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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tier do - Hin1i phiic

So: 3 C/ QD-UBND

Dà N&ig, ngây /11 thángj,1 närn 202]

QUYETBINH
Vé vic phê duyêt danh muc nhiêin vt khoa h9c vã cong ngh
cap thành phô nm 2021 (dçit 03)

UY BAN NHAN DAN THANH PHO DA NANG
Can cii' Lut TO' chik chInh quyn diaphiro'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Gàn cz' Luát sia dO'i bO' sung rnt s diu cia Luçt Td chic C'hInh phi và
Lut To chi'c chInh quyên dfaphuv'ng ngày 22 tháng 11 náin 2019,

Can c Quyêt dnh sO' 38/2020/QD-UBND ngày 13 tháng 10 näin 2020
cta UBND thành phO Dà Nàng ye viêc ban hành Quy a'jnh quán l.j các nhim vi
khoa hQc và cOng nghê thành p/'iO Dà Náng;
C'án ct Quye't djnli sO' 4858/QD-UBND ngày 14 tháng 12 nàin 2020 cüa
UBND thành phO Dà Náng ye viêc giao chi tiêu kê hogch phát triên kin/i té - xd
hói, quOc phc3ng - an ninh và du toán thu, chi ngán sách nhà nicó'c náin 202];
Theo d nghj cüa Giám &c So' K/wa hQc và COng nghê tqi Ta trInh so
i /TTr-SKT-IC'N ngày OLt tháng 1] nàm 2021.
QUYET JMNH:
Diu 1. Phê duyêt danh muc nhiêinvu khoa h9c Va cOng ngh cp thánh
phOnAm 2021 (do-t 03) thea darth muc chi tiêt kern theo. Kinh phi thirc hin tir
nguOn kinh phi su nghiêp khoa hoc vâ cong ngh duçc phân bô hang nàm cho
S Khoa h9c vâ Cong ngh.
Diêu 2. Giám dc S& Khoa hoc và COng nghê có trách nhim to çhirc
triên khai thuc hiên cac nhiêrn vu khoa hoc va cong ngh theo dñng các quy
dinh hiên hânh.
Biu 3. Quyt dinh nay có hiu 1irc k tü ngày k.
Diu 4. Chánh VAn phông UBND thành ph, Giám déc Si Khoa h9c Va
Cong nghê vâ Thu tnthng các co quan lien quan chju trách nhim thirc hin
Quyet djnh
No'i u/i/in:
- Nhu Diêu 4;
- CT UBND TP;
- SO Tãi chIhh;
- Lu'u; VT, SKHCN, KGVX.
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CONG NGHI CAP THANH PRO NAM 2021 DQT 03)
theo Quyêt inh so 36.'IO/QD-UBND ngày Al / ,.i'f /2021 cia UBND thànhphO' Dà Nng)
San phim dij kin

//

Ni dung nghiên cIzu
dir kin

Phiro'ng
Dcrn vi
thüc thuc TILOi gian
thirc hen tng ding
hiên

'thOng tin - Truy?n hông (04 n/item vu)
- Báo cáo tOng hop k&

qua nghien ciru.

1

Nghien c1ru
xây dixng h'
thông
irng.
cru khân cap
thông mirth
phc vi hot
dng
tim
kiêm ci.iru nan
trén song và
bien tai tlnh
phO DàNàng.

Thit k va xay
dimg duçic h thng
irng cCru khân cap
thông minh phijc vçi
hoat cIng tim kiêm
ci1ru nn trên song Va
biên ti thành phô
£à Nng.

- He thng có khâ nãng
clinh vj vã thông baa vi tn
du khách tam biên trên các
bai biên hoc tham quan
- Thit k và ch tao thi&t bi dinh
tren các clu thuyn trén
vj nhO g9n dira trén Cong ngh GPS
song Han:
và
Lora, cO giáthành hop 1, kich
+ Thit bi dinh vi nhO
gon dira trên cong ngh thuâc nhO gçn dO có the trang bj cho
GPS và Lora, có giá thành các du khách khi tam bin hoactham
quan sOng Han trOn các du thuyên.
hop , kIch thuâc nhô g9n
- Thit k và ch tto h thng két
dC c the trang bj cho các
nOi
và thu thp dU 1iu theo th?yi gian
du khách khi tam biên hoäc
tham quan song Han trên thuc tr các thiOt bi djnh v du khách,
phn mm lrng diing dê xü 1 dtt 1iu
các du thuyên.
và hiên th thông báo chInh xác vi trI
+ H thng kt ni và thu
du khách cho cac cá nhân và dan vi
thp d 1iu djnh v du
chiu trách nhiêm ciru ho cru nan.
khách xir 1 di lieu và
thông baa chInh xac v tn
du khách dn cá nhãn và
dan vi cru ho ciru nan khi
cO tai nan xáy ra.
-Olbàibáokhoahoc.

Tuyn
chon

KhOng

qua 24
tháng

S&Väri
hoáTh
thao, S&
Du lich,
các dan
vi cO liOn
quan
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Mirnic

tiêu

San p1iärn di1 luen

- Xây di.rng môt co
sà dU lieu phO chun
cüa môt so loai hóa
chat nguy hai.

2

- Xây dung rnt b
co so dU lieu pho
- Báo cáo tng hcp kt
cüa inQt SO dOi
qua
nghin CUU.
tuong thc phm
thuOc
phm
vi
co sO dr lieu ph
Nghiên CiU nghiên ciru cüa d thirc ciia mt sO dOi tUcing
và ch
tao tâi.
thirc phâxn thuc pham vi
thit bi thông
- Xây dirng va nghiên CITU cüa d tài.
minh phic vi phát trin các thuât
- BO co sO d lieu chuAn
lra ch9n thirc toán phát hiCn va
cüa cac loi hóa chit nguy
phm sach tai nhn dang mt S6 hi.
thành pho Dà loai thic pMm Va
- ThiAt bi thông mi
Nng.
phân tich CáC môi phát hin, nhân dang vã
nguy hóa chAt.
phân tich cac m6i nguy hóa
- Ch t
thjt bi chAt có trên thirc phAm.
thông minh dA cánh
- 01 bài báo khoa hoc.
bão cãc m6i nguy
hóa chAt trong thc
phArn phc \
cho
CÔflg tac quán l
sinh an toàn thirc
phm.

Nôi dung nghiên cfru
dii' kin
- Tng quan tài 1iu.
- B co s d 1iu ph ca ma s
loai rau Cu qua thông dung (tao, dixa
chut, rau câi, sup 1g...).
- Bô co sâ dt lieu phô chun cüa mt
s loai hóa ch.t nguy hi thuOng có
trong rau cü qua (thuc báo v thc
Vet...).
- Xây drng Va phát trin các thut
toãn phat hin, nhân dng Va dinh lung
các loai hóa ch.t nguy hai.
- Ch to thit bj thông minh cm tay
(dua trén ho d lieu phO thc cfia Các
doi tirng hóa chit trong phm Vj
nghiên cñu, thit bj s cho phép nhn
dang loai hOa cht theo 11guö'ng dat ra
vâ dua ra phãn tIch nhân dnh nng d
hóa chAt có trn th?c phAm thrac do;
da trên kt qua phân tIch và di chiu
vOi ngug tiëu chuAn an toàn thrc
phâm d6j vOi các loai hóa chit nguy hi,
tliiët bi trá v CaC nguOiig an man!
không an toàn (muc dO nguy hai hóa
chAt cüa thrc phAm d nguOi dUng &ra
ra quyt djnh. Thit b vOi cam biên ph6
cn hông ngo cho phép thu thp d
lieu môt cách hiëu qua su dung cong
nghe Internet vn vt kAt n6i (JoT) và
mng không day tm xa Lora).
- TriAn ldai th nghiêm tai môt s6 cha
trên dia bàn.

Phumg
Thô'i gian
Do'n v
thirc tliirc
thu'c hin ü'ng diing
hiii

Tuyn
Ch9n

Không
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thang

Các Co.
quan
quán I
an toàn
sinh
thiic
phm
thành ph6
V Ca
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Ten
nhiêm vu

Nghiên ciru
va d xuãt
giài pháp tIch
hcip và triên
khai
thir
nghim công
ngh
truyên:
thông không
day
dung
laser nhàm
nâng cao an
toàn thông tin
cho mang do
thj thành phô
Dà Nàng.

