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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

Số: 1293/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Phú Thọ, ngày  12 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ năm và phê duyệt bổ sung danh mục các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 
ngày 18/6/2013;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Phú 
Thọ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 
11/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành 
quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc duyệt phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN cấp Quốc gia, cấp tỉnh và các Chương trình, kế hoạch phát triển 
KH&CN năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 10/TTr - 
KHCN ngày 29/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi dự án Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể dược liệu 
“Ngọc Lập” cho sản phẩm dược liệu xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ theo 
đề nghị của Hợp tác xã sản xuất cây dược liệu xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập là đơn vị 
được giao chủ trì thực hiện; do các hộ thành viên của Hợp tác xã gặp khó khăn trong 
sản xuất kinh doanh và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng khác.
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Điều 2. Bổ sung 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mời từ 
năm 2022. Nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học 
và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Các cơ 
quan chủ trì đề tài, dự án khoa học công nghệ; các ngành có liên quan căn cứ Quyết 
định thực hiện/.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Đại Dũng
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PHỤ LỤC: BỔ SUNG DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH THỰC HIỆN MỚI NĂM 2022
(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 1293/QĐ-UBND ngày  12/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Tên đề tài, dự án KH&CN Cơ quan đề 
xuất Định hướng mục tiêu/Dự kiến sản phẩm cần đạt Ghi 

chú
I Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (03 nhiệm vụ)

1.

Nghiên cứu phục dựng và 
đề xuất giải pháp bảo tồn, 
phát huy giá trị di tích lịch 
sử - văn hoá Thành Hưng 
Hoá, huyện Tam Nông, tỉnh 
Phú Thọ

UBND huyện 
Tam Nông

* Định hướng mục tiêu: Tư liệu hóa, số hoá một số di tích lịch sử văn hoá Thành 
Hưng Hoá, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Phục dựng một số di tích lịch sử Thành 
Hưng Hoá, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy 
giá trị của một số di tích lịch sử Thành Hưng Hoá, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 
* Dự kiến sản phẩm: 02 báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng lưu giữ một số di 
tích lịch sử-văn hoá Thành Hưng Hoá; Các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị một số di 
tích lịch sử-văn hoá Thành Hưng Hoá. Bộ tư liệu hóa, số hóa một số di tích lịch sử văn 
hoá Thành Hưng Hoá, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (gồm: Cột cờ Hưng Hoá, Thành 
Hưng Hoá, Văn Miếu Hưng Hoá thời Nguyễn; Đền thờ danh nhân Nguyễn Quang 
Bích...). 04 bộ hồ sơ và kết quả phục dựng, tu bổ một số di tích lịch sử - văn hoá tại 
Thành Hưng Hoá (tường Thành Hưng Hoá hoặc mô hình thành Hưng Hoá; Văn bia 
Hưng Hoá, Cột cờ Hưng Hoá, phòng trưng bày, giới thiệu về Thành Hưng Hoá và danh 
nhân văn hoá Nguyễn Quang Bích). 01 phòng trưng bày, giới thiệu về Thành Hưng 
Hoá và danh nhân văn hoá Nguyễn Quang Bích. Bộ hồ sơ công nhận di tích lịch sử văn 
hóa cấp Quốc gia cho cụm di tích Đền thờ danh nhân văn hoá Nguyễn Quang Bích, Cột 
cờ Hưng Hoá.

2.

Nghiên cứu, xây dựng Phần 
mềm liên thông quan lý thuế  
hộ kinh doanh và cá nhân 
trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Chi cục Thuế 
Thị xã Phú 
Thọ

* Định hướng mục tiêu:  Xây dựng Phần mềm liên thông giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước và người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân đáp ứng các qui định tại Thông 
tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử 
trong lĩnh vực thuế và các Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế với các cơ quan quản 
lý nhà nước khác trên địa bàn trong công tác chống thất thu ngân sách nhà nước. Tập 
huấn cho 40 Công chức thuộc Chi cục Thuế, các phòng, ban liên quan thuộc UBND thị 
xã Phú Thọ và 20 cán bộ công chức, ủy nhiệm thu thuộc UBND các phường, xã quản 
lý, vận hành ứng dụng phần mềm.
* Dự kiến sản phẩm: Phần mềm liên thông quan lý thuế  hộ kinh doanh và cá nhân 
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TT Tên đề tài, dự án KH&CN Cơ quan đề 
xuất Định hướng mục tiêu/Dự kiến sản phẩm cần đạt Ghi 

