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Ye vice Phe duyçt nhiçm vii: U'ng ding cac tien b9 khoa hçc va cong nghç
xây dyn mô hInh canh tác theo hiróiig hihi co và ch bin du den xanh lông,
nhäm nâng cao chui giá trl san phm hang hóa ti tinh Quãng TrI
U BAN NHAN DAN TIM! QUANG TRI

Can thLut Tc chzc chInh quyn djaphztong ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can c& Luát Khoa hQc và Cong ngh ngày 18 tháng 6 nám 2013;
án th Nghj dinh s 08/2014/ND-GP ngày 27 tháng 01 nám 2014 cüa
ChInh phz quy djnh chi tiêt và hwóng dan thi hành m5t so diêu cza Lut Khoa
hQc và Cong ngh,
Can c& Quy& dinh s 11/2016/QD-UBND ngày 31 tháng 3 nám 2016 cza
UBND tinh ban hành Quy chê quán l các nhiém vu khoa hoc và cong nghé cap
tinh và cap cc s& trên dia bàn tinh Quáng Tn;
Can cz- Quylt djnh s6 522/QD-UBND ngày 10/3/2021 cza UBND tinh ye vic
phê duyt danh mic nhim vy khoa hQc và cOng ngh cap tinh (lan 1, nám 2021),
Theo d nghi cüa Sà Khoa hQc và Cong ngh tai Ta trInh s 78/T7'rSKHCN ngày 08 tháng 12 nám 2021.
QUYET DjNH:
Diu 1. Phê duyt nhim vi khoa h9c và cong ngh cp tinh thirc hin näm
2021 vci các ni dung sau:

1.1. Ten nhiçm vi: Ung d%ing các tin b khoa hçc vâ cong ngh xây dirng
mô hmnh earth tác theo huàng hthi ea và ch biên du den xanh lông, nhm nâng
cao chu& giá trj san phâm hang hóa ti tinh Quãng Tn.

1.2. Ta chtc, cá nhân chü lrl:
- Ti chüc chü trI: Tru?.ing Di hçc Nông Lam, Dai hc Hug.
- Chü nhim d tâi: TS. Trjnh Thj Sen.

1.3. N3i dung nghiên cáu chInk:
- Diu tra, dánh giá hin trng san xut, tInh hInh cung 1rng và tiêu thi1 du
den xanh lông ti tinh Quãng Tn.
- Nghiên ctru xây dmg mô hmnh san xut du den xanh lông theo htràng
hfiu ca (01 mô hlnh tii huyn VTnh Linh, 01 mô hInh ti huyn Dakrông). Trong
do CO 01 mô hlnh có giây ch'irng nhn canh tác hüu ca.
- Hoàn thin quy trInh k thut canh the du den xanh lông theo htràng hüu
Ca.
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- Nghién cüu, th chirc san xut, hoàn thin quy trInh cong ngh ch bin 02
san phâm tr du den xanh lông (trà mâm du den xanh lông, bt dinh dtrO'ng
mâm du den xanh lông).
- T chrc hi nghj du bi v kt qua thirc hin mô hInh
biên du den xanh lông.

san

xut và ch

1.4. Thôi gian th(rc hien: 18 tháng.
1.5. Kinh phi thyc hin:
- Tng kinh phi: 690.233.000 dng. Trong do:
+ Ngun si nghip KH&CN tirih: 514.133.000 dng (Nám tram mithi bn
triu, m5t tram ba mwo'i ba nghIn d'óng)
+ NguM khác:176.lO0.000 dng.
Dieu 2. Phan cong thirc hiçn.

2.1. ChU nhim nhim viii chju trách nhim trin khai thirc hin nhim vii
theo dng ni dung dê cucing thuyêt minh dâ dircc UBND tinh Quãng Trj phê
duyt.
2.3. Cci quan chü tn thrc hin nhim vi trrc tip diu hành, tao diu kin
thun lçii cho chü nhim nhim v1i và các cong sir thirc hin ni dung nghiên ciru
cua dê tal, chiu trach nhirn theo dOi, kim tra, don dôc chu nhim nhiêm vu
trien khai thirc hien cong vice theo ni dung va tien d9 cua thuyet mrnh de tal da
phé duyt; chju trách nhim thanh quyêt toán kinh phi thrc hin nhim vi theo
ding quy djnh hin hành.

2.4. Giao Si Khoa hçc và Cong ngh chju trách nhim theo dôi, kirn tra,
don dôc tinh hInh th%rc hin nhim v11; Chü tn kiêm tra djnh k' và dt xuât qua
trinh trin khai thi1rc hin nhim viii; Thanhlp Hi dông KH&CN chuyên ngành
dánh giá, nhim thu kêt qua cüa nhim viii theo dung quy djnh; Phôi hcip vài Sâ
Tài chfnh to chirc duyt quyêt toán nhim vii.
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Dieu 3. Quyet dinh nay co hiçu lc thi hanh ke tu ngay ky;
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các SO: Khoa hQc và Cong ngh,
Nông nghip và Phát triên nông thOn; ChU tjch UBND các huyn: Vinh Linh,
Dakrông; Hiu truOng Trueing Dai hQc Nông Lam, Dai hçc Hue; Thu truOng các
dcm vj và cá nhãn cO lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
N41i

nkn:

-NhuDieu3;
- Chü tjch IJBND tinh (b/c);
- Lixu: VT, KT(Th)./7
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