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S& 4257SKHCN-QLKH 
V/v tuyn chon t chirc, cá nhan chü trI 
thut hin dê tài KH&CN näm 2020 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Khánh Hôa, ngày tháng 11 näm 2019 

KInh gi1i:  

S& Khoa hQc vã Cong ngh Khánh Hôa (S KH&CN) trin khai danh miic các 
nhim vi KH&CN cap tinh dt hang tuyên chQn, thuc kê hooch KH&CN nAm 2020 
duçc UBND tinh phé duyt tti Quyêt djnh so 3 172/QD-UBND ngày 14/10/20 19 và 
Chuo'ng trInh KH&CN tinh Khánh Hôa giai don 2016-2020 du'çic UBND tinh diu 
chinh bô sung tti Quyêt dnh so 3511/QD-UBND ngày 15/11/2018. 

S KH&CN xin thông báo va myi các t chirc, Ca nhân dU diu kin, gi'ri h so tham 
gia tuyên chQn to chiirc, Ca nhân chU trI th?c hin 12 dê tài: 

• Linh virc khoa h9c tir nhiên 

1/ D tài: Phân vüng nguy co và 1p bàn d cãnh báo stt lO dt, dá do mua r tinh 
Khánh HOa; 

2/ D tài: Dir báo xu th bin cti các qua trmnh hãi throng hçc tai  vl'ing bin yen 
Khánh Hôa phiic vli phat triên bn vthig kinh tê biên. 

3/ D tài: Mo hmnh doanh nghip thirc hin bào thn, phic hi và sir diing hp i 
nguyen sinh vt biên phiic vii du lch sinh thai Khãnh Hôa. 

• Linh virc khoa hQc k5 thut cong ngh 

1/ D tài: Nghiên ci'ru cãi tin cong ngh khai thác hãi san bang ngh luth chiip cho 
di tàu xa bi tinh Khánh Hôa. 

2/ Dê tài: ling diving JoT trong cong tác quàn l thu phi sr diing lông du?mg d d 
xe 0 to trên da bàn thành ph6 Nha Trang. 

3/ D tài: Nghiën ci'ru, i'rng dcing bt diu khin nng d oxy hOa tan và giám sat 
nhit d, pH tai  ao nuôi torn thâm canh Khánh HOa. 

• Linh vtrc  khoa h9c nông nghip 
1/ D tài: 1ng dung cong ngh Semi-Biofloc trong nuOi torn the chân trng ba giai 

don ti Khánh HOa. 

2/ D tài: MO hlnh nuôi kt hçp cãc déii tuçlng thüy san cO giá tr kinh tê cao: cá 
chim vây yang - cua xanh - torn sü; Ca hng m5 - ôc nhày - torn the. 

3/ D tài: 1ng dung cong ngh cao trong san xut mt so loài rau (rau an là, rau gia 
vi). 

• Linh virc khoa hQcy throc 
1/ Dê tài: Nghiên ciru mt s dc dim djch t hçc bnh do nhirn u trìing giun düa 

trên chó, mèo và tren ngui; xay drng quy trInh can thip phOng trj bnh trên dja bàn tinh 
Khánh Hôa. 

• Linh vçc khoa hoc xä hi 



1 
1/ D tài: Nghiên ciiru dc dim, Ca cu và giãi pháp phát trin bn vitng thj tri.r?mg 

khách du ljch dn Khánh HOa. 
2/ D tài: DWmOi sang to và thüc dy khi nghip phiic v phat trin kinh M - xäi 

hôi tinh Khánh HOa. 

(Ni dung chi ti& cüa d tài tuyn ch9n ducic clang tâi trên trang thông tin din tir cüa 
Sx KH&CN Khánh HOa, dja chi: www.dostkhanhhoa.gov.vn) 

* Diu kin tham gia tuyn chQn t chfrc, cã nhãn chil trI thrc hin d tài: 
1. Các t chi.irc cO hot dng phü hcrp vó'i linh vrc cüa nhim vii KH&CN, có con 

du va tài khoãn cO quyn tham gia clang k tuyn ch9n hoac duçcc giao trirc tiêj chü trI 
thuc hin nhiêm vu KH&CN cp tinh. 