chú
(phần mềm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin và bao gồm các chức năng chính dành 
cho: cơ quan Thuế, Phòng Quản lý đô thị và UBND phường xã, Phòng Tài chính - kế 
hoạch và UBND thị xã, người nộp thuế). 60 cán bộ được đào tạo, tập huấn quản lý và 
vận hành phần mềm. Tiệu hướng dẫn sử dụng phần mềm. 04 Báo cáo chuyên đề: 
Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở khoa học về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý 
thuế, chống thất thu NSNN; Nghiên cứu xây dựng phần mềm; Đánh giá kết quả thử 
nghiệm và vận hành phần mềm; Đề xuất xuất giải pháp, kiến nghị duy trì và nhân rộng. 
01 bộ hồ sơ tuyên truyền kết quả đề tài (phóng sự trên đài phát thanh truyền hình Phú 
Thọ, bài báo khoa học).

3.

Nghiên cứu, bảo tồn, phục 
tráng và phát triển giống 
quýt Đan Hà, huyện Hạ 
Hoà, tỉnh Phú Thọ

Trung tâm 
Tài nguyên 
Thực vật

* Định hướng mục tiêu: Xây dựng được bộ dữ liệu về đặc điểm nông, sinh học và đa 
dạng di truyền nguồn gen quýt Đan Hà. Phục tráng thành công giống Quýt quý Đan 
Hà, Phú Thọ và xây dựng được vườn giống gốc S0 và S1 sạch bệnh, chất lượng cao 
phục vụ công tác lưu giữ, nhân giống. Nhân giống vô tính cây giống Quýt Đan Hà sạch 
bệnh từ mắt ghép cây S1 trồng khai thác quả. Xây dựng được mô hình trồng mới giống 
quýt Đan Hà từ cây giống sạch bệnh, đảm bảo sinh trưởng tốt. Hoàn thiện hướng dẫn 
kỹ thuật nhân giống và trồng thâm canh giống quýt Đan Hà.
* Dự kiến sản phẩm: Bộ dữ liệu về đặc điểm nông sinh học và đa dạng di truyền 
nguồn gen quýt Đan Hà. Báo cáo chuyên đề: Đánh giá hiện trạng sản xuất và bảo tồn 
giống quýt Đan Hà; Kết quả phục tráng và xây dựng vườn giống gốc quýt Đan Hà; Kết 
quả xây dựng mô hình trồng mới giống quýt Đan Hà; Báo cáo đề xuất bảo tồn, khai 
thác nguồn gen giống quýt Đan Hà tại Phú Thọ. Vườn giống gốc S0 (6 – 9 cây) và S1 
(20 - 30 cây) sạch bệnh, chất lượng cao để lưu giữ, nhân giống. Hồ sơ cây giống sạch 
bệnh được nhân giống từ cây S1 (500 cây) và mô hình trồng mới giống quýt Đan Hà 
(quy mô 01 ha). Bản hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và trồng thâm canh giống quýt 
Đan Hà.

II Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống giai đoạn 2021 - 2025 (01 nhiệm vụ)

1

Ứng dụng phần mềm quản 
lý đề tài, dự án nhằm nâng 
cao hiệu quả các nhiệm vụ 
KH&CN có sử dụng ngân 

Trung tâm 
Ứng dụng và 
Thông tin 
KHCN

* Định hướng mục tiêu: Đánh giá thực trạng sử dụng phần mềm quản lý đề tài, dự án 
đang áp dụng ở cơ quan, đơn vị và các vấn đề cần điều chỉnh nâng cấp phù hợp với 
công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách tỉnh Phú Thọ. Hiệu chỉnh chức 
năng phần mềm quản lý đề tài, dự án phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý 
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TT Tên đề tài, dự án KH&CN Cơ quan đề 
xuất Định hướng mục tiêu/Dự kiến sản phẩm cần đạt Ghi 

