
Phụ lục: 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH, CẤP CƠ SỞ  

TUYỂN CHỌN, GIAO THỰC HIỆN TỪ NĂM 2022  

(Kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 

Thời gian 

thực hiện 

(tháng) 

Phương 

thức 

thực hiện 

A CẤP TỈNH 

I 
Dự án khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng dân tộc 
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Dự án KH và CN: 

Ứng dụng tiến bộ khoa học 

công nghệ sản xuất giống 

và nuôi thương phẩm ốc 

hương (Babylonia areolata 

Link, 1807) theo hướng an 

toàn sinh học tại vùng ven 

biển tỉnh Phú Yên 

Hoàn thiện qui trình và xây dựng 

mô hình sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm ốc hương 

(Babylonia areolata Link, 1807), 

theo hướng an toàn sinh học tại 

vùng ven biển tỉnh Phú Yên nhằm 

tạo sinh kế bền vững, tăng thu 

nhập, phát triển kinh tế góp phần 

xóa đói, giảm nghèo cho người 

dân địa phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quy trình sản xuất giống ốc hương theo 

hướng an toàn sinh học với tỷ lệ đẻ đạt 

trên 80%, tỷ lệ thụ tinh trên 70%, tỷ lệ nở 

trên 75%, tỷ lệ sống giai đoạn xuống đáy 

25 - 35%, tỷ lệ lên giống đạt trên 70% và 

kích cỡ giống 10.000 - 15.000 con/kg. 

- Mô hình sản xuất giống ốc hương theo 

hướng an toàn sinh học ở Phú Yên với 

các thông số: tỷ lệ đẻ đạt trên 80%, tỷ lệ 

thụ tinh trên 70%, tỷ lệ nở trên 75%, tỷ lệ 

sống giai đoạn xuống đáy 25 - 35%, tỷ lệ 

lên giống đạt trên 70%, kích cỡ giống 

10.000 - 15.000 con/kg và công suất mỗi 

đợt sản xuất từ 20 - 50 vạn con. 

- Sản phẩm giống ốc hương khoảng 

1.000.000 - 3.000.000 con giống kích 

thước 10.000 - 15.000 con/kg. 

- Quy trình nuôi thương phẩm ốc hương 

theo hướng an toàn sinh học phù hợp địa 

phương với các yêu cầu kỹ thuật: tỷ lệ 

sống >= 70%, thời gian nuôi 6 - 8 tháng, 
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kích cỡ thu hoạch 180 - 220 con/kg và 

năng xuất đạt 7- 9 tấn/ha.  

- Mô hình nuôi thương phẩm ốc hương 

theo hướng an toàn sinh học tại 2 địa 

điểm ở Phú Yên với diện tích tối thiểu 0,5 

ha/địa điểm, tỷ lệ sống >= 70%, thời gian 

nuôi 6 - 8 tháng, kích cỡ thu hoạch 180 - 

220 con/kg và năng xuất đạt 7- 9 tấn/ha. 

- Sản phẩm ốc hương thương phẩm nuôi 

theo hướng an toàn sinh học: 8 tấn ốc 

hương thương phẩm kích cỡ 180 - 220 

con/kg. 

- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống 

nhân tạo và nuôi ốc hương thương phẩm 

theo hướng an toàn sinh học tại vùng ven 

biển tỉnh Phú Yên. 

- Đào tạo và tập huấn: 10 cán bộ kỹ thuật 

nắm vững quy trình sản xuất giống nhân 

tạo và nuôi ốc hương thương phẩm và 

100 người dân được tập huấn kỹ thuật 

nuôi ốc hương thương phẩm theo hướng 

an toàn sinh học. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả dự án. 
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Dự án KH và CN: 

Xây dựng mô hình trồng 

chuyên canh theo tiêu 

chuẩn VietGap và chế biến 

một số sản phẩm theo 

chuỗi giá trị từ cây Nha 

đam (Aloe sp.) tại tỉnh Phú 

Yên. 

 

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 

xây dựng thành công mô hình 

chuyên canh theo tiêu chuẩn 

VietGap và chế biến một số sản 

phẩm từ cây Nha đam (Aloe sp.) 

theo chuỗi giá trị bảo đảm tiêu 

chuẩn an toàn thực phẩm. 