2. Ti chirc thuc mt trong cãc trung hcip sau clay không dU diêu kin tham gia 
clang k tuyn chQn, giao trirc tip lam chü trI nhim vii KH&CN cp tinh: 

a) Tai th?i clim np thuyt mirth nhim vii KH&CN và các tài 1iu kern theo clang 
k tham gia tuyn ch911, giao tryc tip ma chua hoàn trã My clü kinh phi thu hi theo hçp 
clng thijc hien  các nhim vi KJ-I&CN cp tinh tnrâc day; 

b) Tai  thai clim np thuy& minh nhim vii KH&CN và các tài lieu  kern theo clang 
k tharn gia tuyn chçn, giao trirc tip chixa np san phm clánh giá nghim thu nhim v11 

KH&CN cAp tinh khác do rnInh chü trj sau 30 ngãy k tir ngay k& thüc thai gian thirc 
hin nhim v theo Hcip clng, bao gm Ca thai gian cluçc gia han  (nu co); 

c) Tai  thai clim np thuyt mirth nhim vr KH&CN và các tài 1iu kern theo clang 
k tham gia tuyn chon, giao trirc tip chua hoàn thãnh vic clang k, np, luu trcr các kt 
qua thirc hin nhim vir KH&CN cAp tinh khác có sir diing ngdn sách nhà nuâc. 

d) Tè chiirc chU trI thirc hin nhim vii KH&CN có sai phm Mn cln bj clInh chi 
thu'c hiên nhiêm vu KH&CN cAp tinh khac s không ducic clang k tham gia tuyén chQn, 
giao trirc tip thirc hin nhim vi KH&CN cAp tinh trong thai gian m,t (01) nàm k tfr 
khi có Quyt djnh clInh chi cüa ca quan cO thAm quyn. 

3. Ca nhân clang k lam chü nhim nhim vi KH&CN cAp tinh phãi clap 1rng dng 
thai các yêu cu: 

a) Co trinh do clai hoc tra len; 

b) Co chuyên mon phü hçp và clang hoat dng trong linh virc khoa h9c Va cong 
ngh phU hqp vOi ni dung nhim vii KH&CN cAp tinh trong ba (03) nam gn nliAt, tInh 
cln thai dim clang k tham gia; 

c) CO clü khã näng trirc tip t chi.'rc thirc hin và bão clam clü thii gian d chü trI 
thirc hin cong vic cüa nhim vi KH&CN cAp tinh. 

4. Ca nhân thuc mt trong các truang hçip sau clay không dü cliu kin clang k 
tham gia tuyn chçn, giao trrc tip lam chü nhim nhim vii KH&CN cAp tirth: 

a) Tai  thai clim clang k tham gia tuyn ch9n, giao trire tip clang lam chU nhim 
nhirn vii  KH&CN CO siir dung kinh phi 5ir nghip khoa hçc cüa tinh Khánh HOa (bao 
gm nhim v KH&CN cAp tinh và cAp ca sO); 

b) Tai  thOi clirn clang k tharn gia tuyn ch9n, giao trirc tip, cá nhân chi nhim 
nhirn vii  KH&CN cAp tinh np san phni nhim v KH&CN v S KH&CN cl 
clánh giá nghirn thu cAp tinh chum  theo quy cljnh hin hành trên 30 ngày clan diiOi 06 

I. 



tháng k ti'r ngày kt thUc th?yi gian thirc hin nhirn vit theo Hcp dng, bao gm Ca thO'i 
gian ducc gia htn (nu có); 

c) Co nhim vi kH&CN cp tinh do mInh lam chU nhim bj dánh giá nghim thu a 
mirc "Không dat" së không dirçic tham gia tuyn ch9n, giao trirc tip thirc hin nhim vii 
KH&CN cp tinh trong thyi gian hai (02) närn k tr khi có K& luan cUa Hi dông 
KH&CN dánh giá nghim thu cp tinh. 

d) Ca nhân chU nhim nhim v%i KH&CN cp tinh có sai phtm dn dn bj dInh chi 
thirc hin së không duçic tham gia tuyn chQn, giao trrc tip thirc hin nhim vi KH&CN 
cp tinh trong thai hn ba (03) näm k tr khi có Quyt dnh dInh chi ciXa co quan cO thm 
quyên. 