chú
sách nhà nước trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ

nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách tỉnh Phú Thọ. Nâng cấp, mở rộng phần mềm 
quản lý đề tài, dự án đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ KH&CN có 
sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cập nhật cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ phù hợp với các quy định quản lý 
hiện hành. Tập huấn cán bộ, công chức quản lý vận hành và sử dụng phần mềm phục 
vụ quản lý nhà nước nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách tỉnh Phú Thọ.
* Dự kiến sản phẩm: Phần mềm quản lý đề tài, dự án được hiệu chỉnh, nâng cấp, mở 
rộng các tính năng phù hợp với quy định quản lý hiện hành. CSDL về các nhiệm vụ 
KH&CN cấp Nhà nước, cấp tỉnh triển khai thực hiện từ năm 2019 – 2022 trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ. Quy chế quản lý, khai thác và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm. 
Cán bộ, công chức, viên chức Sở KH&CN được tập huấn quản lý, sử dụng phần mềm. 
Các báo cáo chuyên đề: Thực trạng sử dụng phần mềm quản lý đề tài, dự án và các vấn 
đề cần điều chỉnh nâng cấp phù hợp với công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng 
ngân sách tỉnh Phú Thọ; Kết quả điều chỉnh, nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý đề 
tài, dự án; Kết quả cập nhật cơ sở dữ liệu, vận hành và sử dụng phần mềm.

III Chương trình phát triển tại sản trí tuệ (01 nhiệm vụ)

1

Nghiên cứu, đề xuất các giải 
pháp nâng cao hiệu quả 
quản lý, khai thác và phát 
triển chỉ dẫn địa lý “Đoan 
Hùng” cho sản phẩm bưởi 
quả của tỉnh Phú Thọ phù 
hợp tình hình mới và hướng 
tới xuất khẩu

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

* Định hướng mục tiêu: Đánh giá thực trạng quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn 
địa lý “Đoan Hùng” cho sản phẩm bưởi quả của tỉnh Phú Thọ từ năm 2006 đến nay. Đề 
xuất được các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển chỉ 
dẫn địa lý “Đoan Hùng” cho sản phẩm bưởi quả của tỉnh Phú Thọ phù hợp tình hình 
mới và hướng tới xuất khẩu.
* Dự kiến sản phẩm: Báo cáo chuyên đề: Cơ sở khoa học công tác quản lý, khai thác 
và phát triển cho sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; Thực trạng công tác quản lý chỉ dẫn 
địa lý đối với bưởi Đoan Hùng từ tỉnh tới cơ sở; Thực trạng công tác khai thác và phát 
triển đối với chỉ dẫn địa lý bưởi Đoan Hùng tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và một 
số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Dự thảo các văn bản, công cụ quản lý 
chỉ dẫn địa lý và sản phẩm được bảo hộ. Đề xuất mô hình quản lý và phát triển sản 
phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo chuỗi giá trị gắn với quản lý chất lượng, mã số 
vùng trồng và hướng tới xuất khẩu (1-2 thị trường). Hoàn thiện quy trình kỹ thuật 
trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm. Bộ tài liệu và Báo cáo kết quả tập 
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TT Tên đề tài, dự án KH&CN Cơ quan đề 
xuất Định hướng mục tiêu/Dự kiến sản phẩm cần đạt Ghi 

chú
huấn, nâng cao nhận thức, năng lực cho các chủ thể về CDĐL, quản lý nguồn gốc và 
chất lượng sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo chuỗi giá trị.

IV Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, HTX nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa  dựa trên nền tảng KHCN và đổi mới sáng tạo 
giai đoạn 2021 - 2025 (01 nhiệm vụ)

1

Áp dụng các hệ thống quản 
lý tiên tiến và công cụ cải 
tiến nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm hàng hóa 
tại các doanh nghiệp, hợp 
tác xã trên địa bàn tỉnh năm 
2022

Trung tâm kỹ 
thuật tiêu 
chuẩn đo 
lường chất 
lượng

* Định hướng mục tiêu: Hỗ trợ 8 - 10 doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, giảm thiểu các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết kiệm về nhân lực, thời 
gian, nguyên nhiên liệu, năng lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất cũng như 
khả năng cạnh tranh trên thị trường.Tạo chuyển biến về năng suất và chất lượng của 
sản phẩm, hàng hóa và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp/hợp tã xã trên địa bàn 
tỉnh
* Dự kiến sản phẩm: Báo cáo tổng kết dự án; báo cáo tóm tắt. 02 báo cáo chuyên đề: 
Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa tại các đơn vị 
lựa chọn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 
Đánh giá kết quả và đề xuất Giải pháp duy trì, phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý 
và công cụ cải tiến năng suất chất lượng. 08 đơn vị áp dụng và chứng nhận áp dụng 
các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Tài liệu 
hướng dẫn triển khai áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp/hợp tác xã


