UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/SKHCN-QLKH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 17 tháng 6 năm 2022

V/v Thông báo các tổ chức và cá nhân
trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1,
năm 2022

Kính gửi: .................................................................................................
.................................................................................................
Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa
học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Căn cứ Kết quả của các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ
trì thực hiện 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1, năm 2022.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái - cơ quan thường trực của Hội
đồng khoa học và công nghệ tỉnh, thông báo:
1. Các tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách kèm theo, trúng tuyển chủ
trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2022 (Có danh
sách tại phụ lục kèm theo).
2. Các tổ chức và cá nhân trúng tuyển khẩn trương hoàn thiện thuyết minh
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, theo ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn, tuyển
chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; gửi đến
Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (08 bản in và bản
mềm thuyết minh, dự toán của nhiệm vụ qua các địa chỉ Email:
tranthebinh@yenbai.gov.vn;
nguyentienlong@yenbai.gov.vn;
tranthibichlien@
yenbai.gov.vn; dothicamvan@yenbai.gov.vn; lethuhuyen@yenbai.gov.vn) theo thời hạn
Hội đồng tư vấn tuyển chọn đã thông báo để thẩm định theo quy định.
(Để biết thêm chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý khoa học
qua các số điện thoại: Đ/c Đinh Khắc Tiến - Trưởng phòng 0915.357.279; Đ/c
Trần Thế Bình - Phó trưởng phòng 0977.308.636; Đ/c Trần Thị Bích Liên Chuyên viên 0977.614.618; Đ/c Nguyễn Tiến Long - Chuyên viên 0915.157.701;
Đ/c Đỗ Thị Cẩm Vân - Chuyên viên 0972.522.539; Đ/c Lê Thu Huyền - Chuyên
viên 0969283322)./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Thế Phước – PCT TTUBND tỉnh;
- Lãnh đạo sở (qua Voffice);
- Văn phòng sở;
- Lưu: VT, QLKH.

Vũ Xuân Hợi

2
DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH ĐỢT 1, NĂM 2022

(Kèm theo Công văn số
/SKHCN-QLKH ngày 17 tháng 6 năm 2022
của Sở Khoa học và Công nghệ)
TT

Tên nhiệm vụ

Tổ chức trúng tuyển
chủ trì nhiệm vụ

Cá nhân trúng tuyển chủ
nhiệm nhiệm vụ

1

Đánh giá tính thích ứng của một Phòng Kinh tế Thị xã Kỹ sư Quản Thị Tuyết
số giống nhãn mới tại thị xã Nghĩa Lộ
Nhung - Trưởng phòng,
Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Phòng Kinh tế Thị xã
Nghĩa Lộ

2

Ứng dụng công nghệ sinh học
xây dựng mô hình nhân giống và
sản xuất nấm hương (Lentinula
edodes) tại tỉnh Yên Bái

3

Nghiên cứu, đánh giá tính thích Trường Đại học Lâm Thạc sĩ Tạ Thị Nữ Hoàng ứng của cây Sâm Lai Châu Nghiệp
Giảng viên Khoa Quản lý
(Panax
vietnamensis
Tài nguyên rừng và môi
var.fuscidiscus) tại huyện Mù
trường, Trường Đại học
Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Lâm nghiệp

4

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình Viện Nghiên cứu và Thạc sĩ Tô Thị Mai Dung sản xuất, sơ chế và bảo quản Phát triển Vùng
Nghiên cứu viên, Viện
Khoai sọ nương Trạm Tấu, tỉnh
Nghiên cứu và Phát triển
Yên Bái
Vùng

5

Vận dụng văn kiện Đại hội đại Trường Chính trị tỉnh Thạc sĩ Lê Thị Huệ - Phó
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Yên Bái
Hiệu trưởng Trường Chính
Đảng và văn kiện Đại hội Đảng
trị tỉnh Yên Bái
bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng
dạy Trung cấp lý luận chính trị ở
Trường Chính trị tỉnh Yên Bái

6

Một số giải pháp chuyển đổi số Viện Phát triển nhân Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh
trong công tác văn thư, lưu trữ lực và Khoa học hành Hương - Chuyên gia, Viện
tại các cơ quan hành chính nhà chính
Phát triển nhân lực và Khoa
nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
học hành chính