Sa KH&CN së xác nhn các diu kin tham gia tuyn ch9n th chirc, cá nhân chü trl 
thxc hin d tài theo quy djnh trên: khi ma thuyt minh thim vi,i KH&CN và các tài lieu 
kern theo cüa t chilrc, cá nhan dang k tham gia tuyn chn, giao trçrc tip thirc hin nhirn 
vii KH&CN cp tinh. 

* Ho so' tham gia tuyn ch9n: H so phài dÀy dü các van bàn sau: 

1. Don dang k chU trI thi.rc hin d tài, theo mu quy djnh (1-0-DON); 

2. Thuyt minh d tài theo mu quy djnh (mu I-1-TMDTCN, mu I-2-TMDTXH); 

3. Tom t&t hoat dng KH&CN cüa tè chtxc dang k chU trl d tài (I-5-LLTC); 

4. L lich khoa h9c cUa Ca nhan dang k chU nhim d tài (I-6-LLCN); 

5. L ljch khoa hoc cüa các Ca nhan däng k tham gia thirc hin d tài, dix?ct4 
noi lam vic cUa cá nhan xác nhân dng cho phôi hçip nghiên cru (I-6-LLCN). 

6. Van bàn xác nhn v sr dng cüa các th chrc dAng k phi hçip nghiën cJ 
PHNC) - nêu Co phôi hçip nghiên ciru; 

7. Các van bàn pháp 1 chirng rninh khã näng huy, dng v6n tr ngun khác(trong 
tmng hçip to chirc và Ca nhân cO kê khai huy dng duçic kinh phi ti~ nguôn von 
khãc). 

8. Bàn sao Gi.y ching nhn dang k hot dng khoa h9c và cong ngh cüat chirc 
dang k5' chü trI dê tai (do B Khoa hçc và Cong ngh hoc Sâ Khoa hpc và COng 
ngh cap); 

9. Báo giá thit bj, nguyen vt lieu  chInh cAn mua sm d thrc hin nhim vj. khoa h9c 
và cong ngh (neu co). 

* So hrçrng b h so': gm 01 bàn g6c và 13 bàn sao. 
* Yêu cAu v h so': 

B h so phài dtxçc niêm phong. Thông tin bat buc ghi trën bla h so gm: 

- Ten d tai; 

- Ten, dja chi cüa th chirc dang k chü trl thirc hin dê tài; 

- Hp, ten cUa Ca nhan dang k chü nhim dê tài; 

- Liêt kê danh muc tài lieu, van bàn có trong h so. 

* Thô'i hn np ho so': 

H so phài np di1ng han tru*c 17 gi& ngày 10/02/2020. Ngày nhn ho so duçic 
xác djnh là ngày ghi dau cüa Buu din Nha Trang truang hçp g11i qua duO'ng buu din 
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so KHOA HQC 
VA 

CONG NGH5/ 
p7  

KHnh 

hoc du cong vn tn cüa VAn thu Si Khoa h9c vA Cong ngh tinh Khánh Hôa (Khu 
lien co I — s6 01 Trn Phü, Nha Trang, Khánh Hôa) tru&ng hp gui trirc tiêp. 

* Trong khi chua h& thOi han  np h so, t chrc và cá nhân dAng k tham gia 
tuyn chçn có quyn nut ho so thay h so mói, bô sung hoc süa dôi ho so dA giri den S 
KH&CN tinh Khánh HOa. M9i bô sung và siura dôi phAi np trong thôi han  quy djnh. 

* Các biu mu h so dang k tuyn ch9n t chiurc, cá nhAn chü trI thijc hin d tAi, 
tham khAo tai  trang thông tin din tü cüa Sr KH&CN Khánh Hôa, dja chi: 
www.dostkhanlihoa.gov.vnl dê tAi du an khoa hoc/thu tuc biêu mu. 

