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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ                                          

tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2013 và định hướng giai đoạn 2014 - 2020 

 

1. Công tác tổ chức triển khai 

a) Công tác tham mưu ban hành văn bản về nghiên cứu, ứng dụng 

Trong giai đoạn 2011 – 2013 Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối 

hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Tỉnh ban hành các văn bản thuộc 

lĩnh vực quản lý đề tài dự án trên địa bàn tỉnh như: 

- Quyết định số 27/QĐ- UBND-TL ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh Đồng 

Tháp về việc tổ chức lại Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp (thay 

thế Quyết định số 71/QĐ-UBND-TL ngày 02/7/2009 của UBND Tỉnh).. 

- Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ 

trì thực hiện Đề tài khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (thay thế 

Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 13/6/2005 của UBND Tỉnh).  

- Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp về việc ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (thay thế Quyết định số 

1339/QĐ-UBND-HC ngày 13/9/2006 của UBND Tỉnh).  

- QĐ số 956/QĐ- UBND-HC ngày 26/10/2011 của UBND tỉnh Đồng 

Tháp về việc quy định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử 

dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước (thay thế Quyết định số 2088/QĐ-UBND-

HC ngày 31/12/2007 của UBND Tỉnh). 

- Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp về việc ban hành Quy định đánh giá, nghiệm thu Đề tài khoa học và 

dự án sản xuất thử nghiệm cấp Tỉnh (thay thế Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND 

ngày 13/6/2005 của UBND Tỉnh và Quyết định số 26/2005/QĐ-UBND ngày 

15/5/2007 của UBND Tỉnh).  

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND Tỉnh ban hành 

nhiều các văn bản khác về tổ chức triển khai đề tài, dự án như: các quyết định phê 

duyệt danh mục các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh và giao nhiệm vụ 

trực tiếp cho các tổ chức, các nhân thực hiện; quyết định phê duyệt kết quả làm 

việc của Hội đồng KH&CN tư vấn về tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện; quyết 

định ghi nhận kết quả nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng; 
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Việc thực hiện các quy định về xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn cá 

nhân, tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và việc tổ chức 

đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học theo các Quyết định của 

UBND Tỉnh đã làm cho công tác triển khai nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ được chọn lọc kỹ hơn, đã tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu 

quả công tác triển khai nghiên cứu và ứng dụng KHCN. Các kết quả nghiên cứu 

sau khi nghiệm thu đã được đưa ngay vào ứng dụng thực tế, góp phần thực hiện các 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.  

b) Công tác tổ chức triển khai hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 

Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu khoa học đã đi vào chiều sâu; 

Sở Khoa học và Công nghệ đã chú trọng và quan tâm phát triển nhiệm vụ hợp tác 

với nghiên cứu với các Viện, Trường, cơ quan nghiên cứu khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các nhà khoa học phối hợp đề xuất 

các nội dung hợp tác nghiên cứu cho triển khai đã bám sát theo định hướng nghiên 

cứu của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 – 2015; các mục tiêu 

nghiên cứu nhằm phục vụ cho yêu cầu thực tiễn của tỉnh Đồng Tháp, áp dụng các 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, nhất là trong các lĩnh vực như: 

nông nghiệp, thủy sản, y tế, bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin; tỉnh Đồng 

Tháp là một trong những tỉnh có kết quả hợp tác nổi bật, nhiều kết quả nghiên cứu 

khoa học đã được ứng dụng có hiệu quả và thành công góp phần vào sự phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh nhà; 

Các nhiệm vụ KH&CN được xét chọn, tuyển chọn phải có địa chỉ ứng 

dụng sau khi được đánh giá nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu đặt hàng của các ngành, 

địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

Trong lĩnh vực tư vấn hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, Sở Khoa 

học và Công nghệ Đồng Tháp đã chủ động mời các nhà khoa học với trình độ TS, 

PGS.TS, GS.TS có chuyên môn sâu trong một số chuyên ngành khoa học phù hợp 

của các Viện, Trường, cơ quan nghiên cứu, tham gia các Hội đồng tư vấn KH&CN 

của tỉnh Đồng Tháp để tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực 

thực và đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án; 

