
 

                               Phụ lục 1 

                                                                                              Biểu TK1-1 

DOANH NGHIỆP KH&CN ĐƢỢC HÌNH THÀNH TRONG NĂM 2017 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Số 

TT 
Tên và loại hình doanh nghiệp  Địa chỉ Giấy phép kinh doanh Giấy chứng nhận  

01 
Công ty TNHH Một thành viên 

Thiên Vạn Tường 

Số 155A ấp An Thành, thị 

trấn Kế Sách, huyện           

Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh số 2200690812 ngày 

26/5/2015 do    Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

KH&CN số 01/DNKHCN ngày 

18/5/2017 

 



 

Phụ lục 1 

Biểu TK1-2 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT 

TRONG NĂM 2017 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì 

Thời gian       

thực hiện 
Kết quả đạt đƣợc 

01 

Phân tích các thành 

phần tạo nên đặc 

trưng của củ hành 

tím được trồng tại thị 

xã Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng 

Viện Công nghệ sinh 

học và Thực phẩm - 

Trường Đại học Công 

nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh 

2016 -

2017 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát và thu thập mẫu hành tím được 

trồng tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và các địa phương khác như 

huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận và thị 

xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Kết quả cho thấy hành tím Vĩnh Châu có 

kích thước củ và tép lớn hơn so với các mẫu hành khác, đường kính củ 

trung bình 4,4 cm và đường kính tép 2,7 cm; màu sắc đậm nhất trong các 

mẫu hành được khảo sát. Hành tím Vĩnh Châu có hàm lượng các chất và 

hợp chất hóa học cơ bản cũng như đặc trưng khác biệt so với hành tím các 

khu vực khác: Hàm lượng các nhóm vitamin, đường tổng 7,2 - 7,5%, độ 

Brix 11,4 - 14, chất béo 1,18% và độ ẩm khoảng 73%; hàm lượng tổng số 

các hợp chất sulfur từ 688,7 - 723,1 mg/100 g hành tươi; các hợp chất 

flavonoid cũng có hàm lượng vượt trội ở hành tím Vĩnh Châu, đặc biệt là 

anthocyanin 16,5 - 17,3 mg/100 g và quercetin 20,2 - 32,5 mg/100 g hành 

tươi; hàm lượng hợp chất saponin cũng ghi nhận ở mức cao từ 15,1 - 19,1 

mg/100 g hành tươi. Hành tím Vĩnh Châu có những đặc tính cảm quan đặc 

trưng hơn so với hành tím ở khu vực khác như có vị cay, mùi thơm đặc 

trưng, có vị ngọt khi ăn, màu tím đậm, độ ẩm bề mặt lớn tạo cảm giác 

giòn. Ngoài ra, những đặc điểm đặc trưng của hành tím Vĩnh Châu so với 

địa phương khác cũng bị chi phối bởi các đặc điểm khác biệt về điều kiện 

khí hậu, thành phần nông hóa của đất, nước. Kết quả nghiên cứu của đề tài 

đã cung cấp các dữ liệu, hệ thống về các đặc điểm hình thái, nông sinh 

học, thành phần hóa học, cảm quan, hiện trạng canh tác; từ đó, xác định 

giá trị đặc trưng của hành tím Vĩnh Châu so với hành tím được trồng tại 

các địa phương khác. Đồng thời, là nền tảng trong việc tạo lập thương hiệu 

và là cơ sở pháp lý để khẳng định đặc trưng của hành tím Vĩnh Châu, góp 

phần quan trọng trong định hướng xây dựng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” 



 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì 

Thời gian       

thực hiện 
Kết quả đạt đƣợc 

dùng cho sản phẩm hành tím Vĩnh Châu và nâng cao giá trị kinh tế cho 

vùng sản xuất chuyên canh hành tím Vĩnh Châu.  