M9i thông tin chi tit xin lien h v Phông QuAn 1 Khoa hçc — Sâ Khoi h9c Va 
Cong ngh tinh Khánh HOa theo so din thoai: 0258. 382.1254. 

Trân tr9ng./. 

No'i nhân: - AM DOC 
- Nhu' trên; 
- Luu: VT, P.QLKH. 



NHIM VU KH&CN DAT HANG CAP T!NH THUQC KE HOACH KH&CN NAM 2020 TUYEN CHQN 

kern theo tgi Quye't dinh so' 3511/QD- UBND ngày 15/11/2018; Quyê't djnh so' 31 72/QD- UBND ngày 14/10/2019 cia 
UBND tinh Khánh Hôa) 

TT Ten d tàildiy an D!nh hirO'ng mic tiên 
Yêu can 
dôi vO'i 

két qua* 

Phmmg thfrc 
to chIrc 

thrc hin 

Ghi chü 

2 3 4 5 6 
LINH VISC: KHOA HQC TI NHIEN 

Phân vt'ing nguy cyyà 
lap bàn d cãnh báo 
sat là dt, dá do mixa 
a tinh Khánli HOa 

- Phân vüng nguy Co và 1p bàn d 
cãnh báo sat là dt, dá do mira a 
tinh Khánh Hôa và chi tit cho 
thành ph Nba Trang 
- Dê xut giài pháp phOng chng, 
1rng ,phó giâm nh thit hai  do sat  
là dat, dá gay ra 

- B bàn dè phân yang sat  là dat, 
dá trên dja bàn tinh Khánh Hôa t 
l 1/50.000 và chi tiêt cho tp Nba 
Trang t' 1 1/10.000; 
- Xây dirng cong cii quàn l, giám 
sat, cành báo sat  là dat, dá do mixa 
và h trç chi dao  diu hành phong 
chng, irng phO giâm thiu thiên 
tai cüa tinh Khánh HOa. 
- Giái pháp phOng chng, 1mg phó 
giám nhç thit hai  do  sat  là dat, dá 
gay ra. 
- Báo cáo phân tIch dánh giá và di,r 
báo nguy co. 
- Báo cáo tng hcp kt qua d tài. 

D.t hang tuyM 
ch9n d tài 

D tài KH&CN 
cap tinh dt 
hang tuyn 
ch9n, thuc k 
hoach KH&CN 
nãm 2020 

2 Dir báo xu th bin 
diii các qua trInh hãi 
duong h9c tai ng 
bin yen bà Khánh 
HOa ph11c viii phát 
trin ben vUng kinh 
té biên 

- Dir báo throc xu th bin di các 
qua trinh hãi diiang hoc: nhiêt 
do man, dao dng mirc nuâc, song, 
dOng chây tai  vüng bin yen bà 
Khánh HOa 

' - Dánh giá tác dng cña sir biên dôi 
các qua trInh hãi throng h9c dn 

Diêu kiên tir nhiên: dja chit, dja 
mao, khI tirnng, thñy van, dng 
1ixc vñng bin yen bà Khánh HOa; 

- Xu th bin di các qua trInh hãi 
throng hQc tai  vñng biên yen bà 
Khánh HOa: nhit d, d men, dao 
dng mrc nuàc, sOng, dOng chãy; 

Dt hang tuyn 
ch9n d tài 

Dê tài thuc 
Chirong trjnh 
KH&CN tinh 
Khánh Hôa giai 
doan 20 16- 
2020 
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hoat dng kinh t bin; 

- D xut cac giái pháp giâm thiu 
thit hi do tác dng cüa sr bin di 
các qua trinh hái throng h9c phiicvii 
phát trin bn v1tng kinh tê biên; 

- Dánh giá tác dng cüa sij biên 
di các qua trInh hâi dixong h9c 
dn các hot dng kinh t biên: 
giao thông vn tãi, nông nghip 
(dánh bat, nuôi trng thüy san, lam 
muM,...), du ljch, djch vii, các 
cong trInh yen b; 

- Dánh giá và di,r báo duc khã 
näng rñi ro cüa khu vrc nghiên 
cüu ye môi trix?mg theo các kjch 
ban bj tác dng do yu to ti.r nhiên 
Va COfl ngtxcii. 