 

-Tiếp nhận, hoàn thiện 02 quy trình. 

+ Quy trình kỹ thuật trồng chuyên canh 

cây Nha đam theo tiêu chuẩn VietGap.  

+ Quy trình chế biến 3-5 sản phẩm bảo 

đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. 

-Xây dựng mô hình trồng chuyên canh 

Nha đam theo tiêu chuẩn VietGAP: Quy 

mô 05-10 ha/02 mô hình (vùng sinh thái 
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và thổ nhưỡng khác nhau). 

- Xây dựng mô hình chế biến nha đam: 

quy mô công suất 5 -10 tấn lá/ngày. 

- Xây dựng phương án liên kết cung ứng 

và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị: 

xác định phương án liên kết giữa các 

thành phần tham gia theo chuỗi giá trị. 

- Đào tạo, tập huấn: 

+ 06 - 10 CBKT. 
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Dự án KH và CN: 

Ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật xây dựng mô hình 

trồng theo tiêu chuẩn 

GACP-WHO và chiết xuất 

tinh dầu từ cây sả chanh 

(Cymbopogon citratus), sả 

Java (Citronella) tạo nguồn 

tinh dầu định hướng phục 

vụ thị trường xuất khẩu tại 

Phú Yên. 

- Ứng dụng tốt kỹ thuật nhân 

giống, trồng và chăm sóc cây sả 

theo tiêu chuẩn thực hành trồng 

cây dược liệu tốt của tổ chức 

WHO (tiêu chuẩn GACP-WHO)  

- Xây dựng được vùng trồng đạt 

quy mô công nghiệp kết nối giữa 

HTX và hộ gia đình. 

- Xây dựng được chuỗi sản phẩm 

của dự án đạt chất lượng tiêu 

chuẩn xuất khẩu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quy trình nhân giống sả chanh và sả 

Java: 02 Quy trình nhân giống phù hợp 

với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa 

phương. 

2. Quy trình trồng và chăm sóc sả chanh, 

sả Java: 02 Quy trình trồng và chăm sóc 

theo tiêu chuẩn GACP-WHO, có đơn vị 

thẩm quyền cấp chứng nhận, có truy xuất 

nguồn gốc vùng nguyên liệu (có MSVT) 

tinh dầu và sản phẩm của dự án. 

3. Mô hình trồng sả chanh, sả Java:  

 02 mô hình theo tiêu chuẩn GACP-

WHO; Quy mô: 10 ha/ mô hình 

4. Quy trình chiết suất tinh dầu sả chanh, 

sả Java: 02 quy trình chiết suất; Công 

suất: 500kg/mẻ. 

5. Sản phẩm tinh dầu: 

- Số lượng: 100lít - 150 lít/ 20ha. 

- Đạt các chỉ tiêu tinh dầu xuất khẩu, 

công bố sản phẩm, truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm và kết nối thương mại. 

6. Tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công 
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nghệ trồng sả lấy tinh dầu:  

Quy mô: 4 lớp/200 người dân. 
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Dự án KH và CN: 

Ứng dụng tiến bộ khoa học 

và công nghệ xây dựng mô 

hình nhân giống, trồng 

theo tiêu chuẩn Global 

GAP và chế biến chuỗi sản 

phẩm măng Ngô  

(Bambusa vulgaris 

Schrader ex Wend) tại tỉnh 

Phú Yên 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ứng dụng và làm chủ kỹ thuật 

nhân giống, trồng và khai thác tre 

ngô theo tiêu chuẩn global GAP. 

Chế biến chuỗi sản phẩm từ măng 

tre ngô, lá tre và thân tre. 

- Xây dựng được mô hình trồng 

đạt tiêu chuẩn Global GAP. Xây 

dựng được mô hình sản xuất các 

sản phẩm từ tre Ngô đáp ứng tiêu 

chuẩn vệ sinh ATTP theo quy 

định. 

- Kết nối cổng thông tin thương 

mại điện tử, truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm, đăng ký chất lượng sản 

phẩm, đăng ký bản quyền nhãn 

hiệu. 