02 

Đánh giá hiệu quả sử 

dụng hầm bảo quản 

sản phẩm trên tàu cá 

bằng vật liệu 

Polyurethane (PU) ở 

tỉnh Sóc Trăng 

Viện KH&CN Khai thác 

Thủy sản - Trường Đại 

học Nha Trang 

2015-

2017 

Đã thiết kế, xây dựng 03 hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu 

PU (trong đó, 02 hầm trên tàu khai thác xa bờ và 01 hầm trên tàu dịch vụ 

hậu cần nghề cá). Khảo sát, phân tích, đánh giá hiệu quả bảo quản sản 

phẩm thủy sản của hầm bằng vật liệu PU so với hầm bằng vật liệu truyền 

thống: Thành phần hóa lý của thịt cá được bảo quản trong hầm bằng vật 

liệu PU đạt chất lượng tốt hơn hầm bằng vật liệu truyền thống; cá được 

bảo quản trong hầm bằng vật liệu PU đạt loại tốt chiếm tỷ lệ từ 80% - 

90% tổng lượng cá, thời gianbảo quản từ 20 - 25 ngày, tỷ lệ nước đá bị tiêu 

hao từ 10 - 15%, trong khi đó hầmbằng vật liệu truyền thống lần lượt 

từ 15 - 18 ngày, từ 25% - 30% tổng lượng nước đá. Hiệu quả của hầm 

bằng vật liệu PU so với hầm bằng vật liệu truyền thống: Độ giữ lạnh của 

hầm tốt, tỷ lệ nước đá sử dụng được chiếm tỷ lệ khoảng 95% tổng lượng 

nước đá của chuyến đi biển (hầm làm bằng vật liệu truyền thống từ 60 -

70%), giá bán sản phẩm cao hơn từ 5.000 - 10.000 đồng/kg do sản 

phẩm được bảo quản đạt chất lượng chiếm tỷ lệ cao, thời gian đánh 

bắt cá trên biển kéo dài thêm từ 5 - 7 ngày do độ giữ lạnh của hầm tốt, thời 

gian sử dụng của hầm từ 15 - 20 năm(hầm làm bằng vật liệu truyền thống 

từ 3 - 4 năm), chi phí nước đá bình quân thấp hơn khoảng 600.000 

đồng/chuyến đi biển do ít tiêu tốn nước đá, lượng nhiên liệu được tiêu thụ 

ít (độ giữ lạnh tốt, ít tốn nhiên liệu để vào cảng để lấy nước đá). 

03 

Tạo lập, quản lý và 

phát triển nhãn hiệu 

chứng nhận “Gạo Tài 

nguyên Thạnh Trị” 

dùng cho sản phẩm 

gạo Tài nguyên của 

huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng 

UBND huyện Thạnh 

Trị,       tỉnh Sóc Trăng 

2014-

2017 

Kết quả thực hiện dự án đã xác định các tiêu chí cụ thể của sản phẩm cần 

được chứng nhận về nguồn gốc, kỹ thuật sản xuất, chất lượng sản phẩm; 

xác định cơ quan làm chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận; xây dựng mẫu 

nhãn hiệu, dấu hiệu nhận biết, biểu tượng địa danh; xây dựng các quy chế 

quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; lập hồ sơ đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu chứng nhận; tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tài 

Nguyên Thạnh Trị”… Dự án đã tạo lập được nhãn hiệu chứng nhận “Gạo 

Tài Nguyên Thạnh Trị” dùng cho sản phẩm gạo Tài Nguyên của huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, cơ quan chủ trì đã thực hiện các nội 

dung quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tài Nguyên Thạnh 

Trị” thông qua việc xây dựng hệ thống tổ chức và văn bản quản lý nhãn 



 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì 

Thời gian       

thực hiện 
Kết quả đạt đƣợc 

hiệu chứng nhận, xây dựng hệ thống phương tiện quảng bá và khai thác giá 

trị nhãn hiệu chứng nhận; triển khai thí điểm các nội dung quản lý và khai 

thác nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tài Nguyên Thạnh Trị”, hỗ trợ triển khai 

sản xuất theo quy trình kỹ thuật đã xây dựng, tổ chức đánh giá hiệu quả và 

hoàn thiện mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tài 

Nguyên Thạnh Trị”. Đây là cơ sở quan trọng bước đầu để từ một nhãn 

hiệu được bảo hộ, địa phương phát triển thành thương hiệu lúa gạo mạnh, 

là tiền đề để tham gia vào chuỗi ngành hàng lúa gạo Việt Nam với mong 

muốn góp phần cho thương hiệu lúa gạo Việt Nam được định hình trong 

nước và trên thế giới. 