Muc tiêu

- De xuât drnc giài
pháp tIch hçip cong
nghê truyên thông
khong day dUng laser
nhãm nâng cao an
toàn thông tin cho
m?ng thông tin do
thi thành phô Dà
Näng.
- Phát trin dixcyc
h thông truyn
thông dUng cong
ngh truyên thông
khOng day dUng laser
có khâ nang tixang
thIch vO'i diu kiên
dia hInh và môi
tnrng thành phô Dà
Nng.
- Trin khai thr
nghim, tIch hcp
thãnh cong h thông
truyên thông khOng
day dUng laser vào
mt sO tuyên thông
tin cUa rnng dO thj
thành phô Dà Nang.

San phm dii' kin

Ni dung nghin cfru
dir kin

- Bao cáo tang hçrp kët - Nghien ccru và d xuAt thrcrc giãi pháp tich
qua nghiên cIru.
hcrp con ngh truyen thông không day dUng
- 01 giãi phãp tich hcip laser nhArn nâng cao an toàn thông tin cho
mng thông tin do th thãnh phO Dà Nng
cong nghê truyén thông Nghiën cU'u các cong ngh 1ruyn dn thông
không day dUng laser vào tin dang sir ding trên mng do th thOnh phO;
m?ng thông tin dO th thành KIião skit thrc trang cüa cäc tuyn thông tin
phô Dà Nàng nhàm nâng trQng yëu ci:ia ming do thj thânh phô; Kháo sat
dàc diem dja hinh, môi tnthng, suy hao và các
cao an toàn thông tin.
thông so khI quyn khác cüa không gian phiic
- 01 bàn thiêt kê h thông v truyOn thông tin qua ãnh sang laser; Nghien
thông tin hoàn chinh cho ciru khâ nàng ttrong thIch (ye tc d, giao tip,
các tuyën mtng tôc d 20 cOng Suát...) và dê xuãt giâi phäp tu0ng thIch
h thông truyên thông không day dUng laser
Gb/s cUa rn?ng dO thj thnh vói
he thông hin có cCia mang thông tin dO thj
phO Dá Nàng.
thành pho; Nghiên ciru các k5' thut truyn
- 01 bàn thiêt kê h thông thông không day dUng laser và dê xuât giâi
thông tin hoàn chinh cho pháp tIch hqp vào mng thông tin do thj thUnh
phô; Xây drng phiiong an truyên dn cho mt
các tuyên mng tOc d 10 so
tuyOn thông tin tren mang do thi thành phô
Gb/s cOa mang do thj thành E)à Nang khi d tIch h9p vói h thông truyên
phO Da Nng.
thông không day dung laser).
- 01 bàn thiêt kê h thông - Nghiên ci'ru, thiêtkê h thông truyen thông
cong ngh truyên thông khôn day dOng
thông tin hoàn chinh cho dOng
laser có khà nâng trang thich vài diêu kiên dja
các tuyn mng toe d 1 hinh và mOi trirmg thanh phô Dà Nng.
Gb/s cUa ming do th thành - Trin khai thr nghirn, tich hçp thành cong
he thong truyn thông khOng day dUng laser dã
ph DàNng.
phát trin vào mt tuyën thông tin cUam?ng
- 01h thông (phân c1rng dO thj thành phO sO
Ba Nng (Triên khai lap dt
và phn mém) truyên thông h thOng phátlthu laser; Tinh chinh h thông
khOng day dUng laser däi quang dam bUo phU hcp vói diêu kin da hInh;
duac tich h0p vào mng Triên khai 1p dt phan chuyên dôi tin hiu
quangIdin và kt n6i van mng thông tin dO
thông tin do thj thành phO th
thUnh phô; Chay thCr nghim, kiêm tra và
DaNng.
dOnh giá các thông sO k thut cOa h thông;
-0lbàibáokhoahoc.
Chuyn giao, hirong dn vn hãnli).

Phirong
Tho'i gian Don vi
thfrc thirc
thtrc hiên frng ding
hiën

Tuyn
chon

Không
qua 24
tháng

Trung
tam phát
trin ht
tang
COng
ngh
Thông tin
(lID), S&
Thông tin
và Truyên
thông
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Muc
. tiêu

San phm dr luen

- Báo cáo tng hqp kt
qua nghiën ciru.
- Thi& b an ninh, an toàn
mang, có tiêu chi sau:

Nghiên
cu
va phát triên
thit b giárn
sat an ninh,
an toàn rnang
có chc nàng
Anti-DDoS
tai thành ph
Da Nng trên
cOng
ngh
FPGA Addon Splunk.

Phát trin thit bj
an ninh, an toân
mang, cO chc ng
ti-DDoS và H
thông giárn sat an
ninh mang ing ding
Cong nghê
FPGA
Add-on Splunk, thay
th cac san phrn
ngoi niip, tfrng
buâc lam chü Cong
nghê thi& ké va san
suât các san phm an
ninh, an toàn và bão
mat thông tin cüa
Viêt Nam.

+ Anti-DDoS chng thn
cong & Layer 3 và Layer 4.
+ Phân tIch, trich xut
các trnông thông tin mang
cn thit c1 phic v cho
.
., sat và cânh bão:
vlçc giarn
IP_Src, IP_Des, Port Src
Port Des, Protocol, SN...
—
+ Bang thông va thc
xi' l dat 10 Gbps P rng
VOl 100.000 kêt f101 dong
thOl va theo thai gian thiic.

+ Giá thânh hQp 1: Chi
phi s thâp hon so v&i dung
giái pháp Splunk Software.
+ An toàn cao, không bj
Backdoor, khOng bj ma
dôc.

- 01 bài báo khoa hoc.

Phuffng
Ni dung nghiên cñ'u
Thôi gian
Don vj
thfrc thuc
dir kin
thuc hiên ü'ng dung
.
hiên
- Sir dung thu.t toán Anti-DDoS... trén các
lop Layer 3 (Datalink Layer) và Layer 4
(Transport Layer).
- Giám sat, theo döi, cánh báo và ngãn
chin thai gian thrc: Các thông s gay nghn
mang (trân bng thông, jitter cao, các nut
mng gp s cs); Phân tich thng ké clii tit
ca hoat dong mang iih lu luong, so kt
ni, thoi gian kt nôi, các cong két nOi; Dua
Trung
ra cãnh bão vói cãc hoat dng bt thuong:
tarn phát
k& ni bt thuOng, dung lçng bt thung...
trin ha
- Hiu näng cao và clii phi thp: X 1 dü
lieu tôc d cao, th l nhiéu luông, clii phI
tang
4fl hânh thâp, chO dn trong van d báo
Cong
hành, nâng cap; Co the scr d%rng Version
nghe
mien phI cOa Splunk; Syslog-Ng van dáp
Thông tin
üng nhu cu cia nhüng Network lóii.
Không
Tuyn
(lID), S&
- Giái pháp toàn diii và ti un: Cung cp
qua 24
chçn
giãi pháp hoàn chinh phân tIch d.y ti cac
Thông tin
thã.ng
giao tliirc thông ding và phirc tap nlur
Va. TrUyên
NetFiow vS, v9 trên cong ngh vi mach
thông,
FPGA; Thông tin sau khi dugc phân tIch,
các
trfch xut 0 FPGA se duc Splunk hin thi
truông
mang tInh trc quan, mang tInh h th&ig và
cânh báo kjp thOi.
hoc,
- Nhflng tInh nàng nâng cao: Cho phép
cac doanh
phân tich sâu DPI phc tap, d danh giá mrc
nghip
10 tin cy cCa h th6ng mang hay cac hành
V boat dng bat thuOng; Cho phép tich h9p
them nhung chirc näng dc bit, chuyên bit
cüa ngànli d thut hiii cac chirc nàng dc
bit; San ph.m duçc nghiCn ci'ru, san xuât tai
Vit Narn nên gân nhir dam bão an toàn
tuyt di, không bj Ma dec, khong bj xârn
nhâp trái phOp (Backdoor).
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Muc tiêu

San phflm dir kiên

Ni dung nghiên cü'u
dir kin

Phu'oiig
Thôi gian Bo'nvj
thUc thu'c
thu'c hiên frng dung
hiên

Link vtc 1(9 thziit - Gong ngIi (02 nhirn vi

- Nghiên cuu thrc
- Báo cáo tng hcTp kt
cong ngh may dñc
épnhirad tir dO qua nghiên ciru.
thiêt kê tôi ixu dông
- Mt may due ép dOng
may due ép nhra vOi chinh xác cao v(i lire ép
do chInh xác diu khuOn 38 tan.
Thit k ti khiên cao.
- S tay huong dn vn
uu và chê tao
- Ch tio thric hành, báo tn may.
may due ép
dông may due ép
- B khuon thir nghim
5' nhixa có dt
nhua v0i do chInh trên may due ép.
chInh
xác
xác diêu khiên cao.
diu
khin
- Dào tao 01 Thac sT
Nghiên
cru
tIch
chuyên ngành k thuât cer
cao.
hcTp cong ngh mâi khi.
vào may düc phun
- 02 bài báo trong mrc
ép nhu quàn 1
thuôc danh mic eüa Hôi
thông so may và vn dng ehrc danh Giáo su
hành may tr xa Nhà nuOc.
thông qua JoTs.

