
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH HA NAM J3c 1p-Tir do-Hinh phüc 

s:233O QD-UBND Ha Nam, ngày 04 tháng'I4 nám 2019 

QUYET D!NH 
V/v phê duyt d tài: "Nghiên cü'u thit k, ch to mô hInh h thng giám 

sat hroi din phân phôi nhãm dam bão cung cap din on djnh, an toàn" 

CHU T4CH UY BAN NHAN DAN T!NH HA NAM 

Can cir Lut t chüc ChInh quyn da phuang ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

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

Can cir Nghj djnh s 08/2014/ND-CP ngày 27 tháng 01 11am 2014 cüa 
ChInh phü ye vic Quy djnh chi tiêt và hung dan thi hành mt so diêu cüa 
Lust Khoa h9c và Cong ngh; 

Theo các Quyêt dnh s 40/2017/QD-UBND ngày 22 tháng 9 näm 2017 
"Vê vic ban hành quy djnh trInh tir, thu tic xác djnh nhim v1i khoa hc và 
cong ngh cap tinh; tuyên ch9n giao trirc tiêp tO chi'rc cá nhân thirc hin nhim 
viii khoa h9c va cong ngh cap tinE sir diing ngân sách nhà nrnc trên dja bàn 
tinh Ha Nam"; Quyêt djnh so 58/QD-UBND ngày 07 tháng 01 näm 2019 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Ha Nam "Vê vic phê duyt danE miic các nhim vii 
khoa h9c và cong ngh cap tinE dçt 1 nàrn 2019"; 

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

QUYET IMNH: 

Diu 1. Phê duyt d tài: "Nghiên ciru thit k&ch tao mô birth h tMng 
giám sat 1uói din phân phôi nhäm dam bào cung cap din on dinE, an toàn", 
vi ni dung chInh sau: 

1. Ten d tài: "Nghiên ciru thit k& ch tao  mô hInh h thng giám sat 
1ui din phân phôi nhäm dam bão cung cap din on djnh, an toàn", 

2. Co quan chü trI thiyc hin: Cong ty C phn Cong ngh vin thông 
din 1irc 

3. Chü nhim: TS. Phim Duy Phong 

4. Thôi gian thirc hin: 24 tháng (Btdáu thicc hiçn tIc tháng 11 nám 2019,) 

5. Miic tiêu 

5.1. Miic tiêu chung 

Nghiên ciru thit k& ch tao  mô hInh h tMng giám sat luâi din phân 
phi nhm dam báo cung cap din on djnh, an toàn dôi vi ngành din cüa tinh; 



tit kim chi phi nhân công, dam bão an toàn trong qua trInh kim tra, v.n hành 
luói din phân phôi. 

5.2. Muc tiêu cu th 

- Dánh giá hin trng vic quán 1, giám sat 1uii din phân phi cüa 
Cong ty Din hrc Ha Nam hin nay; 

- Nghiên ci.'ru, thit k, ch tao  mô hhth h thng giám sat luái din phân 
phôi tai  khu vrc cüa Cong ty Din 1irc Ha Nam; 

- U'ng digig san ph.m cüa d tài d giám sátluói din phân phi tai  khu 
vuc cüa Cong ty Din 1rc Ha Nam dam báo cung cap din on djnh, an toàn. 

6. Ni dung chInh 

6.1. Dánh giá hin trng vic quán 1, giám sat lithi din phân phi cüa 
Cong ty Din içrc Ha Nam hin nay; 

6.2. Nghiên cüu dánh giá, lira ch9n giái pháp cong ngh d giám sat hthi 
din phân phôi cüa Cong ty Din lirc Ha Nam; 

6.3. Nghiên c1ru, thit k, ch tao  thi& bj giám sat luâi din phân pMi 
ci'ia Cong ty Din hrc Ha Nam; 

6.4. Xây drng h thng giám sat luâi din phân phôi cüa Cong ty Din 
hrc Ha Nam; 

6.5. U'ng diing san phm cüa d tài d giám sat luâi din phân phi tai 
khu virc cüa Cong ty Din lirc Ha Nam. 

7. San phâm 

7.1. 01 trung tam giám sat có th giárn sat luâi din phân phi, cành báo 
các si1 cO có the xáy ra vi 1ui din phân phôi, 1uu trc d1t 1iu và 1p báo cáo; 

7.2. 05 thit bj giám sat luói din phân phi có chüc nàng do, giám sat 
các thông so ye din, nhit d, d am cüa lithi din phân phôi và truyên ye 
trung tam; 

7.3. Các báo cáo chuyên dê; 

7.4. 01 bài báo khoa h9c däng trên tap  chI chuyên ngành; 

7.5. Báo cáo tng kt d tài và báo cáo torn tt. 

8. Ting kinh phI thiyc hin tài khoa h9c: 2.850.000.000 dông 

8.1. Ngun ngân sách si,r nghip KH&CN tinh: 2.850.000.000 dng (Hai 
tam tram nám mwcri triu dong); 

8.2. Nguôn khác: 0 dng; 

8.3. HInh thuxc thirc hin: Khoán chi mt phn 

Trong do': 

- Kinh phi khoán: 1.200.312.000 dng 

- Kinh phi khOng khoán: 1.649.688.000 dông. 



9. Kinh phi thu hui và xfr 1 tài san: Thirc hin theo Thông tu lien tjch 
so 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 cüa B Khoa hc và Cong 
ngh và Bô Tài chInh Hining dn vic quân 1, xir 1 tài san dugc hInh thành 
thông qua vic triên khai thc hin nhim vi khoa hc và cong ngh si1 dçing 
ngân sách Nba nuic. 

Diu 2. To chtrc thtrc hiên: 

Sâ Khoa h9c va Cong ngh chü trI, phéd hcp CáC Co quan có lien 
quan kiêm tra qua trInh to chrc thirc hin dê tài theo dung quy djnh hin hành 
và chu trách nhirn tnthc Uy ban nhân dan tinh ye kêt qua thrc hin dê tài 

Ni dung chi thrc hin theo dung djnh mrc ti Quyt dnh s 
41/2017/QD-UIBND ngày 22/9/20 17 cüa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam ye vic 
Ban hành Quy dnh djnh mirc xay dirng, phân bô di,r toán kinh phi dôi vâi 
nhim vi khoa h9c và cong ngh có sr diing ngân sách trên da bàn tinh Ha 
Nam và các quy djnh hin hành. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phông IJy ban nhân dan tinh, Giám dc các S, ngành: Khoa 
h9c và Cong ngh, Tài chInh, Cong ty Co phân Cong ngh viên thông din lrc, 
Kho bac  Nhà nuâc Ha Nam; Chü nhirn dir an và Thu tru&ng các don vj có 
lien quan chju trách thim thi hành Quyêt dnh nay./.c, 

No'i nlzân: 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Nhu Diêu 3; 
- Luu: VT, KGVX (thành). 

KT. CHU TCH 
puO CHU TICH 

 

 

Bñi Quang Cam 
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