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PHỤ LỤC I 
BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG CẤP TỈNH THUỘC KẾ HOẠCH KH&CN NĂM 2017 

(Kèm theo Quyết định số  3188/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 
 

TT Tên đề tài/dự án SXTN/đề án 
khoa học Định hướng mục tiêu 

Yêu cầu  
đối với 
kết quả 

Hình thức đặt 
hàng của 

UBND tỉnh 

Ghi chú 
(Đơn vị đề xuất 

đặt hàng) 
1 2 3 4 5 6 

LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

1 Mô hình bảo tồn, sử dụng hợp 
lý tài nguyên sinh vật biển có sự 
tham gia của cộng đồng và 
doanh nghiệp 

Giải pháp và xây dựng 
mô hình bảo tồn, sử dụng 
hợp lý tài nguyên sinh 
vật biển phục vụ phát 
triển kinh tế biển Khánh 
Hòa. 

- Kết quả một số mô hình bảo 
tồn, sử dụng hợp lý tài nguyên 
sinh vật biển có sự tham gia của 
cộng đồng và doanh nghiệp (đã 
có tại tỉnh Khánh Hòa); đánh 
giá những kết quả đạt được, 
thuận lợi, khó khăn, bất cập; 

- Các mô hình bảo tồn và sử 
dụng hợp lý tài nguyên sinh vật 
biển với sự tham gia của cộng 
đồng và doanh nghiệp, trong 
lĩnh vực thủy sản và du lịch; đề 
xuất các giải pháp đi kèm. 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Thuộc Chương 
trình KH&CN 
tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2016-
2020 

LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ 

1 Công nghệ khai thác cá ngừ đại 
dương (công nghệ câu cá ngừ; 
công nghệ bảo quản cá ngừ). 
 

Ứng dụng công nghệ 
khai thác (câu và bảo 
quản cá ngừ đại dương 
nhằm nâng cao hiệu quả 
khai thác và bảo quản hải 
sản cho đội tàu khai thác 
xa bờ của tỉnh Khánh 

- Công nghệ câu cá ngừ đại 
dương tiên tiến; 
- Công nghệ bảo quản cá ngừ 
đại dương tiên tiến; 
 
 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Thuộc Chương 
trình KH&CN 
tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2016-
2020 
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Hòa 

2 Quy trình sản xuất chất kết dính 
geopolymer và sử dụng để sản 
xuất gạch không nung trên cơ 
sở cốt liệu đất đồi, đá non, đá 
mi bụi tại Khánh Hòa. 
 

- Điều chế được chất kết 
dính geopolymer phù 
hợp với cốt liệu (đất đồi, 
đá non, đá mi bụi) sẵn có 
tại Khánh Hòa; 
- Sản xuất gạch không 
nung đạt tiêu chuẩn kỹ 
thuật với giá thành hợp 
lý. 

- Quy trình sản xuất chất kết 
dính geopolymer phù hợp với 
cốt liệu (đất đồi, đá non, đá mi 
bụi) sẵn có tại Khánh Hòa. 
- Quy trình sản xuất gạch không 
nung trên cơ sở cốt liệu là đất 
đồi, đá non, đá mi bụi và chất 
kết dính đã nghiên cứu, với 
công suất tối thiểu 1.200 viên 
QTC/giờ;  
- Gạch không nung trên cơ sở 
cốt liệu là đất đồi, đá non, đá mi 
bụi và chất kết dính geopolymer 
đạt tiêu chuẩn hiện hành của 
Việt Nam (TCVN 6477 – 2011) 
và giá thành bằng hoặc thấp hơn 
khi sử dụng chất kết dính xi 
măng. 
 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

 đề tài 

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
mới Asia 96 

3 Đánh giá nguy cơ đối với mối 
nguy vi sinh vật gây bệnh, ký 
sinh trùng, nitrat trên rau ăn 
sống tại Khánh Hòa và đề xuất 
giải pháp quản lý nguy cơ. 

- Thiết lập hồ sơ đánh 
giá nguy cơ đối với mối 
nguy vi khuẩn, ký sinh 
trùng trên rau ăn sống tại 
Khánh Hòa theo chuỗi 
cung ứng  
- Thử nghiệm một số 
giải pháp loại nhiễm vi 
sinh vật gây bệnh, ký 
sinh trùng, nitrat trên rau 
ăn sống; 