Việc mời các nhà khoa học ngoài tỉnh chủ trì triển khai thực hiện đề tài, dự 

án hoặc tham gia tư vấn các hoạt động nghiên cứu đã tạo sự tin cậy và gắn kết chặt 

chẽ trong nghiên cứu khoa học và nâng dần chất lượng kết quả nghiên cứu khoa 

học của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua 

2. Kết quả nghiên cứu ứng dụng KHCN giai đoạn 2011 - 2013 

a) Kết quả nghiên cứu khoa học 

Giai đoạn 2011 – 2013 tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện 36 đề tài, dự 

án; trong đó, 12 đề tài, dự án chuyển tiếp từ các năm trước và 24 đề tài, dự án mới 

(Phụ lục 1); tổng kinh phí chi nghiên cứu trong giai đoạn này là 20.124 triệu 

đồng. các nội dung và lĩnh vực nghiên cứu tương đối đa dạng như: Trồng trọt, 

Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Công nghệ Thông tin, Cơ khí, Dược, 
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Xây dựng, Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Cũng trong giai đoạn này đã tổ 

chức nghiệm thu 28 đề tài, dự án với kết quả 27 đề tài, dự án được đánh giá đạt và 

01 đề tài, dự án đánh giá không đạt (Phụ lục 2).  

b) Kết quả chuyển giao ứng dụng sản phẩm nghiên cứu 

Trong giai đoạn 2011 – 2013 UBND Tỉnh đã có quyết định ghi nhận 19 kết 

quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao đến 13 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

để triển khai ứng dụng (Phụ lục 3). Trong đó có 12 kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp, 03 kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực y tế, 02 kết quả nghiên 

cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và 02 kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa 

học công nghệ; kết quả triển khai ứng dụng như sau: 

- Đối với lĩnh vực nông nghiệp 

Các kết quả nghiên cứu phần lớn tập trung ở khâu chọn tạo giống, áp dụng 

các tiến bộ kỹ thuật mới cải tiến quy trình kỹ thuật và biện pháp canh tác trong 

sản xuất trong nông nghiệp, chính sách hỗ trợ quy hoạch phát triển nông nghiệp 

và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất nông nghiệp. Các đơn vị tiếp 

nhận đã triển khai ứng dụng thông qua việc phổ biến các quy trình kỹ thuật, tổ 

chức các buổi tập huấn và tổ chức tham quan học tập mô hình sản xuất mẫu; qua 

đó từng bước thay đổi tập quán canh tác của người dân, hướng đến sản xuất hàng 

hóa an toàn, chất lượng cao; Các kết quả nghiên cứu thuộc chính sách nông 

nghiệp đã cung cấp thông tin giúp lãnh đạo ngành quy hoạch vùng sản xuất hợp lý 

mang lại hiệu quả và bảo vệ môi trường. 

- Đối với lĩnh vực y tế 

Các kết quả nghiên cứu đã góp phần hoàn thiện phác đồ điều trị một số loại 

bệnh phổ biến trên địa bàn, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật y học mới trong gây mê 

hồi sức và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh. Từ các kết 

quả nghiên cứu này, Sở Y tế bố trí nguồn kinh phí của ngành để phổ biến, nhân 

rộng các kỹ thuật mới đến các cơ sở y tế khác trên địa bàn, phục vụ công tác 

khám và điều trị bệnh.  

- Đối với lĩnh vực khoa học xã hội 

Các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực này được ứng dụng dưới hình thức 

in sách chuyên khảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu; hoặc được xây dựng 

thành các đề án, chuyên đề giải pháp tham mưu cho lãnh đạo ngành trong việc 

xây dựng các chính sách, kế hoạch phát triển ngành theo định hướng của Tỉnh. 