- Nghiên ciru cong nghe may due ép
nhixa dê chü cIng cOng ngh thi&t kê
may due ép nhira vài d chInh xác diu
khin cao: Tong quan ye cOng ngh due
ep và nhting nghiên ct'ru, thc nghim
lien quan den may di'ic ep nhira; Nghiên
ciiru Cong nghê may dñc ep nhua d thit
kê tôi iiu may; TInh toán thiêt kê sci bô
Cong suât may dáp 1rng: Ap suit phun
tôi da 1.200 kg/cm2 ; Lrc ép khuôn: 38
tan; Nhiêt do tôi da: 400°C; Tinh toán
chi tiêt, thành lap bàn ye thiêt kê, bàn ye
gia công; 1-Ic thông ép dugc diu khiên
bng dng ca Servo, dam baa d chInh
xác cao trong diêu khiên lucmg nhixa di
vao khuôn.
- Qua trinh chê tao may: Thiêt 1p quy
frInh c8ng nghe chê tao may due ép;
Trin khai chê tao may; Tiên hanh lap
rap may; Vn hñnh may.
- Nghien ciru tIch hcip cong ngh mài
vào may due ép nhu quân 1 thông so
may và vn hh may t1r xa thông qua
JoTs: Thit 1p h thOng cam biên (smart
sensors) dê thu thp thông tin hoc tIn
hiu tir hO diu khiên may, các thông so
lien quan trong qua trinh vn hành ye
may trung tam d xr l thông qua JoTs.
- Dánh giá hiu qua cña may: Thiêt kê,
ch tao hO khuôn due; Thrc nghim danE
giá san phm duc th.0 kmnh quang hpc.

Côngty
ml"

Tuyn
chon

Không
qua 24
tháng

Chäu Dã,
COng ty
TNHH
Turon
Plastic,
Trung
tam
Nghiën
cü'u ung
ding thiêt
bj va
cOng
ngh cc
khI
(Tnthng
ai hoc
B ách
khoa, Dai
hçcDà
Nng)
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Ten
nhim vu

Nghien ciru
thüc dy 1rng
diing
cong
ngh
BIM
cho chuyên
dôi so trong
ngành
xây
dixng
tti
thành phô Dà
Nng.

Muc tiêu

San phrn dii kin

- Xây dirng nén
tang 13' thuyêt phiic
vii chuyen dôi so và
bô chi dan khuyên
nghj triên khai cap
- Báo cáo thng hcp k&
cong trinh và cap qua nghiên cfru.
thành phô cho ngành
- Bô chi dn trin khai
xây dirng.
chuyên dôi so cho cap
- Xây dimg b dü thành ph/cOng trinh theo
lieu ion dê kêt noi hixóng thông minh.
và chia sé thông tin
- B du lieu s dung
cong trinh cho cong chung cap
cong trInh (Dii
ông
ACE 1iu cong trinh thirc tê là
(Architecture
case study then hInh cho
Construction
dào tao và nghiCn ctru
Engineering).
chuyén giao).
- Xây dirng b tài
- B tài lieu bài giàng
lieu giãng dy cho
trCn nën tang dào tao hn
ccng dông ACE ye
hcp (Blended learning
chuyn di s trong Approach) chia sé cho cong
xãy drng.
dông AEC dira trén dii lieu
Tp
hu.n, 01 cong trinhldii an thirc tê
chuyên giao b chi cu the.
dn trin khai
-01 bài báo khoa hoc.
chuyên dôi so cap
cOng trInh vâ cap
thành ph ngànli xây
dirng.

Ni dung nghiên ciiii
dir kin
- Nghiên ciru thirc trang v chuyn dOi
s6 va iing di,ing BIM trong ngành xây dimg.
- NghiCn ciru các tiêu chuân va hành
lang pháp l cho áp dung BIM ti Viêt
Nam hieu qua, khuyén nghj cho thành
ph Eà Nng.
- Quy trinh iing diing BIM và nhiing
thách thiic, rào can cUa triên lthai cong
ngh BIM trong ngânh xây di,rng.
- Thu thp và xây dirng niô hInh thông
tin cp cong trInh (tao Bigdata va dii 1itu
cOng trinh thtrc t rnâu) cho cong dOng
nghién ciiu hoc thuät, dào tao.
- Phát hin và hiu chinh các xung dt
xãy ra trong các mO hinh thông tin cOng
trinh.
- Phãt trin các mô hinh tIch h9p dira
trén AT và ML trong rnôi tnrOng BIM
dang API cho các bài toán tôi uu, dr báo,
phân !o?i ó các giai doan thiêt kê, xây
dvng, vtn hành.
- Dánh giá Va chuyn giao các BIMAPI, mô hinh dao tao hOn hap (Blending
learning approach) cho cong dng AEC.
- [fng dixng các mô hInh tIch hp AT và
ML trong các bài toan thi& k& quãn l va
van hânh cho môt so cong trInh diên hinh.
- Phát triên mO hInh dào to k' nàng so
thra trOn náng lirc cho cQng dOng AEC vã
chuyên giao tirng buóc, tiing giai don dira
trên dii 1iu 01 cOng trinhl dij an cii th.
Dé xuât vOi các ben lien quan trong
ñng diing BIM cho ngành xay dirng.

Phuirng
Thôi gian
Don vj
thfrc thu'c
thu'c hiên frng ditng
hiên

Tuyn
chon

Không
qua 24
tháng

SO Xây
dirng;
Các
tnrô'ng
Dai hQc
có dào
tao ngânh
xay dirng;
Các
doanh
nghip 'à
to chü'c
lien quan
den xay
dung

7
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Ten
nhim vu

Mic tiêu

San phm di kin

Nôi dung nghien C1FU
d luen

Phuffng
Thôi gian Don vj
thfrc thu'c
th?c hin frng dung
hin

III Liii!, vwc Y -Dzrn'c (06 nhiêm vu)

- Xác dnh thrçc t
1cácgiaidoanbênh
vOng mac dái tháo
dung cüa ng
Xãy dng Va truâng thành a thành
thr nghim phô Dà Nng.
mO hinh can
- Xác djnh duc
thip
phát
cac yu t lien quan
hin
sam
én benh vong mac
bnh
vöng
dái tháo dug.
mac dái tháo
- Xây dmg hoàn
dixrng
trên
dia bàn thành chinl-i mô hlnh phát
ph Dà Nng. hin sam bnh vng
mac dái tháo thrOng
trong cong dông trêi
clia bàn thành phô
Dà Nng.

- Báo cáo tng hçrp két
qua nghiën ciru.
- Báo cáo dy dü và có
tInh di din Ve tY 1 mac
- Xác djnh t1 1 di tuqng nghien
bnh vöng mac dái tháo
durng r ngr&i trurng cu duac chin doán các giai doan
thành trong cong dng tai bênh vOng mac dái tháo drng cña
nguai truâng thành thành phô Dà
thành phó Da Nng.
Nng.
- Báo cáo xác djnh các
- Xãc dinh các yu t lien quan dn
yéu th lien quan den bnh
bênh
vöng mac dái tháo dug.
vöng mac dái tháo dixng.
- Xây dng hoàn chinh mô hinh
- Mo hmnh phát hin SOTfl.
bênh vöng mac dái tháo phát hien s6m bnh vöng mac dai
tháo du&ng trong cong dông trên ja
dung trong cong dông
trCn dia bàn thành phô Da bàn thành phô Eà Nng.
Nng duqc áp ding thu
nghim.
- 01 bài báo

oa hoc.