- Hồ sơ đánh giá nguy cơ đầy đủ 
các kết quả đánh giá nguy cơ 
theo từng loại (Theo Thông tư 
02/2013/TT-BNNPTNT ngày 
05/01/2013) phù hợp với tình 
hình thực tiễn sản xuất, cung 
ứng, tiêu thụ ở Khánh Hòa. 
- Giải pháp loại nhiễm vi sinh 
vật gây bệnh (E.coli, 
Salmonella), một số ký sinh 
trùng, nitrat trên rau ăn sống 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 
nông thôn 
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- Đề xuất các giải pháp 
quản lý nguy cơ ô nhiễm 
vi sinh vật gây bệnh, ký 
sinh trùng, nitrat trên rau 
ăn sống tại Khánh Hòa. 

phù hợp, hiệu quả với điều kiện 
sản xuất, cung ứng, tiêu thụ ở 
Khánh Hòa. 
- Giải pháp quản lý nguy cơ ô 
nhiễm vi sinh vật gây bệnh, ký 
sinh trùng, nitrat trên rau ăn 
sống tại Khánh Hòa có cơ sở 
khoa học, thực tiễn và khả thi, 
phù hợp với điều kiện sản xuất, 
cung ứng, tiêu thụ ở Khánh 
Hòa. 
- Giải pháp truyền thông về 
nguy cơ 

LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP 
1 Cơ cấu cây trồng và vật nuôi 

tỉnh Khánh Hòa, hiện trạng và 
phương án chuyển đổi phù hợp.  

- Điều tra đánh giá hiện 
trạng sản xuất, cơ cấu 
cây trồng và vật nuôi 
hiện có ở tỉnh Khánh 
Hòa.  

- Đề xuất các phương án 
chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng và vật nuôi phù 
hợp với điều kiện khu 
vực nông thôn miền núi 
tỉnh Khánh Hòa và thích 
ứng với ĐKBĐKH. 
 

- Báo cáo phân tích đánh giá 
hiện trạng sản xuất, cơ cấu cây 
trồng và vật nuôi hiện có ở tỉnh 
Khánh Hòa; 

- Cơ sở khoa hoc và phương án 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 
vật nuôi hiệu quả, phù hợp với 
điều kiện khu vực nông thôn 
miền núi tỉnh Khánh Hòa và 
thích ứng với ĐKBĐKH. 
 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Thuộc Chương 
trình KH&CN 
tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2016-
2020 

2 Nghiên cứu quy trình sản xuất 
giống một số đối tượng hải sản 
mới có giá trị kinh tế: cá Sủ đất, 
cá Bè, cá Mú lai, Ốc nhảy….. 

Xây dựng quy trình sản 
xuất giống một số đối 
tượng hải sản mới có giá 
trị kinh tế. 

- Quy trình kỹ thuật sản xuất 
giống ổn định, chủ động được 
con giống đáp ứng nhu cầu nuôi 
của người dân, trên một số đối 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Thuộc Chương 
trình KH&CN 
tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2016-
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 tượng hải sản mới có giá trị 
kinh tế: cá Sủ đất, cá Bè, cá Mú 
lai, Ốc nhảy…..; cụ thể: 

+ Cá Sủ đất: tỷ lệ nở: 
80%, tỷ lệ sống cá bột lên cá 
hương: 10%, tỷ lệ sống cá 
hương lên cá giống: 70%; 

+ Cá Bè: tỷ lệ nở: 70%, 
tỷ lệ sống từ cá bột lên cá 
hương: 5%, từ cá hương lên cá 
giống: 75%;  

+ Cá Mú lai: tỷ lệ nở: 
70%, tỷ lệ sống từ cá bột lên cá 
hương: 5%, từ cá hương lên cá 
giống: 65%; 

+ Ốc nhảy: tỷ lệ nở: 
90%, ỷ lệ sống giai đọa ấu 
trùng: 60%, tỷ lệ sống giai đoạn 
sống đáy: 12%, giai đoạn giống 
(2-5mm): 5%; 

 

2020 

3 Luận cứ khoa học xây dựng quy 
hoạch vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao của tỉnh 
Khánh Hòa. 

 

- Xây dựng luận cứ khoa 
học làm cơ sở xây dựng 
quy hoạch vùng nông 
nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao của tỉnh Khánh 
Hòa. 
 

-  Luận cứ khoa học làm cơ sở 
xây dựng quy hoạch vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
của tỉnh Khánh Hòa; 

-  Dự báo tiềm năng phát triển 
trên một số cây trồng có lợi thế 
cạnh tranh ở Khánh Hòa; 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Thuộc Chương 
trình KH&CN 
tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2016-
2020 
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- Chiến lược và giải pháp phát 
triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. 
 

4 Nghiên cứu  xây dựng quy trình 
kỹ thuật sản xuất giống nhân 
tạo, thử nghiệm nuôi thương 
phẩm điệp seo Comptopallium 
radula (Linnaeus, 1758) tại 
Khánh Hòa. 