 

Phụ lục 1 

Biểu TK 2 

NHÂN LỰC VÀ TỔ CHỨC KH&CN 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Số 

TT 

Tên tổ chức nghiên 

cứu & phát triển 

Số giấy phép đăng ký 

hoạt động KH&CN và 

cơ chế hoạt động 

Nhân lực hiện có đến 30/6/2018 
Kinh phí chi 

nhiệm vụ thƣờng 

xuyên theo chức 

năng từ NSNN 

năm 2017  

(triệu đồng) 

Ghi chú 

(công 

lập/ngoài 

công lập) 

Tổng 

số 

Trong đó hƣởng lƣơng SNKH 

Tổng 

số 

Nghiên cứu 

viên cao 

cấp/  kỹ sƣ 

cao cấp 

Nghiên 

cứu viên 

chính/kỹ 

sƣ chính 

Nghiên 

cứu 

viên/ 

kỹ sƣ 

Trợ lý 

nghiên 

cứu/kỹ 

thuật viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

01 
Trường Cao đẳng 

Nghề Sóc Trăng 

Số 04/TCKHCN-SKHCN 

ngày 14/10/2014 (cấp lại: 

Số 07/TCKHCN-SKHCN 

ngày 14/10/2014) 

159  

     

Công lập 

02 

Trung tâm Ứng dụng 

Tiến bộ KH&CN tỉnh 

Sóc Trăng 

Số 02/TCKHCN-SKHCN 

ngày 21/8/2014 (cấp lại: 

Số 05/TCKHCN-SKHCN 

ngày 30/10/2015) 

21 21 

  

18 3 1.300 Công lập 

03 

Trung tâm Quan trắc 

Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Sóc Trăng 

Số 01/TCKHCN-SKHCN 

ngày 26/02/2014 
22  

     

Công lập 

04 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Sóc Trăng 

Số 03/TCKHCN-SKHCN 

ngày 17/9/2014 
701  

     
Công lập 

05 
Trung tâm Y tế 

thành phố Sóc Trăng 

Số 01/TCKHCN-SKHCN 

ngày 27/4/2015 
132  

     
Công lập 

06 
Trường Chính Trị tỉnh 

Sóc Trăng 

Số 02/TCKHCN-SKHCN 

ngày 7/5/2015 (cấp lại: Số 

03/TCKHCN-SKHCN 

ngày 15/3/2017) 

53  

     

Công lập 



 

Số 

TT 

Tên tổ chức nghiên 

cứu & phát triển 

Số giấy phép đăng ký 

hoạt động KH&CN và 

cơ chế hoạt động 

Nhân lực hiện có đến 30/6/2018 
Kinh phí chi 

nhiệm vụ thƣờng 

xuyên theo chức 

năng từ NSNN 

năm 2017  

(triệu đồng) 

Ghi chú 

(công 

lập/ngoài 

công lập) 

Tổng 

số 

Trong đó hƣởng lƣơng SNKH 

Tổng 

số 

Nghiên cứu 

viên cao 

cấp/  kỹ sƣ 

cao cấp 

Nghiên 

cứu viên 

chính/kỹ 

sƣ chính 

Nghiên 

cứu 

viên/ 

kỹ sƣ 

Trợ lý 

nghiên 

cứu/kỹ 

thuật viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

07 

Trung tâm Công nghệ 

Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Sóc Trăng 

Số 03/TCKHCN-SKHCN 

ngày 28/7/2015 
17  

     

Công lập 

08 
Trung tâm Y tế huyện 

Long Phú 

Số 04/TCKHCN-SKHCN 

ngày 31/7/2015 (cấp lại: 

Số 02/TCKHCN-SKHCN 

ngày 08/2/2017) 

20  

     

Công lập 

09 
Trung tâm Văn hóa 

tỉnh Sóc Trăng 

Số 06/TCKHCN-SKHCN 

ngày 30/10/2015 
37  

     
Công lập 

10 
Trung tâm Giống Cây 

trồng tỉnh Sóc Trăng 

Số 01/TCKHCN-SKHCN 

ngày 20/01/2017 
35  

     
Công lập 

11 

Trung tâm Nghiên cứu 

Phát triển Kinh tế - 

Xã hội Miền Tây 

Số 01/TCKHCN-SKHCN 

ngày 14/8/2013 
22  

     
Ngoài   

công lập 

12 

Trung tâm Khuyến 

Công và Tư vấn Phát 

triển công nghiệp tỉnh 

Sóc Trăng 

Số 04/TCKHCN ngày 

13/7/2017 
18  

     

