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PHỤ LỤC 05
DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỪ NĂM 2018 ĐẾN NAY

CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO ỨNG DỤNG ĐÃ NHẬN BÀN GIAO SẢN PHẨM NHƯNG CHƯA CÓ BÁO CÁO ỨNG DỤNG
  (Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐND ngày     /12/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

STT Tên nhiệm vụ KH&CN Tổ chức được 
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao tổ chức ứng 

dụng

Ghi chú

1. Nghiên cứu thực trạng, dự báo cung cầu và giải pháp 
phát triển lao động cho các ngành kinh tế- kỹ thuật chủ 
yếu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025.
Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Dân

Sở Lao động – 
Thương binh và 
Xã hội chủ trì

3320 /QĐ-UBND
05/11/2018
(Bàn giao 

28/11/2018)

2. Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập và 
những giải pháp nâng cao thu nhập của các hộ ngư dân 
vùng bãi ngang ven biển tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Hồng Hiệp.

Sở Lao động - 
Thương binh và 

Xã hội

3003/QĐ – UBND
18/09/2019

3. Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả đất sản 
xuất nông – lâm nghiệp ở những nơi bị tác động bởi các dự 
án thủy điện trên vùng miền núi tỉnh Quảng Nam.
Cơ quan chủ trì: Chi cục Quản lý Đất đai Quảng Nam.
Chủ nhiệm đề tài: KS. Phạm Bê.

Chi cục Quản lý 
Đất đai Quảng 

Nam

3004/QĐ – UBND
18/09/2019

4. Thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá ngựa 
tại Núi Thành Quảng Nam.
Cơ quan chủ trì: Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
huyện Núi Thành.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Văn Hiệp.

Phòng Nông 
nghiệp và PTNT 

Núi Thành

656/QĐ-UBND
ngày 12/3/2020

5. Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng 
cao năng suất lòn bon của tỉnh Quảng Nam 
Cơ quan chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Mạnh Quyết 

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn

658/QĐ-UBND
ngày 12/3/2020

Theo công văn 398/TT&BVTV-KT 
ngày 27/8/2020 của Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ Thực vật về việc kết 
quả nhận bàn giao và ứng dụng kết 
quả nhiệm vụ KH&CN, Chi cục chỉ 
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STT Tên nhiệm vụ KH&CN Tổ chức được 
giao ứng dụng

QĐ công nhận và 
giao tổ chức ứng 

dụng

Ghi chú

mới trình bày về việc nhận bàn giao 
sản phẩm

6. Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân 
gian của người Cơ tu ở tỉnh Quảng Nam. 
Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Đà 
Nẵng.
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thị Quyên

Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch

661/QĐ-UBND
ngày 12/3/2020

7. Nghiên cứu xây dựng mô hình trường tiểu học xanh trên 
địa bàn thành phố Tam Kỳ
Cơ quan  chủ trì: Viện Khoa học Năng lượng
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Bình Khánh

Sở Giáo dục và 
Đào tạo

3319/QĐ-UBND
ngày 5/11/2018