 

1. Quy trình kỹ thuật nhân giống tre Ngô: 

01 Quy trình nhân giống phù hợp với 

điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại địa 

phương 

2. Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và 

khai thác tre Ngô: 01 Quy trình theo tiêu 

chuẩn global GAP có đơn vị thẩm quyền 

cấp chứng nhận, có truy xuất nguồn gốc 

vùng nguyên liệu tre, măng ngô địa 

phương. 

3. Mô hình trồng tre Ngô: 

- Mô hình trung tâm trồng tre Ngô: 01 

Mô hình trồng tre Ngô theo tiêu chuẩn 

Global GAP 

Quy mô: 35 - 40 hecta 

- 10 Mô hình trồng tre Ngô theo tiêu 

chuẩn Global GAP 

Quy mô: 2 hecta 

4. Mô hình sản xuất một số sản phẩm 

thực phẩm từ tre Ngô (măng ngô tươi, 

măng ngô muối, trà thảo mộc lá tre, bột 

tre sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ): 01 Mô 

hình sản xuất sản phẩm được công bố 

chất lượng, đảm bảo VSATTP, có truy 

xuất nguồn gốc và kết nối thương mại 

trong và ngoài nước. 

Quy mô sản xuất đạt được:  

- Măng ngô tươi: 600 tấn 

- Măng ngô muối: 120 - 150 tấn 
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- Trà thảo mộc lá tre: 20 kg 

- Bột tre sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ: 

khoảng 30kg 

5. Đào tạo kỹ thuật viên trồng, chăm sóc 

và khai thác cây tre Ngô: 10 Kỹ thuật 

viên. 

6. Hội nghị, tập huấn kỹ thuật, chuyển 

giao công nghệ trồng, chăm sóc và khai 

thác cây tre Ngô:  

- Hội nghị: 02 hội nghị; Số lượng: 50 

người/ 01 hội nghị. 

- Tập huấn: 4 lớp/ 200 người. 
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Đề tài KH và CN 

Nghiên cứu và sản xuất 

chế phẩm kết hợp 

oligochitosan, axit salicylic 

và silic nhằm tăng khả 

năng kháng sâu bệnh đối 

với cây trồng góp phần 

nâng cao năng suất và chất 

lượng nông sản. 

Tăng cường hiệu quả trong phòng 

trừ dịch bệnh trên cây trồng và 

tạo khả năng kích kháng tự nhiên 

cho cây, giúp cây tăng cường khả 

năng chống chịu với các điều 

kiện bất lợi của môi trường. Góp 

phần giải quyết bài toán canh tác 

bền vững, sản phẩm an toàn, chất 

lượng của tỉnh Phú Yên. 

 

 

 

 

1. Quy trình chiết xuất Chitosan bằng 

Enzym sinh học và quy trình điều chế 

oligochitosan: 02 quy trình. 

2. Quy trình sản xuất chế phẩm hỗn hợp 

oligo chitosan/salicylic/silic:01 quy trình 

sản xuất.  

3. Hướng dẫn sử dụng chế phẩm sinh học 

oligo chitosan/salicylic/silic trên cây lúa 

và các loại rau ăn lá trong quá trình 

phòng chống dịch bệnh: 02 hướng dẫn. 

4. Mô hình canh tác bền vững, sản phẩm 

an toàn trên cây lúa, các loại rau ăn lá, 

quả: 04 mô hình. 
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Đề tài KH và CN: 

Ứng dụng công nghệ sinh 

học xây dựng mô hình phát 

triển sản xuất cây dó bầu 

(Aquilaria crassna Pierre 

ex Lecomte) theo chuỗi giá 

 

Ứng dụng được một số công nghệ 

sinh học tiên tiến tạo được trầm 

và phục vụ phát triển sản xuất cây 

dó bầu theo chuỗi giá trị rừng 

trồng tại tỉnh Phú Yên. 

 

- Chủng vi sinh vật được định danh và so 

sánh với các chủng đã có ở những sản 

phẩm tương tự. 