- Lĩnh vực khoa học công nghệ  

Đối với 02 kết quả nghiên cứu thuộc chuyên ngành công nghệ sinh học, đã 

chuyển giao 01 kết quả trực tiếp đến doanh nghiệp để có hướng sử dụng kết quả 

phục vụ sản xuất kinh doanh; 01 kết quả chưa có đơn vị có khả năng nhân rộng.  

Đối với 01 kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng đã được 

đơn vị tiếp nhận ứng dụng và phổ biến nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực. 
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3. Đánh giá chung về ứng dụng kết quả nghiên cứu trên địa bàn 

a. Kết quả đạt được 

- Các kết quả nghiên cứu sau khi đánh giá nghiệm thu đều được Sở 

KH&CN tham mưu tổ chức chuyển giao đến các đơn vị tiếp nhận để phổ biến 

nhân rộng phục vụ công tác chuyên môn của ngành. 

- Đa số nhiệm vụ có nội dung nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu của địa 

phương, của ngành. Do vậy, khi tiếp nhận kết quả nghiên cứu để triển khai ứng 

dụng bước đầu đều mang lại hiệu ứng tích cực tại đơn vị tiếp nhận. 

- Việc áp dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển sản xuất nông 

nghiệp góp phần từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong việc chủ động 

áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả cao. 

- Hầu hết các kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, 

lĩnh vực y tế, lĩnh vực công nghệ thông tin đều được chuyển giao ứng dụng mang 

lại kết quả tốt, có vai trò thúc đẩy phát triển ở các lĩnh vực nêu trên. 

b. Những tồn tại, hạn chế. 

- Thị trường tiêu thụ các sản phẩm từ những giống mới còn gặp nhiều khó 

khăn, hoặc khi áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng vào sản xuất làm tăng 

giá thành sản phẩm trong khi chưa có doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; Vì vậy, 

khó thuyết phục người dân trong việc chuyển đổi tập quán sản xuất, nhân rộng mô 

hình thực hành sản xuất tốt theo các tiêu chuẩn chất lượng cao. 

- Với diện tích sản xuất từng hộ hiện nay còn nhỏ lẻ, chưa hình thành mối 

liên kết hợp tác sản xuất, đồng thời sản xuất còn mang tính tự phát, không theo quy 

hoạch và kế hoạch chung của ngành làm cho việc áp dụng đồng bộ và việc nhân 

rộng mô hình các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất còn khó khăn. 

- Các nghiên cứu về công nghệ sơ chế, bảo quản sau thu hoạch còn ít về số 

lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và thị trường.  

- Năng lực tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu của một số đơn vị còn 

hạn chế do chưa sẵn sàng về thiết bị, nhân lực và kinh phí. 

4- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác ứng dụng, nhân rộng kết 

quả nghiên cứu khoa học 

a) Thuận lợi: 

- Hầu hết đơn vị tiếp nhận đều quan tâm đưa việc ứng dụng và phổ biến 

nhân rộng kết quả nghiên cứu vào phục vụ công tác chuyên môn của ngành. 

- Các đơn vị tham gia nghiên cứu khoa học hầu hết là những đơn vị chuyên 

ngành, có năng lực nghiên cứu khoa học. Do vậy, kết quả nghiên cứu được chuyển 

giao ứng dụng các bước đầu đều mang lại hiệu ứng tích cực từ phía đơn vị tiếp nhận. 

- Đại đa số người dân đều hăng hái tiếp nhận và tích cực trong việc áp dụng 

các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, làm cho kết quả nghiên cứu nhanh được lan toả; 
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- Đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong quá trình triển khai nghiên 

cứu tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đã xúc tiến chuyển giao dần kết quả 

nghiên cứu trong quá trình triển khai trước khi đánh giá nghiệm thu, nên đã rút 

ngắn thời gian nhân rộng. 

b) Khó khăn: 

 - Kinh phí để nhân rộng kết quả nghiên cứu do thiếu hoặc không bố trí 

được; đây là trở ngại lớn trong công tác chuyển giao. 