Công lập 

 



 

                                                                                                                           Phụ lục 1 

                                                                                                                           Biểu TK3 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KH&CN  

NĂM 2017 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Số 

TT 
Nội dung công việc Đơn vị 

Kết quả đạt đƣợc 

(số lƣợng) 
Ghi chú 

Năm 2017 
6 tháng đầu 

năm 2018 

I Số nhiệm vụ KH&CN đƣợc triển khai  37 20  

1 Lĩnh vực tự nhiên Nhiệm vụ 0 0  

2 Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ Nhiệm vụ 03 02  

3 Lĩnh vực nông nghiệp Nhiệm vụ 16 10  

4 Lĩnh vực y dược Nhiệm vụ 02 01  

5 Lĩnh vực xã hội Nhiệm vụ 04 02  

6 Lĩnh vực nhân văn Nhiệm vụ 13 05  

II 
Công tác đánh giá, thẩm định, giám 

định và chuyển giao công nghệ 
 03 12 

 

1 Thẩm định dự án đầu tư DA 03 12  

2 
Thẩm định hợp đồng chuyển giao công 

nghệ 
HĐ 

0 0  

3 Giám định công nghệ CN 0 0  

III Công tác an toàn bức xạ hạt nhân     

1 Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho các cơ sở Cơ sở 10 03  

2 
Thẩm định, cấp phép hoạt động cho các 

cơ sở đạt tiêu chuẩn an toàn bức xạ 
Giấy phép 10 03  

IV Công tác Sở hữu trí tuệ     

1 
Số hồ sơ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

xác lập và bảo bệ quyền sở hữu trí tuệ 
Hồ sơ 45 10  

2 Số đơn nộp đăng ký Đơn 78 07  

3 Số văn bằng được cấp Văn bằng 40 0  

4 Số sáng kiến, cải tiến được công nhận SK 15 0  

V 
Công tác thông tin và thống kê 

KH&CN     

1 

Bổ sung, phát triển nguồn tài liệu (tài liệu 

giấy, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực 

tuyến, …) 

Tài 

liệu/biểu 

ghi/CSDL 

- -  



 

Số 

TT 
Nội dung công việc Đơn vị 

Kết quả đạt đƣợc 

(số lƣợng) 
Ghi chú 

Năm 2017 
6 tháng đầu 

năm 2018 

2 Ấn phẩm thông tin đã phát hành     

2.1 Tạp chí/bản tin KH&CN Ấn phẩm 03 - 
500 

quyển/số 

2.2 Phóng sự trên đài truyền hình Buổi phát 

13 chuyên 

mục; 02 tin 

phóng sự 

03 chuyên 

mục; 02 tin 

phóng sự 

10 phút 

/buổi 

3 

Xây dựng CSDL (CSDL mới, cập nhật 

biểu ghi trong CSDL, số hóa tài liệu đưa 

vào CSDL, …) 

CSDL/ biểu 

ghi/ trang 

tài liệu 

- -  

4 Thông tin về nhiệm vụ KH&CN      

4.1 Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành Nhiệm vụ 33 26 

25 cấp tỉnh, 

01 cấp Bộ 

(2017) 

4.2 
Nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký kết quả 

thực hiện 
Nhiệm vụ 02 06  

4.3 Nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng  Nhiệm vụ 03 -  

5 Thống kê KH&CN      

5.1 
Số cuộc điều tra/số phiếu thu được tương 

ứng 

Số cuộc/số 

phiếu 
- -  

5.2 Báo cáo thống kê cơ sở Báo cáo 

16 (báo cáo 

kết quả năm 

2016) 

21 (báo cáo 

kết quả năm 

2017) 

 

5.3 Báo cáo thống kê tổng hợp  Báo cáo 

01(báo cáo 

kết quả năm 

2016) 

01 (báo cáo 

kết quả năm 

2017) 

 

6 Kết quả khác (nếu nổi trội)  - -  

VI 
Công tác tiêu chuẩn - đo lƣờng - chất 

lƣợng 

 
  

 

1 Số phương tiện đo được kiểm định Phương tiện 33.001 3.208  

2 
Số lượng Tiêu chuẩn kỹ thuật mới được 

áp dụng 
Tiêu chuẩn 0 0 

 

3 
Số lượng Quy chuẩn kỹ thuật mới được 

áp dụng 
Quy chuẩn 0 0 

 