- Chuyển giao kỹ thuật chuẩn kích thích 

tạo trầm. 
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trị tỉnh Phú Yên  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sản phẩm ứng dụng: 05 (có khả năng 

thương mại hóa): 

+ Chế phẩm sinh học kích thích tạo trầm: 

01 lít; 

+ Rượu trầm: 01 lít; 

+ Tinh dầu trầm hương: 10 ml; 

+ Trà thảo mộc trầm hương: 2kg (tương 

đương 200 túi); 

+ Nhang trầm hương: 10kg. 

- Quy trình công nghệ: 06 (Các quy trình 

phải gắn với công nghệ sinh học, được 

hội đồng cấp tỉnh thông qua và đủ điểu 

kiện chuyển giao công nghệ cho các đơn 

vị trong tỉnh Phú Yên).  

- Giải pháp hữu ích: 06 (chấp nhận đơn 

hợp lệ). 

- Kiểu dáng công nghiệp: 05 (chấp nhận 

đơn hợp lệ).  

- Bài báo khoa học: 2 (Tạp chí thuộc hội 

đồng chức danh Giáo sư nhà nước). 

II Đề tài khoa học và công nghệ phục vụ phát triển du lịch 
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Đề tài KH và CN 

Đánh giá tiềm năng, thực 

trạng và đề xuất giải pháp 

phát triển du lịch sinh thái 

tỉnh Phú Yên 

 

Xây dựng được bộ tiêu chí du 

lịch sinh thái làm cơ sở đánh giá 

tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so 

sánh của du lịch sinh thái tỉnh 

Phú Yên. 

Xác lập được một số điểm đến và 

khả năng khai thác hiệu quả sản 

phẩm du lịch sinh thái tỉnh Phú 

Yên. 

 

1. Bộ tiêu chí đánh giá du lịch sinh thái 

tỉnh Phú Yên; 

2. Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá 

tiềm năng, thế mạnh, thực trạng và triển 

vọng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú 

Yên;. 

3. Xác lập một số điểm đến cụ thể gắn 

với những hoạt động và sản phẩm du lịch 

sinh thái đặc thù; khả năng triển khai thực 
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Đề xuất giải pháp phát triển du 

lịch sinh thái tỉnh Phú Yên. 

hiện; 

4. Giải pháp phù hợp có tính khả thi cho 

phát triển du lịch sinh thái tỉnh Phú Yên. 

III 
Dự án khoa học và công nghệ phục vụ Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh, thưc hiện trong giai 

đoạn 2021-2025 
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Dự án KH và CN: 

Bảo tồn và phát triển 

nguồn gen chim yến đảo 

(Aerodramus sp.) tại tỉnh 

Phú Yên. 

 

 

Bảo tồn và định danh nguồn gen 

chim yến đảo Phú Yên; phát 

triển và khai thác bền vững tổ 

yến từ quần đàn chim yến đảo 

Phú Yên kết hợp phát triển kinh 

tế, du lịch, bảo vệ môi trường 

kết hợp bảo vệ quốc phòng an 

ninh biển đảo trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo phân tích định danh đến phân 

loài chim yến đảo ở tỉnh Phú Yên: Cùng 

với đặc điểm hình thái, sử dụng kỹ thuật 

giải trình gen thế hệ mới (NGS) để phân 

tích mẫu chim yến thu ở hang đảo yến của 

tỉnh Phú Yên; phân tích, so sánh với trình 

tự gen của các loài, phân loài chim yến để 

định danh đến phân loài. 

- Báo cáo bổ sung đặc điểm sinh học, sinh 

thái của chim yến đảo ở tỉnh Phú Yên: Bổ 

sung được một số đặc điểm sinh học, sinh 

thái của chim yến đảo ở tỉnh Phú Yên. 

- Báo cáo phân tích chất lượng, thành phần 

tổ yến đảo ở tỉnh Phú Yên: Phân tích được 

các thành phần hóa học cơ bản của tổ yến 

thu ở hang đảo yến tỉnh Phú Yên và so 

sánh với thành phần tổ yến nhà tỉnh Phú 

Yên và yến đảo ở các tỉnh khác đã được 

công bố. 