 - Thời gian sử dụng của các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông 

nghiệp tương đối ngắn do tiến bộ mới được phát kiến nhanh, cũng gây ảnh hưởng 

đến công tác khuyến nông của đơn vị tiếp nhận. 

- Việc tiếp cận kết quả nghiên cứu trong quá trình triển khai của một số đơn 

vị tiếp nhận còn lúng túng, nên khi ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế chưa 

như mong muốn. 

5. Định hướng hoạt động nghiên cứu ứng dụng giai đoạn 2014 - 2020 

* Nhóm các đề tài nghiên cứu định hướng: nghiên cứu biến động về tài 

nguyên, môi trường và phát triển trong bối cảnh thay đổi khí hậu và chế độ thủy 

văn, đề xuất các giải pháp ứng phó; nghiên cứu, dự báo, giải pháp chiến lược đối 

với vấn đề phát triển bền vững trong bối cảnh phát triển nhanh  kinh tế - xã hội, 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, phát triển khu vực nông 

thôn; nghiên cứu cơ bản về nguyên lý và khả năng ứng dụng các công nghệ chủ 

lực sau năm 2015; triển khai các nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội góp phần 

xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. 

* Nhóm các đề tài nghiên cứu ứng dụng:  

- Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đặt trọng tâm vào ứng dụng về giống, 

nguyên liệu sinh học, xử lý trước và sau thu hoạch, xử lý môi trường nuôi trồng, xây 

dựng tiêu chuẩn hóa đối với các đối tượng sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh theo 

hướng sản xuất sạch, nâng cao chất lượng. 

- Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, hỗ trợ cải tiến 

công nghệ, hoàn thiện nguyên lý và sở hữu công nghiệp, đối với cơ sở sản xuất 

công nghiệp quy mô lớn, hỗ trợ cải tiến công nghệ một số công đoạn cục bộ và hỗ 

trợ cải tiến tự động hóa một số doanh nghiệp quy mô trung bình đến lớn;  

- Đối với thương mại - dịch vụ: tập trung ứng dụng phát triển thương mại 

điện tử, hoàn thiện hệ thống trang web cho khu vực công, khuyến khích các doanh 

nghiệp trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực. 

- Trong lĩnh vực xã hội: ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào 

tạo; tiếp tục triển khai các đề tài chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu thường kỳ của 

các bệnh viện và tập trung sang nghiên cứu các lĩnh vực bệnh nghề nghiệp, y học 

cổ truyền, trang thiết bị y tế kỹ thuật cao. Nghiên cứu các giải pháp thu gom và xử 

lý chất thải và tái chế tái sử dụng năng lượng trong xử lý chất thải, ứng dụng các 

công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. 
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* Nhóm công tác triển khai ứng dụng công nghệ: tập trung vào công nghệ 

cấy mô trong sản xuất giống hoa kiểng, công nghệ sấy và công nghệ vật liệu mới 

(màng, chất bảo quản) trong sơ chế bảo quản nông sản; triển khai công nghệ cơ 

khí chế tạo máy phục vụ nông nghiệp; công nghệ tự động hóa cho một số doanh 

nghiệp quy mô từ trung bình đến lớn. 

* Nhóm công tác xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN: xây dựng các mô 

hình ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai sản xuất thử cho các đối tượng: 

nhân giống; canh tác tổng hợp; công nghệ bảo quản sau thu hoạch; trang trại liên 

hợp kết hợp bảo vệ môi trường và vệ sinh phòng dịch; nuôi thủy sản thâm canh 

tổng hợp; cơ giới hóa nông nghiệp toàn diện; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 

việc đổi mới, cải tiến thiết bị; hỗ trợ doanh nghiệp quy mô lớn trong việc tư vấn, 

thẩm định công nghệ, cải tiến thích nghi công nghệ kết hợp với tiêu chuẩn hóa; 

công nghệ xử lý chất thải; phát triển cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông khu vực 

nông thôn; doanh nghiệp KH&CN; quản lý phát triển KH&CN cấp cơ sở./. 

