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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
thực hiện năm 2023 (lần 1)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
Căn cứ Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND
tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 11/2021 ngày 04/02/2021
của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa
học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban
hành kèm theo Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Lào Cai.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
51/TTr-SKHCN ngày 12/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thực hiện năm
2023 (lần 1), cụ thể như sau:
1. Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2023:
1.1. Nghiên cứu nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng rụng quả
trên cây hồng tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
1.2. Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch nông nghiệp sinh thái bền vững
trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bắc Hà, huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai.
1.3. Nghiên cứu thử nghiệm một số giống dứa có năng suất cao, chất lượng
tốt và hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh đạt tiêu chuẩn VietGap phục vụ thị
trường bán tươi và chế biến tại tỉnh Lào Cai.
1.4. Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng trồng
bằng cây Khôi tía tại tỉnh Lào Cai.
1.5. Nghiên cứu thử nghiệm phân bón lá hữu cơ nano đa vi lượng cho một
số cây trồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
1.6. Nghiên cứu liên kết phát triển kinh tế giữa tỉnh Lào Cai và các tỉnh tiểu
vùng sông Hồng.
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1.7. Giải pháp phát triển tổ chức Đảng và Đảng viên trong các doanh nghiệp
ngoài nhà nước.
1.8. Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu giảng dạy kỹ năng phòng chống tảo
hôn, hôn nhân cận huyết thống, bài trừ hủ tục lạc hậu cho học sinh THCS các
trường nội trú, phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai.
1.9. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch tự nhiên phục
vụ phát triển bền vững du lịch tỉnh Lào Cai.
2. Danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thiết
địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp Quốc gia năm 2023:
Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ phục hồi và phát triển
giống mận Hậu đặc sản làm hàng hoá tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, thực hiện quy trình
tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khoa
học và Công nghệ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- CT, PCT 3;
- Như Điều 3 QĐ;
- CVP, PCVP2;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, VX2.
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