- Cãc giãi phãp giãm thiu thit 
hi do tác dng cüa sir bin dOi 
cãc qua trInh hãi throng hçc; 

- Tp ban d&sci d v kt qua 
nghiên ciru; 

- Co s& dtt 1iu v các qua trInh 
hãi throng hQc tai  vüng bin yen 
bi Khánh Hôa; 

Mo hInh doanh 
nghip thijc hin bâo 
tOn, phiic hM vã siir 
diing hcip l tài 
nguyen sinh vat bin 
phiic vii du lich 
thai Khánh Hôa 

Xây dung mô hInh bão thn, phitc 
hM và sü ditng hçTp 1 tài nguyen 
sinh vt bin phiic vij du ljch sinh 
thai Khánh HOa. 
Nhm nâng cao hiu qua kinh t& 
gop phân thay dM nhn thüc cña 
doanh nghip và cong ctng v du 
ljch bn vimg Khánh HOa 

- 02 mO hInh (do doanh nghip 
thixc hiên) bão thn tir nhiên h sinh 
thai bin, phiic hM sinh cãnh bj 
suy thoái, tái tao  sinh vat hi de da 
boc có giá trj cao; 

- Bão cáo dánh giá hiu qua mô 
hInh; 

- D xut các giãi pháp và cljnh 
hrnng mO' rng mô hmnh; 

Dtt hang tuyn 
ch9n d tãi 

D tãi thuc 
Chuong trInh 
KH&CN tinh 
Khánli Hôa giai 
dOan 2016- 
2020 
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- Biên soan tài lieu truyn thông 
nâng cao nhn thirc cho doanh 
nghip du ljch và cong dông.  

LINH VEYC: KHOA HOC  K' THUiT CONG NGH 

Dt hang tuyên 
chon d tài 

Nghien ciru cài tin 
cong ngh khai thác 
hãi san bang nghë 
hrài chiip cho di tàu 
xa b tinh Khánh Hôa  

Cãi tin cong ngh khai thác ngh 
luOi chiip nhãm nâng cao hiu qua 
san xuât cho dôi tàu khai thác xa b? 
cüa tinh Khánh Hôa 

- Mu luâi chiip khai thác hài san 
phi hçrp vài tàu, dôi ti.xcmg và ngu 
tru&ng dánh bat 

- Trang thit bj khai thác phñ hçp 
qua trInh hoat dng nghê hrOi 
chiip (thiêt bj mt boong; thiêt bj 
phiic vi khai thác...). 

Quy trinh khai thác ngh luâi 
chiip tiên tiên. 

- Cong ngh bão quãn ti uu. 

- Dánh giá thrçc hiu qua kinh t 
cüa cong ngh khai thác thüy san 
bang nghê hxOi chiip cho di thu 
xa b?y tai tinh Khánh Hôa  

Dê tài thuc 
Chixong trInh 
KH&CN tinh 
Khánh Hôa giai 
don 2016- 
2020 

TIJ'ng diing JoT trong 
cong the quãn l thu 
phi sr ding lông 
dixng d d xe ô to 
trên da bàn thành phé 
Nha• Trang 

Xây dirng h thông quàn l thu phi 
sir dicing lông throng d d xe ô to 
trên nên tang loT 

- H thông thiêt b JoT phát hin 
xe d tai  các 0 d xe trên lông 
thrOng tai  mt tuyên thrOng 0 
thànhphô Nha Trang; 
- Phân mêm quân l thu phi dO 
xe cho Cong ty CP Môi tnxOng DO 
thj Nha Trang và các dan vj lien 
quan de giám sat, phôi hyp h trçi. 
- Phân mêm thu phi M xe dành 
cho nhân viên thu phi trên duOng 
phô, ho trç in biên lai thu phi Va 
cãnh báo xe dO qua han.  