Nơi nhận: 

- UBND Tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 



Phụ lục 1: 

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN                      

GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 
(Kèm theo Báo cáo số:      /KHCN-QLKH ngày      tháng 4 năm 2014) 

TT TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

Thời gian 

thực hiện 

Bắt 

đầu 

Kết 

thúc 

I Đề tài chuyển tiếp     

1 
Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến 

xuất khẩu một số nấm ăn tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

4/ 

2010 

3/ 

2012 

2 
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phòng trị  sâu bệnh hại trên một 

số loài hoa kiểng chính ở Tân Quy Đông – Sa Đéc 

5/ 

2007 

12/ 

2009 

3 
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các dạng đê bao đến 

các yếu tố kinh tế kỹ thuật của các mô hình sản xuất   

10/ 

2007 

9/ 

2010 

4 
Đề tài: Xây dựng qui trình canh tác nhãn Edor và nhãn Xuồng 

Cơm Vàng tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

9/ 

2008 

8/ 

2011 

5 
Đề tài: Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật và các biện 

pháp canh tác để hạn chế đổ ngã trên lúa 

10/ 

2008 

12/ 

2010 

6 
Đề tài: Tình hình hen phế quản trong cộng đồng dân cư tỉnh 

Đồng Tháp và hiệu quả của mô hình GINA 

11/ 

2008 

5/ 

2011 

7 
Đề tài: Nghiên cứu phòng bệnh mủ gan cá tra bằng kháng thể đặc 

hiệu chống vi khuẩn Edwardsiella ictaluri  

11/ 

2008 

01/ 

2011 

8 
Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất xoài Cát Chu Cao Lãnh đạt 

chứng nhận Globalgap tại huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 

11/ 

2009 

11/ 

2011 

9 
Đề tài: Xác định các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cho ruộng lúa 

bị nhiễm bệnh vàng lùn 

7/ 

2009 

5/ 

2012 

10 
Đề tài: Khắc phục hiện tượng khô đầu múi trái quýt Hồng tại 

huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp 

4/ 

2010 

4/ 

2013 

11 
Đề tài: Nghiên cứu biên soạn Địa danh Lịch sử - Văn hóa Đồng 

Tháp 

4/ 

2010 

9/ 

2012 

12 
Đề tài: Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hàng 

hóa chất lượng cao theo hướng GAP tại tỉnh Đồng Tháp 

06/ 

2010 

05/ 

2013 

II Đề tài triển khai mới năm 2011     

1 

Đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh học trong tuyển chọn các 

dòng/giống lúa thơm đặc sản mới phù hợp với điều kiện canh tác 

của tỉnh Đồng Tháp 

01/ 

2011 

01/ 

2014 

2 
Đề tài: Nhận diện và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp theo hướng hội nhập 

4/ 

2011 

10/ 

2013 
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3 
Đề tài: Gia hóa và chọn lọc tôm càng xanh bố mẹ phục vụ sản 

xuất giống ở tỉnh Đồng Tháp 

01/ 

2011 

6/ 

2014 

4 

Đề tài: Xây dựng quy trình nuôi trồng, nghiên cứu tác dụng dược 

lý và dạng bào chế thích hợp cho nấm thái dương Agaricus blazei 

Murrill 

6/ 

2011 

6/ 

2014 

5 

Dự án: Chuyển giao quy trình sản xuất nhanh chế phẩm nấm 

xanh Ometar ở quy mô nông hộ và xây dựng mô hình ứng dụng 

Ometar trong phòng trừ rầy nâu hại lúa tại tỉnh Đồng Tháp. 

