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và năm 2023 (đợt 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 19 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGHỆ AN
Về việc đăng ký hồ sơ tuyển chọn chủ nhiệm và cơ quan chủ trì
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 (đợt 2) và năm 2023 (đợt 1)

Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số
2069/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc “phê duyệt danh mục nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2022 (đợt 2) và năm 2023 (đợt 1), Sở
Khoa học và Công nghệ Nghệ An kính mời các cá nhân và tổ chức đăng ký tuyển
chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 (đợt 2) và năm
2023 (đợt 1). Thời gian nhận các hồ sơ đăng ký từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày
05/9/2022 (kể cả gửi theo đường bưu điện).
Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ được chuẩn bị thành 11 bộ (có 1 bộ
gốc) trong phong bì kín, nguyên vẹn, trên phong bì ghi rõ:
- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tên, mã số của chương trình - nếu có);
- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện
(chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);
- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và danh sách cá nhân tham gia chính
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
và gửi theo địa chỉ:
Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
Số 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0383. 833607; 0383. 847627
Mọi chi tiết xem trên báo Nghệ An hoặc website: http://www.
ngheandost.gov.vn.
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học,
cán bộ quản lý, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân đã tham gia đề xuất nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cho năm 2022, 2023 và kính mời các tổ chức và cá nhân tham
gia đăng ký chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2022 (đợt 2) và
năm 2023 (đợt 1) (có danh mục kèm theo).
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Báo Nghệ An (phối hợp);
- Đài PT&TH Nghệ An (phối hợp);
- TT TTKHCN&TH (phối hợp);
- TT KHXH & NV (phối hợp);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Thành

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
thực hiện năm 2022 (đợt 2) và năm 2023 (đợt 1) của tỉnh Nghệ An
(Kèm theo Thông báo số 698 /TB.SKHCN ngày 19 /7 /2022 của Sở Khoa học và Công
nghệ Nghệ An)
1. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi và lưu giữ một số loài hải
đặc sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
2. Dự án: Ứng dụng TBKHCN quản lý tự động các yếu tố môi trường trong nuôi tôm
thẻ chân trắng 3 giai đoạn
3. Đề tài: Nghiên cứu một số ảnh hưởng về hô hấp trên bệnh nhân từ 18 đến 60 tuổi
sau mắc COVID-19 và đề xuất giải pháp điều trị dự phòng tại thành phố Vinh tỉnh
Nghệ An
4. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy cơ sa sút trí tuệ ở người cao tuổi và
đề xuất giải pháp can thiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nhân lực trên địa
bàn tỉnh Nghệ An
6. Đề tài: Nghiên cứu biên soạn tài liệu và tổ chức dạy học song ngữ Việt – Mông cho
học sinh dân tộc Mông cấp tiểu học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
7. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng thương
phẩm một số giống nho mới tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
8. Dự án: Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và
trồng thâm canh quýt Nghệ-HT01 tại tỉnh Nghệ An
9. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình chuổi giá trị sản xuất giống,
nuôi thương phẩm và chế biến sản phẩm cá thác lác cườm tại huyện Diễn Châu, tỉnh
Nghệ An
10. Dự án: Ứng dụng TBKHCN xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm hỗn hợp vách tế
bào lợi khuẩn Lactobacillus rhamnosus và Saccharomyces cerevisiae trong chăn nuôi
lợn thịt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11. Đề tài: Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để đánh giá, dự báo xói mòn, sạt lở đất
trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực miền núi Nghệ An
12. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật thị giác máy tính hỗ trợ
phát hiện và chẩn đoán sớm ung thư vú tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An
13. Đề tài: Đánh giá hiệu quả của điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV ở nhóm
nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Nghệ An, năm 2022-2023
14. Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách phát
triển nguồn nhân lực y tế cơ sở tại vùng miền Tây Nghệ An.
15. Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng, chống tội phạm ma tuý
trên địa bàn các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An
16. Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17. Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá
trị tri thức bản địa dân tộc Mông, dân tộc Khơ Mú tại các huyện miền Tây Nghệ An

18. Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nhân giống,
trồng thâm canh, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ cây trúc moso tại huyện Con
Cuông, tỉnh Nghệ An
19. Dự án: Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ xây dựng mô hình trồng một số
giống sắn mới kháng bệnh khảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
20. Dự án: Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình nuôi rươi kết hợp trồng lúa
theo hướng hữu cơ tại huyện Hưng Nguyên
21. Dự án: Xây dựng quản lý và phát triển nhản hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Giò
bê Nam Nghĩa” của huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An