4 
Số doanh nghiệp được cấp/gia hạn chứng 

chỉ áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2015 

DN/Đơn vị 01 01 
 

5 
Số đơn vị hành chính nhà nước đã công 

bố áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 

Đơn vị 32 0 
 



 

Số 

TT 
Nội dung công việc Đơn vị 

Kết quả đạt đƣợc 

(số lƣợng) 
Ghi chú 

Năm 2017 
6 tháng đầu 

năm 2018 

6 
Số cuộc kiểm tra chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa 
Cuộc 01 0 

 

7 
Số mẫu được thử nghiệm và thông báo 

kết quả 
Mẫu 0 0 

 

VII Công tác thanh tra     

1 Số cuộc thanh tra Cuộc 06 07  

2 Số lượt đơn vị được thanh tra Đơn vị 76 22  

3 Số vụ vi phạm phát hiện xử lý Vụ 09 05 

Năm 2017, 

01 cơ sở 

chuyển 

UBND tỉnh 

xử phạt với 

số tiền 220 

triệu đồng 

và 01 cơ sở 

đề nghị 

UBND tỉnh 

chỉ đạo Sở 

Công 

thương thu 

hồi giấy 

chứng nhận 

cửa hàng đủ 

điều kiện 

bán lẻ xăng 

dầu và chỉ 

đạo Công 

an tỉnh điều 

tra nguồn 

xăng dầu 

của cơ sở 

4 Số tiền xử phạt (nếu có) Trđ 134,235 125  

VIII 
Công tác hỗ trợ hình thành và phát 

triển doanh nghiệp KH&CN 

    

1 
Hỗ trợ và hình thành phát triển doanh 

nghiệp KH&CN 

Doanh 

nghiệp 
01 0 

 

 



 

Phụ lục 1 

Biểu TK4 

VĂN BẢN VỀ KH&CN ĐƢỢC BAN HÀNH 

NĂM 2017 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Số 

TT 
Tên văn bản 

Số văn bản, ngày 

tháng ban hành 

Cơ quan ban hành 

Tỉnh ủy HĐND UBND 

01 

Quyết định ban hành Quy chế phối 

hợp trong công tác quản lý hoạt động 

KH&CN giữa các Sở, ban ngành trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 

2717/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2017 

  X 

02 

Quyết định ban hành Quy định về xác 

định, tuyển chọn, giao trực tiếp và 

đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ 

KH&CN tỉnh Sóc Trăng 

Quyết định số 

45/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2017 

  X 



 

                                                                                                                     

Phụ lục 1 

Biểu TK5 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ KHOÁN ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KH&CN 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Nhiệm vụ 

Số nhiệm vụ mở mới năm 2017 Số nhiệm vụ mở mới năm 2018 

Tổng số 

Số nhiệm vụ 

khoán đến sản 

phẩm cuối cùng 

Số nhiệm vụ khoán 

đến từng phần 
Tổng số 

Số nhiệm vụ 

khoán đến sản 

phẩm cuối cùng 

Số nhiệm vụ khoán 

đến từng phần 

KH&CN cấp 

tỉnh 
05 0 05 05 0 05 

 



 

                                                                   Phụ lục 2 

Biểu TK1 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC CÁC CHƢƠNG TRÌNH 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA NĂM 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 

Thời gian thực hiện 
Kinh phí 

Ghi chú Tổng 

số 

Nguồn 

khác 

Nguồn sự nghiệp KH&CN 

Bắt đầu Kết thúc 
Kinh phí 

của TW 

Kinh phí của 

địa phƣơng 

Dự kiến kinh 

phí năm 2019 

A 

Các nhiệm vụ KH&CN 

thuộc Chƣơng trình Nông 

thôn miền núi 

 

  

12.444 7.167 3.237 2.040 800  

1. 

Xây dựng mô hình nuôi tôm 

sú (Penaeus monodon) kết 

hợp với các đối tượng có giá 

trị kinh tế cao (cá đối mục, cá 

măng) theo hướng bền vững 

tại khu vực ven biển tỉnh Sóc 

Trăng 

Trung tâm Giống 

Vật nuôi tỉnh     

Sóc Trăng 

2019 2020 2.967 608 1.869 491 300 
Nhiệm vụ chưa 

được phê duyệt 

2. 

