Ni dung nghiên cu'u 
dir ki&i 

Ph lro'ng 
thfrc 
thirc 
hiên 

Thô'i 
gian 
thzrc 
hiên 

Don vi 
ung dijng 

 

- Xác drnh môt 
so han ché ye 
chat liicrng cüa 
flUc màm Nam 
0. 

- XUat giãi 
pháp nâng cao 
chat lU9T1g cüa 
nuó'c màm Nam 
0. 

- Khão sat v thi hiu 
cüa ngu&i tiêu dung dOi 
vOi san phâm nl.r&c 
màrnNam 0. 

- Dánh giá quy trmnh san 
xuât nxó main Nam 0 
taj các ccx sy san xuât. 
- Nghien ciru ap dung 
mt sO giái pháp nhArn 
cái thiên va nâng cao 
chat hr9ng cüa •nuót 
màm Nam 0 (màu, 
müi, d dam). 

Tuyn 
chon 

Không 
qua 24 
tháng 

Các co 
sa s.n 
xuât 
fluót 
màm 

Nam 0;  
UBND 
qun 
Lien 

Chiu... - Xây d1ing mô hInh san 
xuât flu&c m&n Narn O 
áp diing các giâi' pháp 
cia cie xuât. 
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2 

TT Tênnhiêm 
Ni dung nghiên cfru 

dir kiên 

Phiro'ng 
thfrc 
thuc 
hiên 

Thôi 
gian 
thirc 
hiên 

Don vi 
frng diing 

Muc tiêu San phm dir kin 

2 

Nghiên ci'ru 
xay dirng 
chui cung 
ürg nu&c 
mäm an toàn 
cho rnthc 
mäm Nam 0 

- Barth giá 
dixc thuc trtng 
toàn bô các 
khâi trong 
chuôi fIr san 
xuât den cung 
Cmg, tiêu thii 
rnrOc mäm Nam 
0. 

- Xây dçrng mô 
hInh chuôi cung 
i'mg nuâc mäm 
an toàn cho 
nuóc mAm Nam 
0. 

- Két qua nghiên cru co s 1 1un và 
thirc tiên ye chuôi cung irng thc phâm 
an toàn. 
- Kt qua diu tra kháo sat và dánh giá 
thuc trang toàn b các khâu trong chui 
fir san xuât den cung (rng, tiêu th'çi nuót 
mäm Nam 0. 

- Kt qua thit k chui cung frng nu&c 
màm an toàn cho nuóc mm Nam O. 
- Kt qua xay dirng mô hInh chui cung 
üng nu&c mAm an toàn cho nuc màm 
Nam 0. 

- S tay huóng dn xay dirng chui cung 
frng nrrâc mäm an toàn cho nithc mäm 
NamO. 

- Tap hun cho các h san xut, các co 
quan chüc nàng có lien quan ye xây dirng 
chui cung üng nuóc mäm an toàn cho 
rnx&c mm Nam 0. 

- T& thiu 01 bài báo khoa h9c däng trén 
ttp chI khoa h9c hoc báo cáo tai  hi 
ngh, hi tháo khoa h9c trong nuóc. 
- Báo cáo thng hçp kt qua nghiên cüu 
cüa ãê tài. 

- Nghiên cüu Co s 1 
luân vá thuc tin ye 
chuôi cung frng thirc 
phãm an toàn. 

- Dánh giá thuc trng 
hoat dông san xuât, 
cung 1rng, tiêu th'çi nu&c 
màmNam 0. 

- Thit k chui cung 
irng nu&c mäm an toàn 
cho nu&c mAm Nam 0. 

- Xây dirng mô hInh 
chui cung 1mg nuâc 
mm an toàn cho n1róc 
mämNam0. 

