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CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

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; 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2016 của 

UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;    

Căn cứ Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về 

việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 

17/02/2016 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về việc quản lý thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh An Giang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số      

817/TTr-SKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 

2021 - 2021, bao gồm 11 nhiệm vụ sau:  

1. Nghiên cứu tác động thuốc trừ sâu phospho hữu cơ ảnh hưởng đến chất 

lượng tinh trùng của người phun thuốc tại tỉnh An Giang và hiệu quả của một số 

biện pháp can thiệp; 

2. Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 của người dân và cán bộ y tế tuyến cơ sở thành phố 

Long Xuyên tỉnh An Giang năm 2021; 

3. Nghiên cứu sản xuất giống cá xác (Pangasius macronema Bleeker, 1851) 

tại An Giang; 

4. Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công thức sản xuất thức ăn công nghiệp 

của cá chạch lấu (Mastacembelus favus, Hora 1824); 
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5. So sánh năng suất, chất lượng giống lúa (Jasmine 85, LT1, LT18 và 

OM18) với các giống lúa chất lượng cao trong và ngoài nước ở điều kiện canh tác 

tại tỉnh An Giang; 

6. Xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu phục vụ Đề án xây dựng và phát 

triển thương hiệu gạo An Giang tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; 

7. Nghiên cứu phát triển sản xuất và tiêu thụ xoài thơm Vĩnh Hòa gắn với 

phát triển du lịch sinh thái tỉnh An Giang; 

8. Ứng dụng công nghệ viễn thám kết hợp đánh giá chất lượng đất phục vụ 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho các tiểu vùng sản xuất lúa kém hiệu quả do hạn ở 

tỉnh An Giang; 

9. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển của tỉnh An Giang hiện nay; 

10. Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng và điểm du lịch đạt tiêu 

chuẩn phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao, định hướng nâng hạng 5 sao tại tỉnh An 

Giang; 

11. Nghiên cứu xây dựng Bộ công cụ nhận dạng tiêu chí đánh giá và xếp 

hạng các sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và các 

giải pháp phát triển đa dạng, kết hợp nâng hạng cho sản phẩm đạt chứng nhận 

OCOP tỉnh An Giang. 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh năm 2021 - 2022, bao gồm 11 nhiệm vụ nói trên theo quy định hiện hành. 

Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình triển khai 

thực hiện.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND tỉnh Trần Anh Thư; 

- Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- P.KTN, P.HCTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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