Tuyên
chon

Không
quá24
tháng

S&Ytê
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Ten
nhiêm %T

Mijc tiêu

San pIini dir

Ni dung ngbiên c
dir kiêii

Phu'o'ng
Thô'i gian
Do'n vj
thuc tliu'c
th'c hiên frng di.ing
hiên

- Báo cáo thng h9 két qua
nghiên ci.ru.

8

Nghien ciu
thirc
trtng
nhim
vi
ichun
cia
kháng
giái pháp can
thip
tai
thành ph E)a
Nng.

- Dánh giá thrc
- Báo cáo k& qua thirc
giä.i trng nhirn vi khun da
pháp can thip giâm
king tai thành ph
nhiin vi khun da Nng.
1dáng t?i thãnh ph
- Bão cáo clánh giá các
Da Nng.
giài pháp can thip giãrn
- Dê xut duac các
ii cia kháng
giài pháp 1cirn oát
tai
thành
ph
E)à
Nng.
V khuan cia kháng
tai các bê
- Các giài pháp 1im soát
viên
khuan cia ichang ti
trén cia bàn thành
bnh
vin trén cija bàn
ph Da Ning.
thành ph Dà Nng.
-01 bài báokhoa hoc.

- Nghi6n c1ru thixc trng nhirn vi
khuân cia kháng tü thành ph Dà
Nng.
- Tin h.nh dánh giá các giái pháp
can thip nhin giãm t3' 1 nhim vi
khun cia kháng ti thanh ph Dà
Nng.
- D xut các giái pháp 1cirn soát
vi khun cia kháng tai các bnh viên
trn cija bàn thânh phó f)â Nng.

Tuyn
chon

Không
qua 18
tháng

So Y tê,
các bnh
vin
thành ph
à Nn

TT

Ten
nhiêm

Muc tiêu

- Xác dinh môt
yu t6 lien quan n
• Nghien CIIU
tn thuang tiên ung
- tInh trLng tiêw
thu c tlr cung c
ung thir cO tü
nghiên ciru.
n 30-60 tuOi
và xây d?ng,
d xuât môt
so giãi phãp
can thip, üng
diing quãn l
lam giàm ung
thu c
t
cung tai thành
phO Dà Nng.

- E xuät giãi pháp
va ph biên bin
pháp dir phông ung
thu c tlr cung qua
khám sang 1c, diêu
1j kip thOi các viêm
nhiêm dixOng sinh
san, ton thiro'ng tien
ung thu và ung thu
cô t1m cung sau k'j
có kêt qua ti da
bàn nghien cuu.

Sn phm dir klin

NQi dung nghiên cfru
dir kiCn

- Bão cáo tang hcip kt qua
nghiên elm.
- Mo hInh can thip hiu
qua viêm nhim thrOng sirth
san vâ tn thircmg tiên ung
thu c
cung tai thãnh phó
Nng.
- 88 cOng cu sang icc phát
sOm viêrn nhiCm thrOng
sinh san và tn thuang tin
ung thu cè ti'r cung ti cQng
dng.
- BO s 1iu thirc trng viëm
nhim duOng sinh san và tn
thixang tin wig thu c tCr
cung dai diên cho phçi nr
thânh ph Dà Nng.
- Ph&n mm quail 19, theo
dOi dtt 1iu ung thu Co tlr cung
ti thành ph Dâ. Nâng và app
1mg diing theo döi slrc khoé
cho các cá nliân có nguy .
- 01 Câu lac bô tu vn giám
nhe, quân 19, theo dOi ngixOi
tin ung thu c tcr cung, ung
thu c tlr cung.
- Các san phm truyn
thông v dix phông ung thu cO
tlr cung: TO rcxi, Poster, S tay
truyn thong,
- 01 bài baa khoa hoc.

- Nghiën ciu xác djnh t3' lê ton
thucrng tin ung thu c tlr cung va
các hInh thai viern nhim duông sinh
san c phii nt tr 3 0-60 tui ti thành
phô E) Nng.

Phirong
Don vj
thfrc thirc ThOi gian
thuc hiên üiig di1ing
hiên

- Nghin clru xác dnh mt s6 yu
t lien quan dn tn thug tin ung
thu c tfx cung a di tiing nghien
C1IU.

- Nghiên ciru d xut giâi pháp và
ph bin bin pháp d? phOng ung
thu c tlr cung qua khám sang bc,
diêu trj kjp thOi các viêm nhiêm
thrOng sirth san, thn thixcmg tiën ung
thu và ung thu c tr cung.
- Xây dirng phn mm, thi& 1p he
thng thông tin ghi nhn, quàn 19,
báo cáo ung thu tfr cac ca sâ y t
cong và tir trên dja bàn và. app 1mg
dicing trên din thoai thea döi slrc
kho, quán 19 cho nguOi dan.
- Thi dim thành 1p 01 cau 1c b
tu van giàm nh, quàn 19, theo dOi
ngixOi tien ung thu c tlr cung, ung
thu CO tlr cung tti 01 dcm vj/cci sO y
të.
- Th?c hin các ho.t dng truyn
thông giáo diic sIre khOe qua phucmg
tin thông tin dai chüng.

sa y th,
Tuyn
chçn

KhOng
qua 18
tháng

Trung
tan-1 Kim
soát b8nh
tat thành
ph Dà
Nng
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TT

10

Ten
.
nhiçm
viji

Nghiên ciru
üng dung k
thuât chiu xa
triêt
ging mui
Aedes
gay
benh SOt XUât
huyêt
tai
thãnh phô D
Näng.

Muc tieu

San pliam dii' kien

Nghien cuu ung
ding icy thuat chieu
xa tnçt san giong
b
tai thanh ph
ang.

a

-. Báo cáo tong hçp ket
qua nghien cUU.
- So hçu, tài lieu thu thp,
khao sat ye bnh sot xuat
huyt ti thành ph Da
Nng
- Bô bàn d/sa d vi trI
xut hien, cuO'ng d phân
b6 bnh st xut huyt.
- Báo cáo nghiCn cüu v
vécto truyn bê -th s& xut
huyt t?i thành ph Dà
Nng.
- Báo cáo quy trInh chiu
X trit sãnrnuOidrc.
- Bao cao ket qua rnO
phOng, - xäy drng bàn do
phân bô lieu chiêu phii hcrp
m1ic tiêu triêt san muôi
duc
- Bao
cao
•
. ket qua thu
nghiem tai phong thi
.
nghiern va th?c da.
- 1.000-4.000 con ging
mui dirc duoc chiu
trit san ii cp do phOng thI
nghirn.
- 01 bài báo khoa hçc.

Noi dung nghien ciru
.
di,r kien

Phtro'ng
Tho'i glan
Don v
thuc thrc
tiiuc ijiell 1mg ullllg
liiên

- Dánh giá thixc tring v bnh st
xut huy& ti thãnh ph6 EDà Nng và
xây dimg bàn d&so d v trI xut
hin, ci.ring d phân b bnh st
xuthut
.
- Nghien cuu d.c diem sinh hçc,
phân loai vector mui Aedes aegypti
tu thanh pho Da Nang.
- Nghiên cu xây drng bai toán mO
phOng tInh toán lieu chiêu phñ hçp
vol giãi lieu chiêu CO th trit san
inui dirc. Xác djnh bàn d phân b
liu cüa ngun Co-60.
- Nuôj v lai tao vector mui Aedes
aegypti i cp d phOng thi nghim.
Xây drng rno hmnh nuoi vector mui
Aedes aegypti s luong l&n phuc vu
k hoach thir nghiërn 0 thiic dia.
.
- Nghien cuu kha nang chieu xa
triêt san mui sir dung phuong pha
.
.
SIT. Toi uu va nang cao hieu qua
qua trinh chieu xa triet san muoi.
- Dánh giá khá nàng cinh tranh cfia
muOi dirc chiCu xa trong qua trinh
thi trnh vOi rnuOi tr nhiên.
- Thi'r nghirn thâ qun th mui
chiêu xa tai phOng thI nghirn và
thu'c dia.