Xây dựng mô hình sản xuất 

và tiêu thụ một số giống lúa 

chất lượng cao (LP, ST) ở 

vùng nhiễm mặn, tôm - lúa 

tỉnh Sóc Trăng 

Trung tâm Giống 

Cây trồng tỉnh     

Sóc Trăng 

2019 2021 9.477 6.560 1.368 1.549 500 
Nhiệm vụ chưa 

được phê duyệt 

B Đề tài cấp Bộ    5.000 - 3.000 2.000 1.000  

1. 

Nghiên cứu quy trình công 

nghệ chế biến bột giàu 

protein và bột giàu canxi từ 

lòng trắng, vỏ trứng vịt muối 

phục vụ công nghiệp chế biến 

thực phẩm, thức ăn chăn nuôi 

tại tỉnh Sóc Trăng. 

Viện Ứng dụng 

Công nghệ -       

Bộ KH&CN 

2019 2020 5.000 - 3.000 2.000 1.000 
Nhiệm vụ chưa 

được phê duyệt 



 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 

Thời gian thực hiện 
Kinh phí 

Ghi chú Tổng 

số 

Nguồn 

khác 

Nguồn sự nghiệp KH&CN 

Bắt đầu Kết thúc 
Kinh phí 

của TW 

Kinh phí của 

địa phƣơng 

Dự kiến kinh 

phí năm 2019 

C Đề tài cấp Quốc gia    22.000 - 20.000 2.000 1.000  

1. 

Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất các 

sản phẩm từ củ hành tím 

(Allium cepa) theo chuỗi 

nhằm nâng cao chất lượng 

sản phẩm và hiệu quả trong 

sản xuất nông nghiệp tại tỉnh 

Sóc Trăng 

Viện Ứng dụng 

Công nghệ -       

Bộ KH&CN 

  22.000 - 20.000 2.000 1.000 
Nhiệm vụ chưa 

được phê duyệt 

 Tổng cộng (A+B+C)    39.444 7.167 26.237 6.040 2.800  



 

                          

                                          Phụ lục 2 

Biểu TK2 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 

Thời gian thực hiện 
Kinh phí 

Ghi chú Tổng 

số 

Nguồn 

khác 

KP hỗ trợ từ NSNN 

Bắt đầu Kết thúc Tổng 
Đã cấp đến  

năm 2018 

Dự kiến kinh 

phí năm 2019 

A Chuyển tiếp sang 2019     9.910     1.318     8.613            4.503                3.824     

1. 

Lai tạo và chọn các giống lúa 

thơm phục vụ các vùng trồng 

lúa thơm của tỉnh Sóc Trăng 

Trung tâm Giống 

Cây trồng tỉnh 

Sóc Trăng 

2014 2020 3.559    131     3.427     2.172    1.256    

 

2. 

Xây dựng mô hình sản xuất 

dưa lưới ứng dụng công nghệ 

cao tại huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng 

Trung tâm Ứng 

dụng Tiến bộ 

KH&CN tỉnh Sóc 

Trăng 

2017 2019 
            

1.098    

               

141    

               

978    

               

700    
      278    

 

3. 

Hoàn thiện quy trình sản xuất  

chế phẩm sinh hoc̣ xử lý môi 

trường ao nuôi thủy sản tại 

tỉnh Sóc Trăng 

Trung tâm Ứng 

dụng Tiến bộ 

KH&CN tỉnh Sóc 

Trăng 

2018 2020 3.117    239    2.878     781    1.900    

 

4. 

Xây dựng mô hình nuôi cá 

bông lau (Pangasius krempfi) 

trong ao đất ở tỉnh Sóc Trăng 

Trường Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật 

Cần Thơ  

2018 2019 1.176    607    570    400          170    

 

5. 

Xây dựng mô hình giáo dục  

tích hợp STEM (Science -

Technology - Engineering -

Mathematics) cho học sinh 

phổ thông ở tỉnh Sóc Trăng 

Trường Đại học 

Khoa học Xã hội     

và Nhân văn  

2018 2020 960     200    760    450     220    

 



 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì 

Thời gian thực hiện 
Kinh phí 

Ghi chú Tổng 

số 

Nguồn 

khác 

KP hỗ trợ từ NSNN 

Bắt đầu Kết thúc Tổng 
Đã cấp đến  

năm 2018 

Dự kiến kinh 

phí năm 2019 

B 
Nhiệm vụ mới thực hiện từ 

năm 2019 
   10.842     6.035     4.807   -       3.350    

 

1. 