Xây dựng quy trình kỹ 
thuật sản xuất giống 
nhân tạo và thử nghiệm 
mô hình nuôi thương 
phẩm điệp seo tại Khánh 
Hòa 

- Quy trình kỹ thuật sản xuất 
giống  nhân tạo với các thông số 
chính:  
+ Tỷ lệ điệp seo bố mẹ thành 
thục : ≥  70%; 
+ Tỷ lệ sống của điệp seo bố 
mẹ: ≥75%; 
+ Tỷ lệ đẻ: ≥  80%; 
+ Tỷ lệ thụ tinh: ≥  85%; 
+ Tỷ lệ nở: ≥  90%; 
+ Tỷ lệ sống của ấu trùng chữ D 
đến giống cấp 1 (1-3mm): 3 -5 
%; 
+ Tỷ lệ sống cấp I đến giống 
cấp 2 (2-3cm): >30%; 
- Số lượng con bố mẹ: 400 con 
thành thục khỏe mạnh (kích cỡ 
>7cm); 
- Số lượng con giống cấp 1: 
500.000 con; 
- Số lượng con giống cấp 2: 
150.000 con; 
- Các biện pháp kỹ thuật nuôi 
thương phẩm điệp seo; 
- 02 Mô hình nuôi thương phẩm 
điệp seo: năng suất đạt 
25kg/100m2; 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Ủy ban nhân 
dân huyện Vạn 

Ninh 



6 
 

- Chuyển giao cho 5 cơ sở sản 
xuất giống nắm vững kỹ thuật 
sản xuất giống nhân tạo điệp 
seo;  
-  5.000 con giống cấp 2/cơ sở 
sản xuất giống;  
-  Hướng dẫn 50 hộ dân các 
biện pháp kỹ thuật nuôi thương 
phẩm điệp seo. 

5 Trồng thử nghiệm giống Quýt 
đường không hạt tại Khánh Hòa 

Đánh giá tính thích nghi 
và xây dựng quy trình kỹ 
thuật trồng giống Quýt 
đường không hạt tại 
Khánh Hòa 

- 03 mô hình trồng thử nghiệm 
giống quýt đường không hạt 
(3.000 m2/mô hình); 
- Báo cáo đánh giá tính thích 
nghi của giống Quýt đường 
không hạt tại Khánh Hòa: đặc 
điểm sinh trưởng, phát triển, 
năng suất chất lượng, tình hình 
sâu bệnh…. 
- Quy trình kỹ thuật trồng cây 
quýt đường không hạt phù hợp 
với điều kiện canh tác tỉnh 
Khánh Hòa. 
- Hội thảo đầu bờ cho 150 lượt 
người tại địa phương. 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Sở Khoa học và 
Công nghệ 

LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI 
1 Thực trạng liên kết giữa doanh 

nghiệp với nông dân tại Khánh 
Hòa trong thời gian qua. 

 

Nghiên cứu đánh giá 
thực trạng liên kết giữa 
doanh nghiệp với nông 
dân tại Khánh Hòa trong 
thời gian qua. 
 

- Thực trạng liên kết giữa doanh 
nghiệp với nông dân tại Khánh 
Hòa trong thời gian qua; 

- Những thuận lợi, tồn tại, khó 
khăn trong mối liên kết giữa 
doanh nghiệp với nông dân tại 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Thuộc Chương 
trình KH&CN 
tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2016-
2020 
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Khánh Hòa; 

- Thực trạng việc triển khai, áp 
dụng một số cơ chế, chính sách 
có liên quan. 
 

2 Khánh Hòa hội nhập quốc tế - Xác định cơ sở lý luận 
và thực tiễn hội nhập 
quốc tế và khu vực của 
tỉnh Khánh Hòa từ năm 
1990 – 2015. 
- Đề xuất giải pháp chủ 
động hội nhập quốc tế và 
khu vực của tỉnh Khánh 
Hòa trên các lĩnh vực: 
kinh tế, xã hội, văn hóa, 
du lịch, giáo dục và khoa 
học và công nghệ giai 
đoạn 2016 – 2025. 