Tu
chon

Iiông
q 24
thang

SO: Y t,
Trung
tarn Kiêrn
soát bnh
tt thanh
phO Dã
Nang
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Ten
nhiêm

Miic tiêu

San phâm dr kiên

Ni dung nghiên cfru
d kien

Phirong
Thôi gian Don vi
thfrc thffc
thi;ic hiu frng diing
hiên

- Báo cáo tng hcrp kt
qua nghiên thu.

11

Khâo sat nhu
cãu sirc khOe
sinh san cña
phii nü man
kinh
thành
ph Ba Nng,
trin khai và
dánh giá buc
du môt sO
giãi pháp can
thip
nhm
nâng cao chit
luvng
song
cüa ph n
man kinh.

Dánh giá dixc
môt sO giái pháp can
thip nhäm nang cao
chat hrng song cüa
pI n man kinh.

- Các bão cáo: Dich t
hoc Va môt s chi s v sc
khôe sinh san cia phi n
man kinh thành ph Eà
Nng; Nhu cu chäm sOc
sirc khôe cüa phu nü man
kinh thành ph6 Ba Nng;
Kt qua bu&c dâu cüa mt
s giâi pháp can thip tai
cong. ng.

- Nghiôn cru dlch t hc Va mt sO
chi so ye sic khOe sinh san cña phii
nfi man kinh thành ph Ba Nng.
- Xác dinh nhu cu chäm soc sc
khOe sinh san cüa phi n man kinh
thành ph Ba Nng.

nh giá buàc du mQt s bin
- Báo cáo dánh giã ng pháp can thip nhm nâng cao chat
dung mt s giãi pháp can hxg cuOc song cüa phu n man
thip nhm nâng cao chat kinh.
luqng sOng cüa phu nft man
kinh dn lthám ti h thng
y tê ca s trên dia bàn
thành ph Ba Nng.
- 01 bài báo khoa hoc.

Bênh viên
Phu san Tuyn
chon

qua 24
thang

Trung
tam Kim
soát bênh
tat thành
ph Ba
Nng...
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nhiin vu

ng dung h
thông chain
sOc sue khOe
tr
xa
(telernedicine)
trong quãn 13,
phat hin srn
12 rôi lO
SUC
khOe tarn thin
cong
ng
trong
bOi
cãnh
din
bin phrc tap
cüa dai djch
COVID-19.

Muc tiêu

- Dãnh giá diiqc
thc trng nhu câu
s
dung dch
chain sOc SUC khoe
xa (Telernedicine)
trong tU Var1 SUC
khOe tarn than cua
ngithi dan tai thành
phO Da Nng.
- liJng ding dugc
h thng chärn sOc
sc khOe tr xa Va dê
xut
giài pháp
nâng cao hiêu qua
cüa viêc rng ding
h
thông
Telemedicine trong
quân 'Y
Vafl SUC
khOe tarn thn cüa
nguO'i dan trong b61
cánh din biên phc
tap cüa dai djch
COVID-19.

San

phm dr 1dii

Ni dung nghiên ciru
clii kiên

Phiroiig
ThOi gian Do.n v
thüc thwc
thirc hiên üng ding
hin

- Báo cáo tng h9p két
qua nghiën ci.'ru.

- Báo cáo nhu call s
dung dch vi tu vn chàm
sOc sc khOe th xa
(Telernedicine) cüa ngu0i
dan trong chäm soc sic
lcliOe tarn thn trén dja bàn
thänh ph Da Nng
CC
yêu to lien quan defl flhU
cu sü dung djch
tu van
chain soc sc khOe tr xa
cüa ngu'ôi dan trong chäm
sOc sirc khOe tam than trên
dia bàn thành phô Dà
Nng.
- Thr nghiern mô hurh
quãn l, phát hin s&rn biêu
hiên rOi loan sc Oe tthn
thin bang h tMng chãm
soc sue khóe tr xa.
- 01 bài báo khoa hoc.

- Dánh giá nhu cu và tImhiu các
yu t lien quan den nhu câu ye s
dung dich
tu van chäm sOc sc
lchOe th xa (Telemedicine) cüa ngui
dan trong chäm soc sic khOe tarn
thn trén da bàn thành ph Dà
Nng.
- T chc tu vn t xa trongquãn
chAm sOc sirc khOe tam than V
dánh giá hiu qua ng dung 1i thông
chárn sOc sc khOe t xa trong quãn
i sue iOe tarn than cüa cong dông.
- Dë xuât cac giãi pháp náng cao
hiu qua cüa vic ng dung h thông
chãrn sOc sc khOe tr xa
(Telemedicine) trong quán 1 chärn
sóc, phát hiên sam rôi loan sc khOe
tam than trong cong dOng.

Tuyên
ch9n

Không
qua 18
tháng

SO' Y t
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Muc tiêu

San phim di 1cin

NÔI dung nghiCn cüu

Iv Linh vu-c Tài nguyen - MOi tru-öng (06 nhirn vy)

Phiro'ng
thfrc thu'c ThO'i gian Don vl
tlurc hin 1mg thing
hiên

- Báo cáo tng hçip k&
qua nghiCn ciru.

Nghiên ct'ru
dê xuât giâi
pháp quãn 1
và mô hInh
13 tái ch chat
thai ran xây
dirng trên d
bàn thânhpho
DàNng.

- Khão sat vã DáIIh giá thlrc trang
quân
l Phê thai xây d'rng ti thành
- B cor s& dü 1iuv hin
phô.
trtng phát sinh vâ ton chra
chat thai ran xây di,ing phuc
- Nghiên ciru d xut diu chinh
vi cong tác quân 1 cho quy hoach bãi chôn 1p và xir 1 cht
thãnh phO Ba Nng.
thai ran xáy dpng trong tang th quy
hoch
xfr I chat thai ran thành phô
- Quy hoach bãi chi.ra
Nng dn närn 2030, thm ithin
chat thai ran xáy dirng phü Ba
den näm 2050.
hcp trong tOng the quy
- Nghiên ciru xay drng va d xut
hoach chat thai ran cho
thânh phO.
h thông quãn 1 cht thai ran xay
dirng
tiên tien và phñ hç,-p vi diêu
- Huóng dn vn hành
kien
cüa
thành phô Ba Nng.
mO hinh quãn 1 chat thai

Thit 1p và hoàn.
thien he thông quán
1 chat thai ran xdy
dirng than thien vói
mOi trnng cho
thành phô Ba Nng
dáp rng chin 1ucic
phát triên ben vung
ciia ViCt Nam trong
quãn 1 chat thai ran
- Nghiên ci'ru d xut các cc ch
ran xây dirng (phá do, phân
den näm 2025 và
1o.i, thu gorn và vn chInh sãch nhàm khuyn khIch, ku
tarn nhIn den 2050.
goi cac doanh nghiép dâu tu san xuat
chuyn, tái chë, xir 1).
tái ch chit thai ran xây dirng.
- Xây dirng &rnc 1 dir an
- T chrc HQi thão, tp hun nâng
din hInh ye xir 1 chat thai
cao
nhin thc cho các dôi tirgng có
ran xây dirng de trien lthai
lien quan; dào tao chuyên gia quãn 1
tai Ba Nng.
và tái ch ye chat thai ran xây dirng.
-01 bài baa khoa hoc.

Tuyn
chon

KhOng
qua 18
tháng

S&Tàj
nguyen
vàMôj
trung;
S&Xây
drng,
UBND
các qun,
huyn...
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Miic tiêu

San phâm dir kiên
- Báo cáo tng hcip kt

nghiôn ciu.

Nghiên cüu
rng diing các
giài pháp Va
cOng
ngh
nhm
dam
báo an. toàn
trixâc thiên tai
do sat Ri dt
Va iii quét gay
ra cho khu
14
vie mien nüj
và co sà ha
thng
giao
thông, thüy
lçii quan trcng
cUa thãnh phO
Dà
Nkg
trong
diêu
kin thai tit
cuc doan.