06/ 

2011 

05/ 

2013 

6 
Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ở Đồng Tháp 

7/ 

2011 

01/ 

2013 

7 Đề tài: Phân tích chuỗi giá trị cá Tra nuôi tại tỉnh Đồng Tháp 
6/ 

2011 

11/ 

2012 

8 Xây dựng phần mềm quản lý khám chữa bệnh của trạm y tế xã 
6/ 

2011 

11/ 

2012 

9 
Đề tài: Vai trò của mặt nạ thanh quản để kiểm soát đường thở 

trong gây mê hồi sức. 

6/ 

2011 

11/ 

2012 

III Đề tài triển khai mới năm 2012     

1 
Đề tài: Đánh giá trình độ công nghệ một số ngành sản xuất trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp. 

02/  

2012 

10/  

2013 

2 
Đề tài: Xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất ViệtGAP cho 

xoài Cát thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 

5/  

2012 

5/  

2014 

3 
Đề tài: Tuyển chọn và phát triển giống mè năng suất cao, chất lượng 

tốt phù hợp nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở tỉnh Đồng Tháp 

7/  

2012 

7/  

2015 

4 
Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên mầm non và phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp 

5/  

2012 

5/  

2014 

5 
Đề tài: Phân luồng học sinh sau tốt nghiệp cấp trung học cơ sở, 

cấp trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp 

05/  

2012 

11/  

2013 

6 

Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất enzyme 

nattokinase từ đậu nành và sản xuất viên thực phẩm chức năng 

nattokinase 

7/  

2012 

7/  

2015 

7 
Đề tài: Giải pháp tăng hiệu quả sản xuất, tiêu thụ và cạnh tranh 

trong nuôi tôm càng xanh tại tỉnh Đồng Tháp 

7/  

2012 

12/ 

2013 

8 
Đề tài: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bùn thải được phát 

sinh trong quá trình chế biến cá tra. 

7/  

2012 

01/ 

2014 

9 
Đề tài: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bùn thải được phát 

sinh trong quá trình chế biến cá Tra 

07/ 

2012 

01/ 

2014 

III Đề tài triển khai mới năm 2013     

1 
Đề tài: Giải pháp để nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị ngành hàng 

xòai Cát tỉnh Đồng Tháp. 

04/ 

2013 

04/ 

2014 
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2 
Đề tài: Xây dựng chuơng trình công nghệ sinh học tỉnh Đồng 

Tháp giai đọan 2013-2020 tầm nhìn đến năm 2030; 

08/ 

2013 

01/ 

2015 

3 
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý hình ảnh y khoa phục vụ chẩn 

đoán và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. 

7/ 

2013 

12/ 

2014 

4 

Đề tài: Hiệu quả của điều trị bệnh viêm phổi cộng đồng mắc phải 

mức độ trung bình nặng trên người lớn tại Bệnh viện Đa khoa 

Đồng Tháp 

9/  

2013 

02/ 

2015 

5 

Đề tài: Nghiên cứu triển khai thực hiện các giải pháp tổng hợp để 

xử lý môi trường của làng nghề sản xuất bột kết hợp nuôi heo ở 

huyện Châu Thành.  

10/ 

2013 

03/ 

2015 
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Phụ lục 2: 

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 
(Kèm theo Báo cáo số:      /KHCN-QLKH ngày      tháng 4 năm 2014) 

 

T

T 
TÊN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 

Ngày 

nghiệm thu 

Kết 

quả 

 Năm 2011   

1 

Đề tài: Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp và nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả 

17/02/2011 Khá 

2 
Đề tài: Nghiên cứu biên soạn chuyên khảo về địa phương 

học Đồng Tháp  
19/3/2011 Khá 

3 
Dự án: Nâng cao năng suất và chất lượng của xoài rải vụ ở 

huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

18/03/2011 

 
Khá 

4 
Đề tài: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp 

05/5/2011 

 
Khá 

5 
Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý hành chính 

phục vụ cấp huyện, tỉnh 
29/6/2011 Khá 

6 

Đề tài: Nâng cao năng lực tuyển chọn và sản xuất giống cho 

trại thực nghiệm và sản xuất giống lúa chất lượng cao tại xã 

Láng Biển huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. 

