
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH HA NAM Dc 1p-Tir do-Hinh phñc 

      

S: 493Q2jQD-UBND Ha Nam, ngày 04 tháng 11 nàm 2019 

QUYET D!NH 
V/v phê duyt d tài "Xây ding mô hInh san xuãt thfr giông 
khoai tây mói Actrice theo lien két chui ti tinh Ha Nam" 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH HA NAM 

Can cü Lust t chirc ChInh quyn dja phucing ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can cü Lut Khoa h9c và Cong ngh ngày 18 tháng 6 näm 2013; 

Can cir Ngh djnh s 08/2014/ND-CP ngày 27 tháng 01 näm 2014 cüa 
ChInh phü ye vic Quy dnh chi tiêt và huóng dn thi hành mt so diu cüa 
Lust Khoa hc và Cong ngh; 

Theo các Quyt djnh s 40/2017/QD-UBND ngày 22 tháng 9 näm 2017 
"ye vic ban hành quy djnh trInh tr, thu tçic xác djnh nhim vii khoa h9c Va 
cOng ngh cap tinh; tuyên chpn giao trçrc tiêp to chüc Ca nhân thçrc hin nhim 
vi khoa h9c và cong ngh cap tinh si~ dung ngân sách nhà nuc trên dja bàn 
tinh Ha Nam"; Quyêt dnh so 58/QD-UBNID ngày 07 tháng 01 näm 2019 cüa 
Chu tjch Uy ban nhân dan tinh Ha Nam ye vic phê duyt Danh miic các nhim 
vii khoa h9c và cOng ngh cap tinh thçrc hin dçrt 01 närn 2019; 

Xét d nghj cüa Giám dc Si Khoa h9c và Cong ngh, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Phê duyêt dà tài "Xây dng mO hInh san xut thir ging khoai 
tây mói Actrice theo lien kêt chui ti tinh Ha Nam", vói ni dung chInh sau: 

1. Ten tài: "Xây dirng mô hInh san xuât thi:r ging khoai tây mcii 
Actrice theo lien kêt chui tai tinh Ha Nam". 

2. Co quan chü trI thçc hin: Cong ty Co phân GVA 

3. Chü nhim: Ths. Than Lieu Minh Nhât. 

4. Thôi gian thrc hin: 24 tháng (Bat ddu thy'c hin tI' tháng 11 nãm 2019) 

5. Muic tiêu 

5.1. Myc tiêu chung 

Xây dçrng duac mô hInh san xuât thir giông khoai tây mi Actrice cho 
näng suât, chat luçrng, hiu qua kinh té cao han các giOng khoai tây hin có. 
Dng thi tto lien dê phát triên, m& rng vüng san xuât khoai tây theo lien két 
chui tai tinh Ha Nam. 



5.2. Muc lieu cy lii 

- Diu tra, khào sat d dánh giá ducic thirc trng tInh hInh trng khoai 
tây trén dja bàn huyn các huyn: BInh Lic, Thanh Liêm. 

- Xây dmg thI nghim xác djnh thai mt d và cong thüc bón phân 
thich hqp cho giông khoai tây Actrice, quy mô 02 ha. 

- Tp hun cho 10 k5 thut viên v Quy trinh k thuat san xuât giông 
khoai tây Actrice. 

- Tp hun cho 150 1uçt ngui dan v k thut trng, chàm soc và thu 
hoach khoai tây thumg phâm. 

- Xay drng mô hInh san xut thir ging khoai tây Actrice quy mô 1 8ha 
nàng suât tang 10-15%, hiu qua kinh tê tang 18-20% so vth giông dang trông 
ti da phuang. 

6. Ni dung chInh: 

6.1. Diu tra khào sat thu thp thông tin tInh hInh trng khoai tây trén da 
bàn huyn BInh Liic và huyn Thanh Liêm, tinh Ha Narn 

6.2. ThI nghim, nghiên ci'ru và hoàn thin quy trmnh k5 thut san xuât 
khoai tây Actrice thuo'ng phâm phü hçip vâi diêu kin Ha Nam 

- ThI nghim xác djnh mt d và cong thrc bOn phân thIch hçip cho 
giông khoai tây Actrice. 