- nh giã Va phân
ving sat l& phic vi
cong tãc quy hoach
phát trin kinh tê x hi bn vüng
thành ph Dà Nng
trong diu kin thi
tiet circ doan.
D XUât dixçc
giái pháp khoa h9c
và cong nghe nhm
phOng, tránh sat là
dat vã dam bão an
toàn cho nguài dan
cüng các cOng trinh
giao thong, thüy lcri
(t.p trung vào các h
chfra nixUc iOn tr6n
dja bàn thành pM
Dà Nng).
- Xây drng dixqc
01 mO hinh thI dim
h th6ng cành báo
sam sat là dAt.

Nôi dung nghiên cfru
d . 1dn
qua

- Báo cáo tinh hmnh dn sinh,
kinh t xâ hi, thin tai do sat la
dja bàn thành phó Da
Nng trong 5 nam gan ay.
- Báo cáo dánh giá hin trang,

nguyen nhân c ch sat lô dat và
sat 1& dt cho các khu
virc yen song, suôi, ho và viin
mien nñi trCn lja bàn thành pho
DàNng.
- Bàn d cãnh báo nguy
ra sat Ri dt phân theo cap d5 tr
thp den cao trOn dja bàn thành
phO Dà Nng (ti' 1 bàn dA C.fl
dat 1/5.000; vó.i nh&ng khu WO
chInh, dOng dan cu thI t 1 cn
dat 1/2.000).
- Giái pháp khoa h9c va cOng
ngh phOng tránh sat là nüi
trong khu virc lang h chCra và
darn bào an toàn dp dat,
tháo Iii cho h }iOa Trung va hO
Dng Nghê trong diu kin thai
tit cure doan.
-01 Mo hinh thI dim v cánh
báo sam sat là dt
sa kháo
sat, thit k xây durng, chuyn
giao cong ngh, dào tao tp huân
cho dja phtrorng ...).
- Dir thâo chuong trInh cãnh
báo thien tai s là cth thành phO
Dà Nng tài näm 2030.
- 01 bài báo khoa hçc.
phãn ving

- Diu tra, kháo sat v .diu kin tr
nhiên, dia hInh, dja cht, khI tucing
tlthy van, co s h. tng, dixrng giao
thOng, các h chira nhi.r Hôa Trung,
DOng Ngh... hin trng dan cu Va
tinh hInh thiên tai frong nhCng nàm
gâri day.
- Dánh giá hin trng, nguyen nhân
co chê sat kx dat và phãn vñng sat 10
d&t cho các khu vrc yen song, su&,
hO va vüng mien nñi trên dja bàn
thành phô E)à Nng.
- Nghien cru giãi pháp K.H&CN
nhim cãnh báo, phông tránh sat là
dt cho khu vrc dan eli vã dc
dithng giao thông khu vuc min nUi.
- Nghién elm giái pháp KH&CN
d.4 phông tránh sat là nüi trong khu
vuc lông h va darn bão. an toàn cho
các h& tp trung vao 2 h chüa nuâc
Hôa Trung và f)ông Ngh.
- D xuáx giãi pháp KH&CN xthIm
cânh báo sat là d:ât phü hcrp nhm
dam bão an toàn d phát triôn kinh th
x hi thành pM Dà N.ng bn vthig
trong diu kin th?yi tit circ doan.
- Thit 1ê, xay dçrng 01 mO hinh
thf dim ye h thông quan tr.c cãnh
báo sam nguy co sat là dAt cho khu
vrc cO nguy co cao.

Phirong
Th&i gian Don vj
thfrc thijc
thirc hin frñg diing
hin

Tuyn
chon

qua 24
thang

Ban chi
huy
Phông
chong
thiên tai,
tim kim
c1ru nn
và phông
thu dan
sr thanh
phô, S&
Nông
nghip va
Phát triên
nong
thôn, Sà
Tài
nguyen
và MOi
tnthng,
Sâ Xây
drng, Sà
Giao
thông
Vn tái,
LIBNt)
các qun,
huyn...
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nhiêm vu

Mtic tiêu

San phm dir kin

Ni dung nghiên cfru
du'kiên

Phwong
thfrc thtrc Th&i gian Don v
thic hin frng dirng
hiên

- Báo cáo téng hap 1ct
qua nghiên ciru.

15

- Dánh giá duçic
hin
trang
cht
luçng môi trithng tai
khu vixc khai thác
khoáng san và khu
Nghiên ciru dan cu lan can trên
xäy
dirng da bàn thành ph6
phwing an ci DàNäng.
tao, phiic hôi
- D xut giãi pháp
môi trumg
ky
thut, sinh thai
sinh thai các
khu vrc khai nhäm cài tao, phiic
khoáng san hi môi truäng sirth
trén dia - bàn thai.
- Xây ding quy
thành phô Dà
trInh
1c
Nãng.
thuat,
phuong an triên
khai.

- Ca sâ dü lieu cu th
hin trang chat hrçmg môi
tnrng (dat, rnr&c, không
khI) tai khu vuc khai thác
khoáng san trén dja bàn
thânh phô Dà Nng.

- Dánh giá hin trang cht Iucng
môi tru.mg tai các khu virc khai thác
- Ca s& d lieu thuc vat
khoãng san trên cta bàn thành phô
tai khu vrc khai thác Ba Nng.
khoáng san và khu vrc lan
- D xut giãi pháp cãi tao, phiic
can.
hôi môi truOng sinh thai khu virc
- Danh muc các loài thuc nghien ciru.
vat phfi hap cho viêc câi
- Xây dirng quy trInh k5 thuat,
tao, phc hôi môi trumg
dat, môi tn.thng sinh thai phuang an trin khai.
khu vrc khai thác khoáng
- Khái toán chi phi cho mOt khu
san.
vrc cu th.
- Quy trInh k' thuât,
- Khai toán chi phi phuang an triên khai cãi
cho môt khu vuc cu tao, phc hôi môi tnr&ng
sinh thai khu vrc nghiên
the.
ciru.
- 01 bài báo khoa hçc.

Tuyn
chon

Không
qua 24
tháng

S&Tài
nguyen
và Môi
trueing,
UBND
các quân,
huyn,
các
trueing,
viên
nghiên
cru...
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Stn phthn di•i' kien
- Báo cáo tng hQp kêt
qua nghiên C1U.

16

Xây
dirng
Cong C1L giam
sat sc khôe
he sinh thai
thu vac darn
báo phát trien
Dà Nng theo
hóng do thj
sinh thai.

- Bàn d hiên trng s
khoé các h sinh thai thu
virc trên dia bàn thành phô
Xây dng du9c Dà Nng tai thai dim thuc
chuong trInh giárn hin d tài (hiên trng nn).
sat si'xc khOe h sinh
- Chuong trinh giárn sat
thai thüy vixc trong sirc khôe h sinh thai duc
thành pho Da Nng thit Ip
cong c,
thông qua b cong dja diem và thai gian ci
cii giám sat tong th
h9p, dtnh ki Va th
- Website online cp nht
hin trc quan trên phân vñng SC khoê V
nn web online, giüp
cánh báo rñi ro sinh thai
cho các co quan
cho toàn b thu
c trên
chirc nang theo dOi dja bàn
thành ph
Dà
và quyCt djnh kjp Nng.
thOi, chInh
- B tài lieu hi.xâng dn
sfr dicing.

Ni dung nghiên CUU
du kien

Phuong
Thai gian Don v
thirc thuc
thirc hin frng dçmg
1iiH

- Khão sat thrc dta d phân tIch
cu trñc và. chirc näng cüa các h
sinh thai; thit 1p bO cong c1i giárn
sat phü hQp vOi diëu kin thirc t dja
phirong.
- Thit k chuong trInh giãrn sat và
phn rnrn trên nên web online d
giárn sat, dánh giá phân vüng rüi ro
src khoê h sinh thai.
- Khão sat tic dja; thu thp d
lieu; thñ nghiêrn va hiu chinh.
- Trin khai dánh giá sirc khoê h
sinh thai dua trên cong c duoc thi&t
1p cho h sinh thai thüy vc trén dja
bàn thành ph Dà Nng
len ph.n m'm quàn 11.
- Xây dirng tài lieu hixâng dan.

- Tp hun cho can b kT thuât sü
dicing cOng cii giárn sat và Hi thão
- 01 khoá tp hu.n
giói thiu cho can b quãn 11 si'r diing
chuyn giao san phm cho
kt qua giám sat cho vic ra quyt
cG quan chüc näng quãn 11. dII-Ih
-01 bài báo khoa hoc.