Dt hang tuyên 
chon d tài; 
kinh phi 
SNKH h tro' 
ti da không 
qua 50% tong 
kinh phi th?c 
hiênDtài. 

Dê tài KH&CN 
cp tinh dat 
hang tiiyn 
chçn, thuc k 
hoach KH&CN 
näm 2020 
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- Phn mm dành cho láî xe cO 
chirc näng tim kiêm ch d xe cOn 
trông va cãnh báo chiia dong phi 

Xe, Xe qua htn. Cho phép 
thanh toán phi d Xe trirc tuyên. 
- Báo cáo dánh giá kêt qua thirc 
nghim. 
- Dào tao,  tp huân và chuyên 
giao cho 20 can b 

3 Nghién cüu, lrng dicing 
b diu khin nng d 
OXY hOa tan và giám 
sat nhit d, pH tai  ao 
nuOi tOrn thâm canh 
Khánh HOa 

- TIJ'ng diing cong ngh ToT d diu 
khin và giám sat môi tru'Ong nuôi 

tai  ao nuOi tOrn thâm canh Khánh 
HOa. 

- 03 B diu khin nng d OXy 
hOa tan và giám sat nhit d pH 

tai  ao nuOi torn thâm canh và 01 
b diu khin trung tam; 

- Phn mm phân tich, xir 1 dii 
lieu và cãnh báo s6m rñi ro v rnôi 
tmng nuôi; 

- BO s lieu thrc nghim tai  ao 
nuoi torn thâm canh (It nht qua 02 
vi nuoi) i Khánh HOa; 

- Quy trInh vn hanh h thng 
diêu khin và giám sat tai ao nuôi; 

- Báo cáo dánh giá hiu qua kinh 
th cüa mô hinh áp di1ng. 

at hang tuyn 
chQn; kinh phi 
SNKH h trç 
ti da khong 
qua 30% tng 
kinh phI thirc 
hin Dé tài 

D tài KH&CN 
cp tinh dt 
hang tuyn 
ch9n, thuc k 
hoach KH&CN 
närn 2020 

LiNH WC: KHOA HOC NONG NGHIP 
T5ng ding cOng ngh 
Semi-Biofloc trong 
nuOi tOrn the chn 
trng ba giai doan tal 
Khánh HOa 

+ Miic tiêu chung: Phát trin ngh 
nuôi torn the chân träng iling diing 
cOng ngh Semi-Biofloc theo huàng 
ben vmg 

- Hoân thiên cOng nghê Semi- 
Biofloc trong nuôi torn the chân 
trng phñ hçp vài diu kin Khánh 
HOa; 

- Quy trInh k5 thut nuôi tOrn the 
chân trng ha giai doan 1mg diing 

Dt hang tuyn 
chQn dê tài 

D tài KH&CN 
cp tInh d.t 
hang tuyn 
chon, thuc k 
hoach KH&CN 
näm 2020 

4 



cong ngh Serni-Biofloc, d?t  näng 
suât> 20 t!ha1v1 (t) 1 séng 80%, 
kIch c thucmg phm 50-6ocon/kg, 
h s FCR <=1,2) dt n dlnh; 
- 01 mô hmnh (mg dicing cong ngh 
Semi-Biofloc ba giai doin ao bc 
thang (quy mô din tIch olha); 

- 01 mô hmnh üng diing cong ngh 
Semi-Biofloc ba giai doin (quy mO 
diên tIch olha); 
- 30 thn torn thirong phm (kIch c 
throng pMm dt 50-60c0n!kg 
(trong 02 nam); 

- Dao to cho 20 k5 thut viên, tp 
hun 100 ht nuôi. x. 

2 Mo hInh ii k h 
các dôi tlxcing thüy 
san cO giá trj kinh t 
cao: cá chim- cua 
xanh- torn si1; cá hng 
M- c nhây- torn the 

- Xây d1rng thành cong mO hInh 
nuôi kêt hcip cá chirn — cua xanh — 
torn sü vâi mi'rc du ti.r vra phái to 
thu nhp n dinh 
- Xây drng thành cong mô hInh 
nuoi kt hçp cá hngM — c nhây 
— torn the vâi mirc dâu tu vra phâi 
t?o thu nhp on djnh 

- Mo hInh nuOi kt cá chim — cua 
— torn sü: 

+ Quy trInh nuôi torn sui dt tT 
1 sng 60%, cua 50%, cá 70%, 
chu k' nuOi 10 thang. 