Tuyn 
chçn 

Không 
qua 24 
tháng 

Các cc 
s& s.n 
xuât 
nuac 
mAm 

NamO; 
UBND 
qun 
Lien 

Chiêu... 
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San phni dçr ki&i 
.4 

e 
Don v 

irng ding 

SiNông 
nghiêp 
và Phát 

trjên 
nông 

thon; Sâ 
Tài 

nguyen 
và Môi 
tnrông; 
Bênh 

Vin Y 
h9c cô 
truyên; 
Các ho 

nông dan 
trông Va 
san xuât 
các cay 

dixcyc 
lieu; Ban 
quân 1 
cac khu 
bão tOn 
thien 

nhiên.. 

Ph Irong 
thirc 
th ire 
hiên 

Tho'i 
gian 
thuc 
hiê 

Tuyn 
chon 

KhOng 
quá36 
tháng 

3 

Nghien cu-u 
bâo ton yà 
phát triên 
nguôn gen 
cay khôi 
nhung 
(Ardisia 
Silvestrjs 
Pit.) tai KJau 
báo ton thiêri 
nhjên Son 
Trà, thân}i 
pho Eà 
NAng 

- DanE giá sa 
bô khâ nng 
sinE trung và 
thànli phan mt 
sO hoat chat 
chfith cüa cay 

khOi nhung 
(Ardisia 
5i1ve817-j5 Pit.) 
tai Khu BTTN 
Soii Trà. 

ø 

N(11 dung nghiên cüu 
dir kiên 

- Xây dirng Ca 
s& dü lieu ye 
cay khôi nhung 
(Ardisia 
silvest-ris Pit.). 

- Xây dimg cac 
quy trIflE nhãn 
giông Va trông 
cay khOi n.hung 
Ardisja 

Silvesfrj Pit.) 

- Kt qua diu tra, khão sat qun th cay 
khôi nhung tai Khu BTTN Son Trà (ye tra 
hrong, phân bô, môt so dc diem snh hoc:..). 
- C s d 1iu v cay khoi nhung (ye tr& 
hrig, phân bó, môt s6 d.c diem sinh hoc...). 
- Kt qua nghiên ciru danE giá s b thành 
phán mt so hoat chat chinE cüa cay khOi 
nhung t?i Khu BTTN Scm TM. 
- Quy trInh k5 thuât nhân ging hiu tInh Va 
nhân ging vo tInE cay khoi nhung. 
- Quy trInli k thuât trng cay khôi nhung. 
- Mo hInh trng thi:r nghiem cay khôj nhung 
tai Khu BTTN Son Trà quy mô tôi thiêu 
l.000m2/lap dja (bao gôm lira ch9n da diem 
thiic hién; thiêt kê mô hlnh; theo dOi tInE hInh sinh triro'ng, phát triên cüa 

- Kt qua danE giá tinE hInh sinE trii&ng, 
phat trién cUa cay khôj nhung trng thfr 
nghieni t?i Khu BTTN San Trà. 
- Kt qua hoàn thiên quy trInh trng cay khôj 
nhung sau khi trin khai mo hInh trng thCr nghieni. 

- Ti thi&i 01 bàj báo khoa h9c dAng trén tp 
chj khoa hoc hoAc báo cáo tai hôi nghi, hi 
thão khoa h9c trong nuóc. 

- Báo cáo t&ig hcTp kt qua nghien ciiru cüa 
dtàj. 

TT Ten nhiêni 
vI 

- Diu tra dnh giá quân 
the cay khôi nhung tti 
Khu BTTN Son Trà (ye 
trtt lu9iig, phan bô, mt 
so däc diem sinE 
hoc...). 
- Nghiên cim danh giá 
so b thãnh phân mt 
sO hoat chat chInli cüa 
cay khOi nhung ti Khu 
BTTN Son Trà. 
- Nghien elm than 
giông hu'u tInE va nhãn 
giOng vo tinE cay khôi 
rthung. 
- Xay dinig mO - hInh 
trOng thlr nghiem 

cay 

khOi nhung ti Khu 
BTTN Scm Trà quy mO 
tOj thiêu l.000m2/lâp 
dia (lixa chon dia diem 
thixc hiên; thiet k mô 
hInh; dánh giá tinE hmnh 
sinE trir&ng, phát trien 
cüa cay; hoãn thiên quy 
trinh trông...). 
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4 