Tuyn
ch9n

Không
qua 24
tháng

S0 Tà
nguyen
và MOi
truông,
Sä'Nông
nghip và
Phát trin
nOng thOn
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nhiem vu

Muc tiau

San phm dr kiên

Nôi dung nghiên cfru

Phu'ffng
ThO'i gian 0onv1
thfrc thirc
thuc hiên iing ding
hin

- Diu tra kháo sat, thu thap
tài
cO
liOn
quan
dOn
hO
chira
và
lü
lieu
lut, cap nu6c, xâm nhp mn vüng
ha du Vu Gia - Thu Bôn

17

Nghién ciru
dánh giá hieu
qua qua trjnh
van hành theo
quy trInh vn
hành lien h
chüa trên lixu
vçrc song Vu
Gia - Thu
BOn.

Dáxth giá hieu qua

cüa quy trinh lien ho
18651QD-TTg trong
müa lii và müa kiêt
hien nay và dê xuât
giãi pháp vn hành
h thng h chira
hiu qua theo huâng
tiCp cQ.n da miic tiCu,
giãi quy& mâu thun
giva cc ngânh dung
nui:c.

- Báo cáo thng hçp k&
- Cp nhat thi& 1p mô hInh thfiy
qua nghiên ciru.
van, van hành ho chxa, thüy 1irc và
- Báo cáo thu thap và can bng nrnrc. MO phOng ngp lit,
phàn tIch van hành diêu tit xâm nhap man, can bang nithc theo
quy trInh liOn h 1865/QE-TTg d
lii và mua kiêt näm 2020.
dánh giá hiu qua viec van hành Vu
- Báo cáo phãn tIch quy Gia - Thu Bôn trong các müa lü, müa
trinh van hành lien hO khO 2020 van hãnh theo quy trinh
1865/QD-TTg và dO xuât 1 865/QD-TTg.
giài pháp van hành hieu
- NghiOn c'(ru van hành h thng h
qua theo quy trinh theo
chira
theo huàng tiOp cn da mic
huóng da miic tiOu, giài
tiOu,
giâi
quyOt mâu thuân giiia các
quyt mâu thun giüa các
ngành dung mxóc.
ngành dung niic.
- Thit 1p các ca s& thông qua mO
-01 bàibáokhoahoc.
phOng các kjch bàn tinh toán van
hành dO xuât diêu chinh quy trinh
lien h nhm hcip l và hài hOa gitia
các rniic tiOu quàn l, khai thác sir
ding ruróc.

Tuyn
chon

Không
qua 24
tháng

Ban chi
buy
Phông
chOng
thiOn tai,
tim kiOm
cu'u
Va phông
thu dan
sir thành
ph, S
Nong
nghip yà
Phát triOn
nOng
thOn, S&
Tài
nguyen
và Môi
trurng...
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Muc tiêu

- Xây drng cc s&
1un, nâng cao nh.n
thtrc cüa các cap, cac
ngành và nhân dan
thành phé Dà Näng
ye an ninh mOi
trung; các môi de
doa, ldiàng hoâng an
Diu tra, phân ninh mOi trixO'ng dôi
t1c1 Va de vâi an ninh, an toàn,
phát trin bn vü'ng
xuât
các
cüa thãnh phô.
phuong
n
- Dánh giá duoc
phông ngra,
thrc
trng nguy cci
Trng phO vO'i
18 các mOi de mat an ninh, an toãn,
doa, khUng sr n dnh va phát
hoàng an ninh triên ben vUng cüa
thành phô Ba Nang
mOi tru'Ong
truóc
nhQ'ng rnôi de
trên dia bàn
d9a, khüng hoâng an
thành ph Ba ninh môi tru&ng.
Nàng.
- D xut xây dyng
các phuong an, "kch
bàn" phOng ngra,
irng phó vdi nhfng
môi de d9a, khüng
hoáng an ninh môi
tnrèng trên da bàn
thànli phô Ba Nng
trong thi gian t61.

San p1iim dr Icin

Ni dung nghiêii cü'u
dir kiên

- Xay dirng Ca sr 1 1un v an ninh
- Báo cáo tng hçp kt
phi
môi truàng; môi de d9a và khüng
qua nghiên ciru.
hoàng an ninh môi truing dOi vi
- Báo cáo kt qua nghiên mrcic ta và thành phô Ba Nàng trong
ciru, khão sat thirc tin ye bi cánh toàn cu hóa, hi nhp quôc
an ninh rnôi trnng, các te.
rnôi de d9a và lchñng hoàng
- Khão sat, phân tIch, dánh giá thirc
an ninh rnOi tru'Ong tai Ba tê ye tinh hinh kinh tê, chInh trj, xã
Nng.
hi cüa thành phô Ba Näng dui gOc
- Báo cáo d xut cac giái d bj tác dng, ánh huông cüa nhng
pháp phOng ngü'a, Ung phO yu to an ninh mOi tru'äng và các rn6i
vó'i các môi de d9a, khi'ing de doa, khñng hoáng an ninh môi
tnrOng.
hoàng an ninh rnôi tnrè'ng
- Nghiên cü'u dê xuât nhtng chà
tti Ba Nng.
truang, giái pháp co bàn phông ngra,
- Phuo'ng an, kjch ban x1r üng phO tru'O'c nhQng tãc dng, de d9a
1)'T, rng phó v6i các tInh và khñng hoâng cña an ninh môi
huOng xay ra lchi:mg hoãng, tru'xng.
- Xây drng các phuong an, kich bàn
thãm hoa an ninh mOi
v8 tInh huOng và chu trInh quán trj
trung ti Ba Nng.
khüng hoâng an ninh môi tru'&ng Cu
so', tài 1iu phc vii
the xây ra trên da bàn thành phô Ba
tuyên truyCn nâng cao nh@n Nng nhäm chü dng trng phO hiu
thirc và tp huân ye phông
qua, báo dam an ninh, an toàn trong
ngiira, ü'ng phO vii1 cãc rnOi mQi tmnh huOng.
de doa, khüng hoãng an
- Tuyên truyên, phô biên, t.p huân
ninh môi truông tai Ba cho các cap, các ngành triên khai thuc
Nàng.
hin vic üng phó vOi các m& de doa,
khüng hoâng an ninh môi truè'ng xây
-01 bàibãokhoahoc
ra trén da bàn thành phO.

Phiro'ng
ThOi gian
Don vi
thü'c thu'c
thirc hiên ung dipig
hiên

Tuyn
chon

Không
qua 12
tháng

UBND
thành
ph, Só
Tài
nguyen
vâ M8i
tru'Ong,
Cong an
thành
ph,
UBND
CáC qun,
huyën...
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San phm di•r kin

Ni dung nghiên cfru
dir kiên

Liii!, vrc Cong nglie sin!, hoc - Nong nghiép (04 nhiëm vW

Phirong
ThO'i gian EDo'zi vi
thic thirc
thu'c hiên frng dung
hiên

- Lp danh miic
các loai tre, triic cüa
- Báo cáo tng hçip kt
các ving mien Vit
qua nghien ciru.
Nam.

Di thuc mtt
so loai tre,
true phie. vu
19 cho Cong
vien van hóa
chuyén tê Tre
Vit.

- Lp danh sách
các loai tre trUc CO
khâ náng di thc d
trng tai Cong viên
van hóa chuyCn dê
Tre Vit - qun Scxn
Trà.
- Be xut phixcmg
an di thuc, nhân
giOng, bão tOn các
loai tre true và mO
hInh các loài tre trüc
tai Cong viên van
hóa chuyên dê Tre
Viêt.

