
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:       /TB-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày      tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

V/v Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

thuộc chương trình bảo tồn nguồn gen giai đoạn 2022-2025 

 

 

Căn cứ Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh 

về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN tỉnh 

Nam Định đợt II năm 2021; 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc chương trình bảo tồn nguồn gen giai đoạn 2020-

2025 (có phụ lục kèm theo); 

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn 

Điều kiện và hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện theo (điều 9, điều 

10, điều 11) Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Nam Định được đăng tải trên Website: http://khcnnamdinh.vn 

2. Địa chỉ và thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn 

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định - cửa số 13, sở 

Khoa học và Công nghệ; Số 40 - Mạc Thị Bưởi - P. Vị Hoàng - TP. Nam Định. 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 30/9/2022 (30 ngày 

kể từ ngày thông báo tuyển chọn). 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- TT. Ứng dụng &DV KHCN (để đăng tin); 

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 

 

Trần Minh Hoan 

http://khcnnamdinh.vn/


PHỤ LỤC 

Danh mục nhiệm vụ KH&CN thông báo tuyển chọn tổ chức/cá nhân chủ trì thực hiện 

STT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Kết quả dự kiến 
Thời gian 

thực hiện 

1 Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học, 

sinh thái loài Cáy 

mật tại Vườn Quốc 

gia Xuân Thủy phục 

vụ khai thác và bảo 

tồn 

- Đánh giá được đặc điểm sinh 

học và sinh thái chính của loài 

Cáy mật tại Vườn Quốc gia 

Xuân Thủy. 

- Xác định được thực trạng 

nguồn lợi, các yếu tố sinh thái-

khai thác ảnh hưởng đến khả 

năng sinh sản và phát triển quần 

thể Cáy mật ở VQG Xuân Thủy; 

- Thử nghiệm sản xuất giống 

nhân tạo loài cáy mật tại vườn 

Quốc gia Xuân Thuỷ; 

- Xây dựng được phương án bảo 

tồn và phát triển bền vững nguồn 

lợi loài Cáy mật tại vườn Quốc 

gia Xuân Thuỷ. 

- Báo cáo đặc điểm sinh học và sinh 

thái chính của loài Cáy mật tại Vườn 

Quốc gia Xuân Thủy. 

- Báo cáo thực trạng nguồn lợi, các yếu 

tố sinh thái-khai thác ảnh hưởng đến 

khả năng sinh sản và phát triển quần 

thể Cáy mật ở VQG Xuân Thủy. 

-  Dự thảo quy trình sản xuất giống 

nhân tạo cáy mật. Sản xuất thử nghiệm 

100.000 con giống phục vụ bảo tồn và 

tái tạo nguồn lợi cáy mật tại vườn 

Quốc gia Xuân Thuỷ; 

- Phương án bảo tồn và phát triển bền 

vững nguồn lợi cáy mật tại vườn Quốc 

gia Xuân Thuỷ. 

24 tháng 

(01/2023-

12/2024) 
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