Xây dựng mô hình tự động 

quản lý môi trường nước 

trong ao nuôi tôm tại Hợp tác 

xã nuôi trồng thủy sản thị xã 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

Trường Đại học    

Cần Thơ 
2019 2020 1.453     635     818     -      600    

Nhiệm vụ đã được 

Hội đồng Xác định 

nhiệm vụ và Tuyển 

chọn thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN tỉnh xác 

định đưa vào thực 

hiện; đã tổ chức họp 

Hội đồng KH&CN 

chuyên ngành và họp 

Tổ thẩm định dự toán 

kinh phí. Dự kiến sẽ 

trình Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt vào 

đầu năm 2019 

2. 
Đa dạng các sản phẩm chế 

biến từ mãng cầu gai 

Viện Công nghệ   

Sinh học - Thực 

phẩm - Trường 

Đại học Công 

nghiệp TP. Hồ 

Chí Minh 

2019 2020 930    -      930    -      850    

3. 

Ứng dụng tiến bộ khoa học 

và công nghệ xây dựng mô 

hình vườn cây ăn trái kết hợp 

với du lịch sinh thái sông 

nước miệt vườn và sinh thái 

đất ngập nước tại các huyện 

Cù Lao Dung và Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng 

Công ty TNHH 

Dịch vụ Du lịch 

Vòng Tròn Việt 

2019 2020 6.960    5.400    1.560     -      900    

4. 

Nghiên cứu ứng dụng vi sinh 

kháng Vibrio 

parahaemolyticus mạnh 

phòng ngừa hội chứng hoạt tử 

gan tụy cấp trên tôm 

Viện Ứng dụng 

Công nghệ -       

Bộ KH&CN 

2019 2020 1.500     -      1.500     -      1.000    
Nhiệm vụ chưa được 

phê duyệt 

 Tổng cộng (A+B)    20.752    7.353    13.421    4.503    7.174     



 

 Phụ lục 2 

Biểu TK3 
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN KH&CN NĂM 2018  

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Stt Tên dự án/công trình 

Căn cứ pháp 

lý (QĐ phê 

duyệt) 

Chủ đầu tƣ Địa điểm xây dựng 

Thời gian 

thực hiện 
Kinh phí (triệu đồng) 

Khởi 

công 

Hoàn 

thành 

Tổng vốn 

đầu tƣ 

đƣợc duyệt 

Kinh phí đƣợc 

phân bổ lũy kế 

hết năm 2018 

Kế hoạch 

vốn năm 

2019 

I Dự án chuyển tiếp         

1 

Công trình trại thực nghiệm 

công nghệ sinh học và 

Trung tâm Ứng dụng tiến 

bộ KH&CN, tỉnh Sóc Trăng 

1187/QĐHC-

CTUBND 

ngày 

31/10/2014 

Sở KH&CN 

tỉnh Sóc Trăng 

Tỉnh lộ 934, khóm 1, 

Phường 10, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

2015 2019 40.440 28.500 11.940 

II Dự án mới         

1 

Công trình xây dựng Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn  

Đo lường Chất lượng 

 
Sở KH&CN 

tỉnh Sóc Trăng 

74 Lê Duẩn, Phường 3, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

2019 2019 0 0 7.500 

2 

Đầu tư trang thiết bị Trại 

thực nghiệm công nghệ sinh 

học và Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ KH&CN, tỉnh  

Sóc Trăng 

 
Sở KH&CN 

tỉnh Sóc Trăng 

Tỉnh lộ 934, khóm 1, 

Phường 10, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

2019 2019 0 0 2.600 

3 

Đầu tư trang thiết bị Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

 
Sở KH&CN 

tỉnh Sóc Trăng 

74 Lê Duẩn, Phường 3, 

thành phố Sóc Trăng, tỉnh 

Sóc Trăng 

2019 2019 0 0 1.200 

Tổng cộng 40.440 23.500 23.240 



  

Phụ lục 2 

Biểu TK4-2 

DỰ KIẾN KINH PHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SKHCN ngày …… tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Sóc Trăng) 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Số 