TT Ten nhim 
vit Muc tiêu San phm dir Ni dung nghiên cfru 

dir kiên 

Phiro'ng 
thfrc 
thic 
hen 

Thô'i 
gian 
thirc 
hiên 

Do'n vj 
frng dtng 

4 

Nghiên cüu 
bâo tn va 
phát trin 
nguôn gen 
cay hoa dao 
chuông 
(Enkianthus 
quiaquefloru 
s) ti KhU 
báo ton thiên 
flhiêfl Ba Na 
- Nüi Chija, 
thành ph 
Dà Nng 

- Xây dijng 
duçc cci sô dt1 
1iu ye cay hoa 
dào chuong 
En1danthus 

quiaqueflorus). 

- Xây dirng 
dxoc thC quy 
trInh flhâfl 
ging và trng 
cay hoa dào 
chuông 
(En/cianthus 
quiaqueflorus). 

- K& qua diu tra, khão sat qun th cay hoa 
dao chuong tai Khu BTTN Ba Na - Nüi 
Chüa (ye trr luvng, phân b, mt s dc 
dim sinh hoc...). 
- C s dü 1iu v cay hoa dao chuong 
trft h.rçmg, phân b6, däc dim sinh hoc...). 
- Quy trInh k5 thut nhân ging o ti 
hoa dào chuong. 
- Quy tdnh k thuat trng cay hoa dào chuong. 
- Mo hInh trông thir nghim tai  KhU BTTN 
Ba Na - Nüi Chüa vâi quy mô tôi thMu 100 
caY Va Va bi.rót dâu trông thir nghim tai 
Khu BYFN Sn Trà (bao gôm 1ira chon dja 
dim thiic hiên; thi& k mô hInh; theo di 
tmnh hInh sinh truing, phat trin cUa cay....). 
- K& qua dánh giá tInh hmnh sinh truô'ng, 
phat triên cUa cay dào chuong trng th'ir 
nghim ti tai  Khu BTTN Ba Na - Ni Chita 
và Khu BTTN Scm Trà. 
- Kt qua hoàn thin quy trInh trông cay dào 
chuong sau khi triên khai mô hInh trng thr 
nghim. 
- Ti thiu 01 bài báo khoa h9c clang trên tp 
chI khoa h9c ho.c báo cáo ti hOi  nghj, hOi 
thão khoa h9c trong nuâc. 
- Báo cáo tang hp kt qua nghien cru cüa 
dtài. 

- Diu tra dánh giá qun 
th cay hoa dào chuông 
tai Khu BTTN Ba Na - 
N'üi Chüa tr hxçing, 
ph,an bô, mt s däc 
diem sinh h9c...). 

- Nghiên cfru nhn 
ging vô tInh cay hoa 
dào chuong. 

- Xây dmg mô hmnh 
trông thir nghim tai 
Khu BTTN Ba Na - Nüi 
Chüa vci quy mô tôi 
thiu 100 cay và Va 
buâc du trông thi'r 
nghim tai  Khu BTTN 
scm Trà (ira chon dia 
dim thçrc hin; thit k 
mô hInh; dánh giá tInh 
hmnh sinh tru&ng, phát 
triên cüa cay; hoàn 
thin quy trInh trông...). 

Tuyn 
ch •  on 

Không 
quá36 
tháng 

s Nông 

a Phát 
trin 
nông 

thôn; S 
Tài 

nguyen 
va N4:oi 
truong; 

Ban 
qian 1 
các khu 
bão tn 
thiên 

nhien... 

Tng cong: 04 nhim vii 
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