+ Tom sti thu c 30g/con, cua 
300 g/con, cá> 600g/con. 

+ Näng suât Ca chim: 800 
kg/halvii. 

+ Nang suit torn sü: 400 
kg/ha1vii. 

+ Cua; 200 kg/haJvii 
+Tng doanh thu: 200 triu 

dng/haJvii, 1i nhun 90 — 100 
triu dng/ha!vii. 
- Mo hinh nuOi kt hcip cá hông 
M — ôc nhãy — tOrn the: 

+ Quy trInh nuOi torn the dt t 

Dt hang tuyn 
ch9n d tài 

D tài thuc 
Chuong trInh' 
KH&CN tini 
I<ianI HOa giai 
doan 2016 
2020 
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1 sang 50%, c nhAy 50%, cA 
70%, chu k' nuOi 10 thAng. 

+ Tom the thu c 20g/con, Oc 
nhAy 100 con/kg, cA 0,8 — 1 
kg/con. 

+ NAng suât cá hông M: 900 
kg/haIvii. 

+ NAng suAt torn the: 1.000 
kg/ha/vu. 

+ Oc nhAy: 150 kgIha/vii 
+Tông doanh thu: 200 triu 

dông/ha!vii, lcii nhun 90 — 100 
triu dong/ha/vii. 

Mt do thA nuôi thIch hcip cho 
ti.irng dôi tuqng; 

- Kt quA dao tao  tp hun k 
thut cho ng1r dan trên dja bàn 
tinh. 

3 Dtt hang tuyën 
ch911 d tài 

U'ng di1ng cong ngh 
cao trong sAn xuAt 
mt s loAi rau (rau 
An lA, rau gia vj) 

Nang cao chat lucrng va hiu quA 
kinh tê trong sAn xut mt sO loài 
rau tai  KhAnh HOa 

- Quy trInh iimg diing cOng ngh 
cao trong sAn xut và bAo quAn sau 
thu hoach môt s loAi rau (rau n 
lA, rau gia vj); 

- Mo hInh dat  hiu quA kinh t han 
30% so vri truâc khi ap dng. 

D tài thuOc 
Chuang trInh 
KH&CN tinh 
Khánh HOa giai 
doan 2016- 
2020 

LiNH VU'C: KHOA HOC Y DIXUC 
1 Nghiên cüu mt so 

dàc dim dich t hoc 
.XAc djnh t) 1 nhim giun düa trên 
chó, mèo; t 1 nhim âu tràng giun 

- T 1 nhim giun düa trên chó, 
mèo; t 1 nhim âu tri'ing giun 

Dt hang tuyên 
chQn d tAi 

D tAi KH&CN 
cap tinh dt 

bénh do nhim u düa chó/rnèo trén ng11ii. düa chO/mèo trén ngtthi tai  tinh hAng tuyn 
trüng giun düa trên - Mo tA các yu t nguy co nhim KhAnh HOa, giai doan 2020-2022. ch9n, thuc k 
chó, mèo vA trên âu trüng giun düa chó/ rnèo trên - CAc däc dim djch të h9c khi hoach KH&CN 
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ng'ithi; xay drng quy 
trInh can thip phong 
trj bnh trên dja bàn 
tinh Khánh Hôa. 

ngithi 

- Dánh giá kt qua diu tn và 
dxng bin phãp can thip. 

nhim giun trên chó, mèo; nhim 
Au tràng giun düa chO/mèo trên 
ngurn. 

- Các yu t nguy co nhim Au 
trting giun düa chó/ mèo trên 
ngu?ii. 

- Kt qua diu trj bnh nhim giun 
trên chó, mèo và nhim âu trüng 
giun düa chó/ mêo trên ngi.thi. 