7

Nghiên cứu xây dựng phần mềm Sở Thông tin và Cử nhân Nguyễn Khánh
quản lý, giám sát, thẩm định đối Truyền thông tỉnh Phương - Trưởng phòng
tượng thụ hưởng chương trình Yên Bái
Bưu chính, viễn thông - Sở
cung cấp dịch vụ viễn thông
Thông tin và Truyền thông
công ích tỉnh Yên Bái
tỉnh Yên Bái

8

Xác lập quyền nhãn hiệu tập thể Trung tâm Nghiên
"Gạo nếp Lếch - Bảo Ái" cho cứu thực nghiệm Rau,
sản phẩm gạo nếp Lếch của Hoa, Quả Gia Lâm
huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Trung tâm Ứng dụng,
kỹ thuật, thông tin
khoa học và công
nghệ tỉnh Yên Bái

Thạc sĩ Lê Hải Hà - Viên
chức, Trung tâm Ứng dụng,
kỹ thuật, thông tin khoa học
và công nghệ tỉnh Yên Bái

Thạc sĩ Nguyễn Bá Tuấn –
Nghiên cứu viên, Trung tâm
Nghiên cứu thực nghiệm
Rau, Hoa, Quả Gia Lâm

3
TT

Tên nhiệm vụ

Tổ chức trúng tuyển
chủ trì nhiệm vụ

Cá nhân trúng tuyển chủ
nhiệm nhiệm vụ

9

Xác lập quyền nhãn hiệu tập thể Trung tâm Phát triển Thạc sĩ, Nguyễn Văn Huân
cho các sản phẩm “Rượu thóc La công nghệ cao
- Trung tâm Phát triển công
Pán Tẩn”, “Hoa hồng Mù Cang
nghệ cao
Chải” và “Chè Shan tuyết Púng
Luông” của huyện Mù Cang
Chải, tỉnh Yên Bái

10

Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa Công
ty
TNHH Thạc sĩ Trịnh Hồng Sơn lý “Măng tre Bát Độ Yên Bái” Nghiên cứu và Đầu tư Giám đốc Công ty TNHH
theo chuỗi giá trị sản phẩm
S&D
Nghiên cứu và Đầu tư S&D

11

Xác lập quyền nhãn hiệu tập thể Công
ty
TNHH
“Nếp lẩu cáy Trạm Tấu” cho sản Nghiên cứu và Đầu tư
phẩm gạo Nếp lẩu cáy của huyện S&D
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

12

Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho Công ty TNHH Sở Cử nhân Hoàng Đại Dương
một số sản phẩm nông nghiệp hữu trí tuệ M.I.T
- Phó giám đốc Công ty
của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên
TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T
Bái

13

Quản lý và phát triển nhãn hiệu Trung tâm Nghiên cứu
chứng nhận "Khoai sọ nương và Phát triển Hệ thống
Trạm Tấu" cho sản phẩm khoai Nông nghiệp
sọ của huyện Trạm Tấu, tỉnh
Yên Bái

14

Sản xuất và thương mại sản Viện Nghiên cứu và Thạc sĩ, Nguyễn Ngọc Quý
phẩm nông nghiệp đặc sản Phát triển vùng
– Phó trưởng phòng thí
“Măng ớt Trạm Tấu” của huyện
nghiệm, Viện Nghiên cứu và
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái sau khi
Phát triển vùng
được bảo hộ sở hữu trí tuệ

15

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Viện Địa Công nghệ Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ
mô hình khu dân cư an toàn và Môi trường
Minh Đức – Phó chủ tịch
thuộc vùng nguy cơ cao về trượt
hội đồng khoa học, Viện
lở, lũ quét tại một xã của tỉnh
Địa Công nghệ và Môi
Yên Bái
trường

Cử nhân Lê Tất Chiến Phó giám đốc Công ty
TNHH Nghiên cứu và Đầu
tư S&D

Tiến sĩ, Phạm Công Nghiệp
– Nghiên cứu viên chính,
Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển Hệ thống Nông
nghiệp