- Hoàn thin quy trInh k5 thut san xut khoai tây Actrice thucmg phm 
phü hgp vói diêu kin Ha Nam. 

6.3. T chirc tp hun k5' thut canh tác khoai tây 

6.4. Xây dimg mô hInh san xut thir ging khoai tây mói Actrice áp dung 
cc giâi boa vào san xuât trën dja bàn tinh Ha Nam din tich 1 8ha. 

6.5. T chute Hi ngh du b và Hi tháo khoa hçc dánh giá kêt qua mô hInh 

6.6. H trcY chui lien kt tiêu thu khoai tây 

7. San phâm cüa dê tài: 

7.1. Mo hInh san xut khoai tây thuong phm quy mô 18 ha, nàng suit 
dat 18 -21 tânlha. 

7.2. Chui lien kt tiêu th khoai tây thuong phrn cho 18 ha to dugc sir 
hài boa trong cüa các ben trong qua trInh hot dng, giant b& áp 1irc ye giá cà 
cho nguii san xuât. 

7.3. Quy trInh san xut khoai tây Actrice thuo'ng phm phü hçip vói diêu 
kiên Ha Nam. 

7.4. T chute tp hun, dào tto cho 10 k' thut viên và 150 1uçt ngithi 
dan vüng triên khai dê tài. 



7.5. Báo cáo khoa hoc, quy trInh hoàn thin, các tài 1iu lien quan và dTa 
DVD/USB lu'u giü day dü ni dung dê tài. 

8. Tng kinh phi thiyc hin d tài: 2.553.296.000 dng 

8.1. Ngun ngân sách si,r nghip KH&CN tinh: 1.891.000.000 dông 

(Mt5t tj" tam tram chin muv'i mt triu dng) 

D tài duçic thirc hin theo hinh thc: Khoán chi mt phn. 

Trong do: 

- Kinh phi khoán: 380.5 10.000 dông. 

- Kinh phi không khoán: 1.5 10.490.000 dông. 

8.2. Ngun khác: 662.296.000 dông. 

9. Kinh phi thu hili và xfr I tài san: Thçrc hin theo Thông Ui lien tjch 
sé 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 cüa B Khoa h9c và Cong 
ngh và B Tài chInh Huóng dn vic quàn 1, xir 1 tài san duçic hInh thành 
thông qua vic triên khai thçrc hin nhirn v khoa hpc và Cong ngh si:r di1ng 
ngân sách Nhà nuâc. 

Diu 2. T chfrc thirc hiên: 

Si Khoa h9c và Cong ngh chü trI, phi hcip vâi các cci quan có lien 
quan kiêm tra qua trInh to chüc thçrc hin dê tài theo dng quy djnh hin hành 
và chju trách nhim truâc Uy ban nhân dan tinh ye kêt qua thirc hin dê tài 

Ni dung chi thirc hin theo dung djnh mrc ti Quy& djnh so 

41/2017/QD-UBNID ngày 22/9/2017 cüa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam ye vic 
Ban hành Quy dnh djnh mrc xây dirng, phân bô dir toán kinh phi dôi vyi 
nhim vu khoa hc và cong ngh có sü diing ngân sách trên dja bàn tinh Ha 
Nam và các quy djnh hin hành. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phOng Uy ban nhân dântinh, Giám dc các Si, ngành: Khoa 
h9c và Cong ngh, Tài chInh, Cong ty Co phân GVA, Kho bc Nhà nrnc Ha 
Nam; ChU nhim dx an và Thu trtrOng các dcn v có lien quan chju trách nhim 
thi hành Quyét djnh nay./.'v 

Noi n1zmn: KT. CHU TICH 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; PHO CHU TICH 
-NhuDiêu3; 
- Luu: VT, KGVX (thành). 

Bill Quang Cm 
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