- Quy trInh phông trt bnh nhim 
giun dfla trên chO, mèo. 

- D xuAt bin pháp giáo diic 
truyên thông nhãm nâng cao kiên 
thirc, thai d, th?c hành cüa ngui 
dan trong phOng bnh nhiêm âu 
trüng giun düa chó/mèo. 

näm 2020 

LINH VEXC: KHOA HOC XA HQI 
Nghien cüu däc dim, 
co cAu và giãi pháp 
phát trin bn vüng 
th tnrng khách du 
itch dn Khánh HOa 

Dánh giá hiên trang däc dim, Co 

cAu khách du ljch dn Khánh HOa 
giai don 2015-2019 và d xuAt giái 
pháp phát trin bn v1tng thj truO'ng 
khách du lich dn Khánh Hôa dn 
näm 2030 

- Dánh giá duc hin trng (co cAu 
và dc dim) thj tnrng khãch du 

itch  dn Khánh HOa; nguyen nhan 
và ãnh huông dn phát trik du 
ljch tinh Khánh Hôa trong giai 
doan2015-2019. 

- Phân tIch các yu t lien quan tác 
dng dn co cAu thj trumg khách 
du ljch dn Khánh HOa trong giai 
doan 2015-2019. 

- Phân tIch xu huâng phát trin thj 
truO'ng khách du itch;  D xuAt 
djnh huàng, co cAu phi hccp và 

Dt hang tuyn 
chQn d tài 

D tài KH&CN 
cap tinh dt 
hang tuyên 
ch9n, thuc k 
hoch KH&CN 
näm 2020 
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giãi pháp phát trin bn v&ng thj 
trix&ng khách du ljch dn Khánh 
Hôa dn näm 2030. 

2 Di mi sang tao  vã 

thñc dy khoi nghip 

phic vi phát trin 

kinh t- x hi tinh 

Khánh HOa. 

- Cung cp luân cir khoa hoc cho 

vic xây dirng Chi.rong trinh Di 

mâi sang tao  trong doanh nghip, 

thüc dy khi nghip sang tao  phiic 

vii phát trin kinh t -xä hi 

tinhKhánh Hôa 

- Xây dirng dir thão nghj quyêt cüa 

Tinh üy vâ K hoach cüa UBND 

tinh trin khai v "Chrong trinh 

Di mâi sang tao  trong doanh 

nghip và thüc dy khâi nghip 

sang tao  phiic vit phát trin kinh t - 

xã hôi tinh Khánh HOa dn näm 

2025, djnh hiróng dn näm 2035"; 

- Co s 19 1un và thuc tin v di 

mói sang tao,  khi nghip sang 

tao; 

-Thrc trang di mài sang tao 

trong doanh nghip vã khâi nghip 

sang tao  Khánh Hôa hin nay. 

- Phân tIch các nhân t chjnh lam 

dng lirc tang tru&ng kinh tê cüa 

tinh Khánh HOa, Các dim nghn 

trong tang trithng kinh të cüa tinh 

Khánh HOa giai doan 2011-2018; 

- Dánh giá tiêm nãng dôi mri sang 

tao trong doanh nghip và khói 

nghip sang tao tai Khánh Hôa; 

Xãc dnh các nganh, linh virc cüa 

tinh cn uu tiên di mâi sang tao 

trong doanh nghip và khôi nghip 

sang tao  den näm 2025, djnh 

hu6ng dn näm 2035. 

- Dir thâo nghj quyt Tinh üy và 

quyt djnh cüa UBND tinh 

"Chuong trinh Di mOi sang tao 

Dt hang tuyn 
chon d tài 

D tãi KH&CN 
cp tinh dat 
hang tuyn 
chQn, thuc k 
hoach KH&CN 
näm 2020 
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trong doanh nghip vâ thiic dy 

khâi nghip sang to phiic vi phát 

trin kinh th -xä hôi tinh Khánh 

HOa dn näm 2025, djnh hung 

dn nãm 2035"; bao gm: Chinh 

sách; nhim vi v di mâi sang 

tto trong doanh nghip và thiTic 

dy khOi nghip sang tao. 
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