05/11/2011 

 

Trung 

bình 

7 
Dự án: "Xây dựng mô hình trình diễn VAC trên vườn cây 

ăn trái tỉnh Đồng Tháp" 
22/12/2011 

Trung 

bình 

8 
 Đề tài: “Một số giải pháp đào tạo nghề ở tỉnh Đồng Tháp 

giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 2015” 
21/12/2011 

Trung 

bình 

  Năm 2012    

1 
Đề tài: “Nghiên cứu điều kiện môi trường và khả năng phát triển 

nuôi tôm càng xanh tại huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp” 
09/3/2012 

Không 

đạt. 

2 
- Đề tài: “Đề xuất giải pháp phát huy năng lực của đội ngũ trí 

thức phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đồng Tháp” 
13/3/2012 Khá 

3 

Đề tài: “Nghiên cứu hàm lượng dinh dưỡng, độc chất và vi 

sinh vật của lớp bùn đáy ao nuôi cá Tra thâm canh và sử 

dụng cho sản xuất nông nghiệp”. 

12/4/2012 Khá 

4 
Đề tài: “Xác định các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cho 

ruộng lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn” 
25/6/2012 Khá 

5 
Đề tài: “Nghiên cứu các giải pháp phòng trị sâu bệnh hại trên 

một số loài hoa kiểng chính ở Tân Quy Đông – Sa Đéc”  
25/7/2012 Khá 

6 
Dự án: “Ứng dụng công nghệ phẫu thuật nội soi chức năng 

trong điều trị bệnh lý mũi xoang tại Đồng Tháp” 
26/7/2012 

Trung 

bình 

7 
Đề tài: Xây dựng quy trình canh tác nhãn Edor và nhãn 

Xuồng Cơm Vàng tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 
02/8/2012 Khá 
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8 
Đề tài: Nghiên cứu phòng bệnh mủ gan cá Tra bằng kháng 

thể đặc hiệu chống vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 
03/8/2012 Khá 

9 
Dự án: Nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý nước thải 

bệnh viện Quân Dân Y tỉnh Đồng Tháp 
17/7/2012 Khá 

10 
Đề tài: Vai trò của mặt nạ thanh quản để kiểm soát đường 

thở trong gây mê hồi sức 
13/11/2012 Khá 

  Năm 2013   

1 
Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất xoài Cát Chu Cao Lãnh 

đạt chứng nhận Globalgap tại huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp 
29/01/2013 Khá 

2 
Đề tài: Tình hình hen phế quản trong cộng đồng dân cư tỉnh 

Đồng Tháp và hiệu quả của mô hình GINA 
29/01/2013 Khá 

3 
Xây dựng phần mềm quản lý khám chữa bệnh của trạm y tế 

xã 
04/02/2013 Khá 

4 
Đề tài: Phân tích chuỗi giá trị cá Tra nuôi tại tỉnh Đồng 

Tháp 
06/12/2013 Khá 

5 

Dự án: Chuyển giao quy trình sản xuất nhanh chế phẩm 

nấm xanh Ometar ở quy mô nông hộ và xây dựng mô hình 

ứng dụng Ometar trong phòng trừ rầy nâu hại lúa tại tỉnh 

Đồng Tháp. 

