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UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

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

Số: 665/TB-SKHCN

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc mời tổ chức, cá nhân nhà khoa học tham gia
tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018-2019 tỉnh Vĩnh Long

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh
Long về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2018-2019.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long thông báo đến tổ chức, cá nhân nhà khoa học để
đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì 03 nhiệm vụ KH&CN năm 2018-2019, cụ thể yêu cầu như
sau:
1. Danh mục chi tiết 03 nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn năm 2018-2019 (theo
Quyết định số 1909/QĐ-UBND, ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long):
TT
1

2

Tên nhiệm vụ
KH&CN
Nghiên cứu xây
dựng quy trình
công nghệ chế
biến một số sản
phẩm từ trái
chôm
chôm
Java tỉnh Vĩnh
Long

Định hướng
mục tiêu
Xây
dựng
hoàn thiện quy
trình
công
nghệ sản xuất
các sản phẩm
từ trái chôm
chôm Java ở
quy mô vừa và
nhỏ.

Cải thiện quy
trình sản xuất
và chất lượng
sản phẩm tàu
hủ ky ở thị xã
Bình
Minh,
tỉnh Vĩnh Long

Hoàn
thiện
quy trình sản
xuất sản phẩm
tàu hủ ky theo
hướng
nâng
cao
chất
lượng, an toàn
vệ sinh thực
phẩm.
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Yêu cầu đối với kết quả
và sản phẩm
- Quy trình công nghệ
sản xuất các sản phẩm từ
trái chôm chôm Java ở
quy mô vừa và nhỏ: Mứt,
Chôm chôm nhân trái
cây đóng hộp, rượu vang,
giấm vang và một số sản
phẩm đặc trưng khác.
- Các sản phẩm đạt tiêu
chuẩn chất lượng, an
toàn vệ sinh thực phẩm
theo quy định.
- Quy trình sản xuất sản
phẩm tàu hủ ky đảm bảo
chất lượng, an toàn vệ
sinh thực phẩm theo quy
định (dạng tươi, dạng
khô,... theo nhiều quy
cách đóng gói khác
nhau).
- 01 Mô hình sản xuất
tàu hủ ky qui mô hộ gia
đình/nhỏ đạt tiêu chuẩn
chất lượng, an toàn (vệ
sinh thực phẩm, môi
trường,...).

Hình thức tổ chức
thực hiện
1. Hình thức nhiệm
vụ KH&CN:
- Đề tài KH&CN
2. Phương thức triển
khai thực hiện:
- Tuyển chọn
3. Đơn vị phối hợp,
ứng dụng chính:
Hợp tác xã Thương
mại Dịch vụ Bình
Hòa Phước
1. Hình thức nhiệm
vụ KH&CN:
- Đề tài KH&CN
2. Phương thức triển
khai thực hiện:
- Tuyển chọn.

TT
3

Tên nhiệm vụ
KH&CN
Xây dựng hệ
thống hỗ trợ
chẩn
đoán
bệnh thông qua
hình ảnh y
khoa tại Bệnh
viện đa khoa
tỉnh
Vĩnh
Long.

Định hướng
mục tiêu
- Xây dựng
cổng hỗ trợ
chẩn
đoán
bệnh qua hình
ảnh y khoa.
- Xây dựng
phần mềm trí
tuệ nhân tạo để
hỗ trợ chẩn
đoán
bệnh
nguy
hiểm
thường gặp.

Yêu cầu đối với kết quả
và sản phẩm
- Cổng hỗ trợ chẩn đoán
bệnh qua hình ảnh y
khoa. Có các tính năng
như:
+ Thiết kế cơ sở dữ liệu
bệnh án điện tử.
+ Cung cấp bệnh án điện
tử lên cổng dịch vụ, hỗ
trợ kết nối với hệ thống
HIS của bệnh viện để kết
nối và lấy thông tin bệnh
án tự động.
+ Upload các tập tin hình
ảnh y khoa dưới nhiều
định dạng như JPEG,
DICOM.
+ Nhắc nhở người dùng
(bác sĩ) thông qua điện
thoại hoặc email để vào
hỗ trợ đọc phim y khoa.
+ Đọc bệnh án hiệu quả,
bao gồm tính năng xem
ảnh .
+ Hỗ trợ chẩn đoán bệnh
theo danh mục ICD 10
hoặc ICD 11.
+ Phân quyền người
dùng và bảo mật thông
tin.
+ Báo cáo thống kê.
- Phần mềm trí tuệ nhân
tạo phải đảm bảo độ
chính xác phù hợp.

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm có:
STT
Thành phần hồ sơ

Hình thức tổ chức
thực hiện
1. Hình thức nhiệm
vụ KH&CN:
- Đề tài KH&CN
2. Phương thức triển
khai thực hiện:
- Tuyển chọn.

Mẫu
(Đề tài/Dự án KH&CN)
B1- ĐONTC

1

Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án

2

Thuyết minh Đề tài/dự án

3

Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì
đề tài/dự án

B1-3-LLTC

4

Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các
cán bộ đăng ký tham gia chính trong đề tài/dự án

B1-4-LLCN
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B1-2a-TMĐTCN

Thành phần hồ sơ

STT

Mẫu
(Đề tài/Dự án KH&CN)
B1-5-PHNC

Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức và cá
nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài/dự án (nếu có)
6 Các văn bản khác có liên quan: văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động
vốn từ nguồn khác, văn bản của đơn vị ở địa phương xác nhận sẵn sàng ứng dụng
kết quả đề tài/dự án,…. (nếu có)
- Các biểu mẫu trên thực hiện theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày
26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
5

- Về dự toán kinh phí: đề nghị thực hiện theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND, ngày
09/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về Quy định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC, ngày 30/12/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài Chính về Quy
định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
- Số lượng nộp: 12 bộ (ít nhất có 1 bộ gốc) và 01 bản điện tử của hồ sơ trên USB.
Hồ sơ phải được niêm phong và bên ngoài ghi rõ:
a. Tên đề tài đăng ký tuyển chọn.
b. Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì (số điện thoại liên hệ).
c. Họ tên của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm (số điện thoại liên hệ).
d. Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.
3. Nơi nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn:
Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long, số 111
Nguyễn Huệ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
4. Thời gian nhận sơ tham gia Tuyển chọn:
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện
từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 02/11/2018.
Thông tin liên hệ:

+ Điện thoại: 0984.209.135 (gặp A.Tâm).
+ Email: qlkhvinhlong2012@gmail.com

5. Thời gian và địa điểm mở hồ sơ:
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức mở hồ sơ đăng ký tham gia
tuyển chọn vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 05/11/2018 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Vĩnh Long, số 111 Nguyễn Huệ, phường 2, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (mời
đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tham dự).
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Danh sách kèm theo;
- Trung tâm TT&TK KH&CN (đăng tin);
- Ban GĐ Sở (b/c);
- Lưu: QLKH, VT (Trí).
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KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đã ký: Nguyễn Trọng Danh

