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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia
đặt hàng để tuyển chọn thực hiện

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Khoa học
và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tỉêt và hưởng dân thi hành một số điều của Luật Khoa học
và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số
03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN
ngày 26 tháng 5 năm 2014;
Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp quốc gia;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chỉnh.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt
hàng “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh
Phú Yên” để tuyển chọn thực hiện (Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương
và Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính:
- Thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ
Khoa học và Công nghệ theo quy định đế các tố chức, cá nhân biết và đăng ký
tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài khoa học
và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành
và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyến chọn.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương, Vụ
trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng
điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này./.
Nơi nhận:
-

Như Đ iều 3;

- Lưu: VT, KHTC(ĐPT).
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Nghiên cửu xây dựng
cơ sở dữ liệu số về đất
sản xuất nông nghiệp
tỉnh Phú Yên.

1. Xây dựng được bộ cơ sở dữ
liệu số và công cụ trực tuyến
quản lý, chia sẻ cơ sở dữ liệu về
đất sản xuất nông nghiệp tỉnh
Phú Yên.
2. Đe xuất được giải pháp sử
dụng bền vững đất sản xuất nông
nghiệp phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội của địa phương.

1. Bộ cơ sở dữ liệu số về đất sản xuất nông
nghiệp tỉnh Phú Yên (Bản đồ số hóa trên
nen VN 2000, tỷ lệ 1/10.000 cấp xã;
1/25.000 cấp huyện; 1/50.000 cấp tỉnh), bao
gồm:
- Dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất chi tiết
đến kiểu sử dụng đất;
- Dữ liệu về thổ nhưỡng;
- Dữ liệu về nông hóa;
- Dữ liệu về đơn vị đất đai;
- Dữ liệu về phân hạng mức độ thích họp đất
đai hiện tại và tương lai;
- Dữ liệu về đề xuất hướng chuyến đối cơ
cấu cây trồng;
- Dữ liệu về tính toán phân bón cho cây
trồng.
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2. 01 phần mềm trực tuyến (WebGIS) quản lý
đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo các tính
năng sau: Chuẩn hóa dữ liệu không gian (bản
đồ), phi không gian (các thông tin thuộc tính);
Cung cấp các công cụ tìm kiếm, ứng dụng,
chia sẻ cơ sở dữ liệu GIS phù họp cho từng
đối tượng (người dân, doanh nghiệp, cơ quan
nhà nước); Đảm bảo tương thích cơ quan điện
tử của Tỉnh.
3. Mô hình sử dụng đất và phân bón họp lý
cho một đối tượng cây lương thực.
4. Các giải pháp sử dụng đất và phân bón có
hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp bền vũng
tỉnh Phú Yên.
5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành
có chỉ số.