15/7/2013 Khá 

6 

Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế 

biến xuất khẩu một số nấm ăn tại huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp 

15/08/2013 Khá 

7 
Đề tài: Ứng dụng chất điều hòa sinh trưởng thực vật và các 

biện pháp canh tác để hạn chế đổ ngã trên lúa 
27/8/2013 Khá 

8 
Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở Đồng Tháp 
15/10/2013 Khá 

9 
Đề tài: Nghiên cứu biên soạn Địa danh Lịch sử - Văn hóa 

Đồng Tháp 
12/12/2013 Khá 

10 
Đề tài: Sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn bùn thải 

được phát sinh trong quá trình chế biến cá Tra 
23/12/2013 Khá 
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Phụ lục 3: 

 

DANH MỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 
(Kèm theo Báo cáo số:      /KHCN-QLKH ngày      tháng 4 năm 2014) 

 

TT Tên kết quả nghiên cứu Đơn vị tiếp nhận 
Thời điểm 

chuyển giao 

1 
Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất xoài Cát Chu Cao Lãnh đạt chứng 

nhận Globalgap tại huyện Cao Lãnh – Đồng Tháp. 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 08/2013 

2 
Đề tài: Tuyển chọn và phát triển các giống lúa kháng rầy và chống chịu 

bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá ở tỉnh Đồng Tháp. 

Trung tâm Khuyên nông Khuyến ngư 

6/2011 

3 
Đề tài: Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp. 
01/2012 

4 
Đề tài: Xây dựng quy trình canh tác nhãn Edor và nhãn Xuồng Cơm Vàng 

tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 
12/2012 

5 
Đề tài : Xác định các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cho ruộng lúa bị nhiễm 

bệnh vàng lùn. 
02/2013 

6 
Đề tài: Nghiên cứu hàm lượng dinh dưỡng, độc chất và vi sinh vật của lớp 

bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh và sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. 
Chi cục Thủy sản 12/2012 

7 
Đề tài: Vai trò mặt nạ thanh quản để kiểm soát đường thở trong gây mê hồi 

sức. 
Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 02/2013 

8 Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý khám chửa bệnh của trạm y tế xã. Sở Y tế 08/2013 

9 
Đề tài: Vai trò mặt nạ thanh quản để kiểm soát đường thở trong gây mê hồi 

sức. 
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc 02/2013 
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10 

Đề tài: Nâng cao năng lực tuyển chọn và sản xuất giống cho Trại thực 

nghiệm và sản xuất giống lúa chất lượng cao tại xã Láng Biển, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

Trung tâm Kỹ thuật thí nghiệm                    

và Ứng dụng khoa học công nghệ 
8/2012 

11 
Đề tài: Nghiên cứu biên soạn chuyên khảo về địa phương học tỉnh Đồng 

Tháp. 
Trường Chính trị Tỉnh 6/2011 

12 
Đề tài: Đề xuất giải pháp phát huy năng lực của đội ngũ trí thức phục vụ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Đồng Tháp. 
Sở Nội vụ 12/2012 

13 
Đề tài: Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh Đồng 

Tháp và nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. 

Trung tâm Khuyến công                                   

và Phát triển công nghiệp 
8/2012 

14 
Đề tài: Cải thiện sản xuất một số loại hoa truyền thống triển vọng ở Sa 

Đéc–Đồng Tháp. 
Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc 6/2011 

15 Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật trồng, bảo quản và chế biến sen lấy hột. 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển                  

nông thôn huyện Cao Lãnh 

6/2011 

16 
Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất xoài Cát Chu Cao Lãnh đạt chứng 

nhận Globalgap tại huyện Cao Lãnh – Đồng Tháp. 
08/2013 

17 
Đề tài: Xây dựng quy trình canh tác nhãn Edor và nhãn Xuồng Cơm Vàng 

tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Phòng Nông nghiệp và Phát triển                  

nông thôn huyện Châu Thành 

12/2012 

18 
Đề tài: Nghiên cứu hàm lượng dinh dưỡng, độc chất và vi sinh vật của lớp 

bùn đáy ao nuôi cá tra thâm canh và sử dụng cho sản xuất nông nghiệp. 
12/2012 

19 
Đề tài: Nghiên cứu bệnh mủ gan cá tra bằng kháng thể đặc hiệu chống vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri. 
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 02/2013 

 

 

 