- Báo cáo giải pháp kỹ thuật mới phục hồi 

và phát triển quần đàn chim yến đảo ở tỉnh 

Phú Yên: Phân tích được những ưu nhược 

điểm và hiệu quả của các giải pháp kỹ 

thuật mới được ứng dụng trong dẫn dụ, 

phục hồi và phát triển quần đàn chim yến 

đảo ở tỉnh Phú Yên. 

 

36 

 

Tuyển 

chọn; 

 

Ghi chú: 

Dự án xã 

hội hóa, ưu 

tiên nguồn 

vốn doanh 

nghiệp 
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- Quy định quản lý, bảo vệ và khai thác 

yến đảo vùng ven biển tỉnh Phú Yên: Quy 

định được UBND tỉnh Phú Yên ban hành. 

- Đăng kí bảo hộ bản quyền tri thức nguồn 

gen chim yến đảo Phú Yên: Giấy xác nhận 

chấp nhận đơn đăng kí bảo hộ. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài KH và CN: 

Đánh giá hiện trạng đa 

dạng sinh học và xây dựng 

cơ sở dữ liệu về tài nguyên 

sinh vật các thuỷ vực nội 

địa tỉnh Phú Yên phục vụ 

phát triển tổng hợp và bền 

vững kinh tế - xã hội. 

 

Có được cơ sở dữ liệu hiện trạng 

đa dạng sinh học, tài nguyên 

sinh vật ở các thuỷ vực nội địa 

của tỉnh, sử dụng làm công cụ 

quản lý, định hướng về qui 

hoạch, khai thác và bảo tồn tài 

nguyên sinh vật nước ngọt nội 

địa tỉnh Phú Yên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo Tổng hợp các kết quả tổng hợp, 

điều tra, phân tích nội dung liên quan hiện 

trạng đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật 

và các giải pháp bảo tồn, quản lý khai thác 

qui hoạch hợp lý tại các thủy vực nước 

ngọt nội địa tỉnh Phú Yên; 

- Bộ số liệu điều tra khảo sát các nhóm đối 

tượng (phiếu điều tra; báo cáo chuyên đề; 

tài liệu trích dẫn...); 

- Cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các 

thủy vực nội địa tỉnh Phú Yên (quản lý, 

truy xuất thông tin dữ liệu, bản đồ, hình 

ảnh...) về thành phần loài, đặc điểm phân 

bố, giá trị kinh tế, giá trị bảo tồn; 

- 100 - 120 bộ mẫu bảo tàng đặc trưng loài 

sinh vật nước ngọt có giá trị kinh tế, đặc 

hữu và quý hiếm  của tỉnh Phú Yên; 

- Bài báo công bố (Hội nghị toàn quốc, tạp 

chí trong nước, quốc tế: 04 bài và 01 bài 

quốc.  

 

24 tháng 

 

Tuyển chọn 
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B 

 

CẤP CƠ SỞ 

 

 
 

Tên nhiệm vụ Mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 
Thời gian 

thực hiện 

Xét giao 

thực hiện 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề tài KH và CN: 

Giải pháp nâng cao chất 

lượng đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ cấp cơ sở 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới tại cơ 

sở đào tạo, bồi dưỡng 

Trường Chính trị tỉnh Phú 

Yên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá thực trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 

bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

 

 

 

 

- Thu thập thông tin tài liệu về tổ chức 

công tác đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2016 

đến năm 2021 ở Trường Chính trị tỉnh Phú 

Yên, 01 báo cáo. 

- Thu thập thông tin về đội ngũ cán bộ cấp 

cơ sở trước và sau khi được đào tạo, bồi 

dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Trường 

Chính trị tỉnh Phú Yên; 01 báo cáo; 

- Điều tra xã hội họp: (Công tác quản lý 

dạy và học; Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp 

cơ sở sau khi được đào tạo, bồi dưỡng tại 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Trường Chính trị 

tỉnh Phú Yên); 02 báo cáo; 

- Xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp;  

- 01 Hội thảo khoa học. 

 

12 

 

 

Trường 

Chính trị 

 

           

 Tổng cộng: 10 nhiệm vụ, gồm 09 nhiệm vụ cấp tỉnh tuyển chọn và 01 nhiệm vụ cấp cơ sở xét giao thực hiện. 
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