TT 
NỘI DUNG 

KINH PHÍ 

TW THÔNG 

BÁO NĂM 

2018 

KINH PHÍ 

UBND TỈNH 

PHÊ DUYỆT 

NĂM 2018 

KINH PHÍ THỰC 

HIỆN NĂM 2018 

KINH PHÍ DỰ 

KIẾN NĂM 

2019 

I 
Kinh phí sự nghiệp 

KH&CN 
17.129 15.025 15.025 21.170 

1 

Kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ KH&CN 

thuộc các Chương trình 

KH&CN cấp Quốc gia 

năm 2019 (Phụ lục 2 - 

Biểu TK1) 

 500 500 2.800 

2 
Chi nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh 
 6.740 6.740 9.274 

2.1 
Các nhiệm vụ cấp tỉnh 

(Phụ lục 2 -Biểu TK2). 
 5.935 5.935 7.174 

2.2 

Các nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh không quá 100 

triệu đồng 

 195 195 500 

2.3 

Kinh phí triển khai Kế 

hoạch số 99/KH-UBND 

ngày 22/12/2016 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng 

về chuyển giao các kết 

quả nghiên cứu 

KH&CN có hiệu quả 

vào sản xuất và đời 

sống giai đoạn 2017-

2020 

 150 150 1.000 

2.4 

Kinh phí xét duyệt,giám 

sát, nghiệm thu các đề 

tài, dự án;đánh giá hiệu 

quả đề tài,dự án 

 460 460 600 

3 
Chi nhiệm vụ thường 

xuyên theo chức năng 
 1.300 1.300 1.539 

4 

Chi hoạt động KH&CN 

phục vụ quản lý nhà 

nước 
 973 973 1.680 



  

Số 

TT 
NỘI DUNG 

KINH PHÍ 

TW THÔNG 

BÁO NĂM 

2018 

KINH PHÍ 

UBND TỈNH 

PHÊ DUYỆT 

NĂM 2018 

KINH PHÍ THỰC 

HIỆN NĂM 2018 

KINH PHÍ DỰ 

KIẾN NĂM 

2019 

4.1 
Hoạt động Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 
 300 300 700 

4.2 Sở hữu trí tuệ  

260 260 

160 

4.3 
Thông tin và thống kê 

KH&CN 
 304 

4.4 An toàn bức xạ  155 

4.5 Đào tạo, tập huấn  353 353 106 

4.6 
Đánh giá, thẩm định, 

giám định và CGCN 
 0 0 100 

4.7 Thanh tra KH&CN  60 60 155 

5 
Chi hoạt động KH&CN 

cấp huyện 
 550 550 1.000 

6 
Chi tăng cường tiềm 

lực, chống xuống cấp 
 192 192 137 

7 Chi khác  4.770 4.770 4.740 

7.1 

Dự án “Nâng cao năng 

suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của 

doanh nghiệp tỉnh Sóc 

Trăng 

 700 700 1.565 

7.2 

Hoạt động áp dụng hệ 

thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 

và hoạt động pháp chế 

 3.920 3.920 2.775 

7.3 

Hỗ trợ đổi mới công 

nghệ, thiết bị; Hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ quyền 

sở hữu công nghiệp 

 50 50 200 

7.4 

Triển khai hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo 
 100 100 200 

II 

Kinh phí đầu tƣ phát 

triển (Phụ lục 2 - Biểu 

TK3) 
 5.000 5.000 23.240 

1 

Công trình Trại thực 

nghiệm công nghệ sinh 

học và Trung tâm Ứng 

dụng Tiến bộ KH&CN 

 5.000 5.000 11.940 



  

Số 

TT 
NỘI DUNG 

KINH PHÍ 

TW THÔNG 

BÁO NĂM 

2018 

KINH PHÍ 

UBND TỈNH 

PHÊ DUYỆT 

NĂM 2018 

KINH PHÍ THỰC 

HIỆN NĂM 2018 

KINH PHÍ DỰ 

KIẾN NĂM 

2019 

tỉnh Sóc Trăng 

2 

Công trình của Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng 

   7.500 

3 

Đầu tư trang thiết bị 

Trại thực nghiệm công 

nghệ sinh học và Trung 

tâm Ứng dụng tiến bộ 

KH&CN,tỉnhSóc Trăng 

   2.600 

4 

Đầu tư trang thiết bị 

Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

   1.200 

 Tổng cộng (I + II)  20.025 20.025 44.410 

 

                                                                                                                             


