
PHỤ LỤC 02
Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình 
hợp tác giữa UBND tỉnh và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam từ năm 2018 đến nay

 (Kèm theo Báo cáo số    /BC-HĐND ngày    /12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

STT Tên nhiệm vụ KH&CN Cơ quan chủ trì/Chủ nhiệm Năm danh 
mục

I Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi (đang thực hiện)
1. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để khôi phục và 

phát triển vùng chè An Bằng tại huyện Đại 
Lộc, tỉnh Quảng Nam

CQCT: Phòng Nông nghiệp 
và PTNT huyện Đại Lộc
CNDA: ThS. Hồ Ngọc Mẫn

2016

2. Xây dựng mô hình sản xuất, sử dụng chế 
phẩm vi sinh vật cải tạo đất và nấm rễ cộng 
sinh Mycorrhiza phục vụ sản xuất nông 
nghiệp bền vững tại tỉnh Quảng Nam 

CQCT: Trung tâm Khoa học 
và Công nghệ Quảng Nam
CNDA: CN. Huỳnh Hữu 
Thắng

2016

3. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để 
nhân giống, trồng Keo lai nuôi cấy mô tại tỉnh 
Quảng Nam để phát triển rừng trồng cây gỗ 
lớn.

CQCT: Công ty cổ phẩn Gỗ 
Công nghiệp Quảng Nam.
CNDA: KS. Nguyễn Đông

2020

4. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây 
dựng mô hình sản xuất đương quy Nhật Bản, 
giảo cổ lam và đan sâm tại huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam

CQCT: Phòng NN&PTNT 
huyện Nam Trà My
CNDA: KS. Trịnh Minh Hải

2017

5. Xây dựng mô hình sản xuất cây ngô và chế 
biến thức ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua 
cung cấp cho chăn nuôi trâu, bò của người dân 
các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam

CQCT: Trung tâm Khoa học 
và Công nghệ Quảng Nam
CNDA: CN. Bùi Thị Như Thủy

2018

6. Ứng dụng tiến bộ KH&CN trồng Sa nhân tím, 
Ba kích tím và Đảng sâm để sản xuất dược liệu 
tại tỉnh Quảng Nam 

CQCT: Trung tâm Giống Nông 
– lâm nghiệp Quảng Nam.
CNDA: ThS. Nguyễn Đình 
Vương.

2016
 (Đã thanh 

lý địa 
phương 
tháng 

2/2020)
7. Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ tiên tiến trong trồng dâu, nuôi tằm, 
bảo quản kén và ươm tơ tại tỉnh Quảng Nam

CQCT: Công ty Cổ phần Tơ 
lụa Quảng Nam
CNDA: KS. Phan Văn Lập

2019

8. Xây dựng hệ thống hỗ trợ du lịch thông minh 
nhằm phát triển du lịch nông, lâm nghiệp tại 
huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

CQCT: Trung tâm Văn hóa – 
Thể thao và Truyền thanh – 
Truyền hình huyện Nam Trà 
My, UBND huyện Nam Trà 
My

2020
(Hiện nay 
dừng thực 
hiện (theo 
thông tin từ 
A. Nhân – 
Vụ Phát 
triển 
KH&CN địa 
phương)

9. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây 
dựng mô hình sản xuất dược liệu Ích mẫu 
(Leonurus heterophyllus Sweet), Kim ngân 
(Lonicera japonica Thunb.), Nhân trần 
(Adenosmaglutinosum (L.) Druce) theo 
hướng GACP –WHO tại tỉnh Quảng Nam.

CQCT: Trung tâm Khoa học 
và Công nghệ Quảng Nam
CNDA: ThS. Nguyễn Văn 
Thương

2021
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II. Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh và Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
10. Ứng dụng phát triển công nghệ chiếu sáng 

lớp học thông minh tiết kiệm năng lượng
CQCT: Viện Khoa học năng 
lượng - Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 
CNĐT: ThS Nguyễn Bình 
Khánh. 

2019

11. Nghiên cứu tác động của các tuyến đường 
giao thông đến diễn biến ngập lụt các huyện 
vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia – Thu 
Bồn thuộc tỉnh Quảng Nam

CQCT: Viện Địa lý
CNĐT: TS. Hoàng Thanh Sơn

2020

III. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia (có sự đối ứng kinh phí của tỉnh)
12. Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở 

mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm 
miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải 
pháp ứng phó

CQCT: Trường Đại học Khoa 
học Tự nhiên, Đại học Quốc 
gia Hà Nội
CNĐT: TS. Đỗ Minh Đức

2016

13. Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp bệnh 
tua mực hại cây Quế tại tỉnh Quảng Nam và 
vùng phụ cận

CQCT: Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Việt Nam
CNĐT: TS. Đào Ngọc Quang

2018