- Cơ sở lý luận và thực tiễn hội 
nhập quốc tế và khu vực của 
tỉnh Khánh Hòa từ năm 1990 – 
2015; 
- Cơ hội, thách thức, những vấn 
đề đặt ra của hội nhập quốc tế 
và khu vực đến phát triển kinh 
tế-xã hội tỉnh Khánh Hòa giai 
đoạn 2016-2025, định hướng 
đến năm 2030; 
- Tác động của tiến trình hội 
nhập quốc tế và khu vực đối với 
doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa; 
- Chương trình hội nhập và các 
giải pháp chủ động hội nhập 
quốc tế và khu vực của tỉnh 
Khánh Hòa trên các lĩnh vực: 
kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch, 
giáo dục và khoa học và công 
nghệ giai đoạn 2016 – 2025. 
 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Thuộc Chương 
trình KH&CN 
tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2016-
2020 

3 Phát triển nguồn nhân lực du 
lịch Khánh Hòa trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế. 
 

-Hiện trạng nguồn nhân 
lực du lịch và năng lực 
đào tạo du lịch của tỉnh 
Khánh Hòa; 
- Một số nhiệm vụ và 
giải pháp phát triển 

- Các vấn đề lý luận về phát 
triển nguồn nhân lực du lịch của 
điểm đến, bao gồm hệ thống 
tiêu chí đánh giá nguồn nhân 
lực; 
- Các yếu tố tác động đến quy 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Thuộc Chương 
trình KH&CN 
tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2016-
2020 
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nguồn nhân lực Khánh 
Hòa để đạt mục tiêu phát 
triển du lịch bền vững 
đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030. 

mô và chất lượng nguồn nhân 
lực du lịch Khánh Hòa trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế; 
- Hiện trạng nguồn nhân lực du 
lịch và năng lực đào tạo du lịch 
của tỉnh Khánh Hòa; 
- Nhu cầu nguồn nhân lực du 
lịch cho phát triển du lịch 
Khánh Hòa bền vững đến năm 
2020, định hướng đến năm 
2030; 
- Một số nhiệm vụ và giải pháp 
phát triển nguồn nhân lực 
Khánh Hòa để đạt mục tiêu phát 
triển du lịch bền vững đến năm 
2020, định hướng đến năm 
2030. 
 

4 Đánh giá tác động của hoạt 
động phát triển kinh tế biển, đề 
xuất các giải pháp quản lý, khai 
thác và sử dụng bền vững tài 
nguyên biển. 

- Đánh giá tác động của 
hoạt động phát triển kinh 
tế biển; 
- Đề xuất các giải pháp 
quản lý, khai thác và sử 
dụng bền vững tài 
nguyên biển đảm bảo an 
ninh quốc phòng. 

- Bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp về 
điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã 
hội, tài nguyên và đa dạng sinh 
học, môi trường, các hoạt động 
phát triển kinh tế tại vùng biển 
Khánh Hòa; 

- Đánh giá tác động của các 
hoạt động phát triển kinh tế biển 
(du lịch, giao thông hàng hải, 
đánh bắt, nuôi trồng, chế biến 
hải sản, các khu công nghiệp, 
công trình cải tạo, lấn biển ven 
bờ …) đến môi trường (ô 
nhiễm, cảnh quan, xói lở-bồi tụ 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Thuộc Chương 
trình KH&CN 
tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2016-
2020 



9 
 

đường bờ…) và tài nguyên biển 
(đa dạng sinh học, hệ sinh 
thái…); 

- Cơ sở khoa học, công nghệ 
cho việc khai thác các nguồn 
năng lượng tái tạo: năng lượng 
mặt trời, gió, dòng chảy, 
sóng…; 

- Cơ sở khoa học cho việc phân 
vùng chức năng không gian 
biển; 

- Dự báo mức độ tác động đến 
điều kiện môi trường, tài 
nguyên theo quy hoạch phát 
triển kinh tế biển tại Khánh 
Hòa; 

- Đề xuất các giải pháp quản lý, 
khai thác và sử dụng bền vững 
tài nguyên biển, đảm bảo an 
ninh quốc phòng; 

- Tập bản đồ, sơ đồ về kết quả 
nghiên cứu; bản thảo chuyên 
khảo. 
 

5 Nâng cao năng lực hoạt động 
của các Trung tâm học tập cộng 
đồng (TTHTCĐ) trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa 
 

- Đánh giá thực trạng, 
năng lực hoạt động của 
các TTHTCĐ trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa,  
- Đề xuất các giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực 
hoạt động của các 

- Báo cáo đánh giá thực trạng, 
năng lực hoạt động của các 
TTHTCĐ trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa; 
- Xây dựng một số mô hình  
TTHTCĐ điểm; tổ chức thực 

Đặt hàng 
tuyển chọn 

đề tài 

Hội Trí thức 
Khánh Hòa 
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TTHTCĐ trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa  
 

nghiệm và đánh giá kết quả; 
- Một số giải pháp khả thi nhằm 
nâng cao năng lực hoạt động 
của các TTHTCĐ trên địa bàn 
tỉnh Khánh Hòa.    
- Dự thảo văn bản trình UBND 
tỉnh ban hành (sau nghiệm thu) 
nhằm nâng cao năng lực hoạt 
động của các TTHTCĐ. 

                                           
                         