- Danh muc các loai tre,
trüc cüa các vüng mien
- Nghien c1ru thu thp thông tin v
Viet Nam.
các loai tre trüc cUa các ving mien.
- Danh sách các loai tre
- Dánh giá khâ nãng di thirc cüa
tric có khã näng di thc dê các loai tre trUc d trng tai Cong
trông tai Cong vien van hóa viên van hóa chuyOn de Tre Viêt.
chuyCn dê Tre Viêt.
- NghiOn ciru di thuc, nhân ging,
- Di thixc, nhân ging, bào tn các 1°ai tre true tai Cong
bào ton các loai tre true tai viën van hOa chuyên dé Tre Viet.
Cong viên van hóa chuyên
ds Tre Viêt.
- 01 bài báo khoa hoc.
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KhOng
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tháng

UBND
qun Son
Trà và
Cong
vien van
hOa
chuyên dê
Tre Viêt
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Muc tiêu

San phm dçr k1n

Ni dung nghien CU'U
dir kiên

Phu'ffng
ThO'i gian
Don vj
thñc thuc
thirc hiên frng dijiig
hiên

- Báo cáo tng hgp kt
qua nghiên ciru.

20

Nghiên ci.'ru
hin
trng,
phân b quân
th
1mb
tru'Ong
tui
Ban dáo San
Trà
nhrn
dánh giá tng
quan ye rnic
d can bang
sinh thai, dua
ra các giái
phap quán l,
bão tOn phü
hop.

Dánh giá duçc
nguy co, rnrc d can
b.ng sinh thai ye sO
lu9ng cüa các loài
khi vOi rnôi tnre'ng
sng, nguôn thrc
tai Ban dáo Son Trà
va d xut CáC giãi
pháp quán l, bào
tOn và phát trin các
loài khi tai Ban dáo
San Trà phIt hçp yj
can bang sinh thai
chung trên ban dão
San Trà.

- Bô co s& du lieu v hiên
- Diu tra Va xay drng co sO' dü
trng, s6 luong, phân
loài khi tai Ban dào Scm 1iu ye hin trang, so luçmg, phân hO
cüa qun th các loài khi tti Ban dão
Trà.
So'n Trà.
- Báo cáo dánh gia nguy
CO muc d can bang sinli
giá mirc d can bng sinh
thai gitta so luQ'ng qun th các loài
thai v s luvng cüa
loài ihi vo'i rnoi trung khi và nguOn thc an, rnOi tnrOng
song Va nguôn thtrc an tai song tai Ban dáo Son Trà,
Ban dão San Trà.
- Xây dirng d an báo t kh v6
- Dê an bào tn ichi vâi cac dê xuät giãi pháp quãn l, báo
các dé xuât nhãrn báo c1an ton và phát triên các loài khi tai Ban
hãi hOa gitta cOng tác quãn dáo Son Trà phii hpp vri can bang
l, bào tOn, phát trin và sinh thai chung trên ban dão Son
Trà.
giU gin can bang sinh thai.
-01 bàibáokhoahoc
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Khong
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UBND
qun San
Trà và
CáC CO•
quan lien
quan
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ngh lai bào
tcr don dê
chon
tao
chüng giông
nâm Dông
tràng h thão
(Cordyceps
militaris) cho
nãng suât Va
chit
luvng
cao.

Miic tiêu

Tao ra thrc chñng
nãm DOng trüng h
thão cO näng suât và
chat hxcmg cao bang
cOng nghé lai bào tü
doTi:
- Xây dvng &rc
quy trInh phân 1p
bào tü dcm phi,ic vu
cho qua trInh phic
tráng giông Va nuôi
cay
thuãn chüng
nâm DOng trüng h
thão.
- Lai tao duoc It
nht mt chñng
giOng nâm DOng
trüng ha tháo cho
nãng suât vã chat
1uçng cao.
- Xây dirng thxac
quy trInh san xuât
cho chüng giông lai.

.Sãnphmdu•1cjn

Ni dung nghiên cthi
dir kiên

Phiro'ng
thuc thirc Thai gian
thirc hiên
hiên

- Nghiên ciru phân 1p bào tir dcm
- Báo cáo thng hcrp kêt
qua nghiên ciru.
tir nm DOng tiling ha tháo.
- Nghiên thu xác djnh dc dim di
- 01 Quy trIrth phân 1p
bào tfr dcm 11am Dông trüng truyên cüa th lai.
ha tháo phiic vii qua trinh
- Dárth giá näng sut và cht krcmg
phiic tráng va tao giông cüa cáo chüng giông lai.
thuän trong san xuk
- Dánh giá tInh n djnh v mat di
- 01 chñng ging rnó'i cho truyên cüa cáo chüng giOng lai lra
nang suât va chat hiçmg cao chon.
(co ham hxcrng Cordycepin
- Dánh giá ành huóTlg cüa cáo diu
> 3.0 mg/g; ham lucing
kien
nuoi trông tOi nãng suât và chat
andonesis> 1.2; ham hrqng
luçrng
cña các chüng giông lai.
polysacharis> 5%).
- Thir nghim san xut nuOi trng
- 01 Quy trInh san xut
các chüng giOng lai.
chüng gi6ng lai.
- Xây drng quy trInh nuôi cña
-0lbàibáokhoahoc
chüng ging lai Iira ch9n.

Tuyn
chon.

Không
qua 24
tháng

Donvi
frng dijng

Trung
tthTl COng
ngh sinh
hoc,
Côngty
ThBH
Healthy
Fungi,
các doanh
nghip,
hop tác
xa, cac ho
gia dInh,
doanh
nghip
nuoi ,
trông nãm
trên dia
bàn thành
phô
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San phãm dr 1un

Phu'oiig
Thôi gian Don vl
thffc thirc
tlurc hiên ñng diing
hiii

Nôi dung nghiên
di' luên
- Xây drng quy trInh sinh san nhân
tao cá that lát:

22

Tao dUVC nguön
- Báo cáo tng hçp kt
cá giông mói có cht qua nghin ciru.
luvng phü hçp vái
- Các quy trmnh sinh san
cliêu lciên lciên
nhân
tao và nuoi con giông
Nghiên ciru tru6ng, he sinh thai
thành thuong phrn.
xây dirng quy tai dia phuoig:
trinh sinh san
- San phrn cá thiiong
- Xây drng quy
nhân tao vao trInh sinh
phrn
dat 10 tânlO2 nãm
thnuôi thuong
tao loài Ca that lat thirc hin.
ph.m loài
cuom.
- To chirc 4 lop tap hun
that lát cuim
vã
chuyn giao cong nghê,
Xây dng quy
Chitala
quy trInh; to chrc 04 hôi
chitala, 1822) tflflh k thuat uang
tháo
du b.
tai thành ph nuôi thirg phm
cá bt sinh san.
- DàO tao/bi dung duac
Dâ N.ng.
It
nhât 20 nông h và 05
- Xây drng các mô
hInh nuoi thuong can b nông nghip tai dja
phuong.
phm loãi
lat
cuOrn.
-01 bàibáokhoahoc.

+ Tuyn ch9n dan cá bô rn.
+ Cho dé nhän tao cã that lát.
+ Dánh giá các chi tiêu sinh san
nhu l 1 thành thpe, t' lC cho dé,
1 n&

Trung
tam
Ihuyên
ngu nông

+ Dánh giá các yu t rnôi truäng
trong sinh san.
- Xây dijng quy trinh nuOi thuong
phm:
+ Tlong nuOi ca bQt
6-8 cm.

n ca gióng

+ Nuôi thuong phm tr cá giOng
(6-8 cm) dn cá thit (400-500g/con)
- Dánh giá hiu qua kinh ,
yu th môi tru&ng trong các mô hInh
nuôi thixong phrn.
- T chirc tap hu.n, hôi tháo, dào
tao cho nông dan vã can b nông
nghiêp tai da phuong.

Tuyn
chon

Không
qua 24
tháng

ph Dà
Nng,
Tri Thc
nghim
nông
nghip
HOa
Khiiaig
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Sin phm dir kin

Ni dung nghiên cfru
dir kiên

Liii!: vuc Kin/i té (01 nhiëm vu)

- DanE gia dircyc
thirc trang cüa du
lich thãnh pho Dà
Nàng gàn vói van
Phát triên du hOa trong do có van
lich
thänh bOa Chäm trong thOi
phô Dà Nàng gian qua.
gän vói van
- Be xut các dinh
hoã Chäm.
huOng, giài pháp
phát trin du ljch
thành phO Ba Näng
gän vci van hóa
Cham.

Phircrng
thfrc thirc Thôigian JJonvi
thii'c hin frng ding
hiên

- Ca sO 1 1un v phát trin du 1ch
gãn vri van hóa trong dO cO van hOa
Chäm ti thành phô Ba Nàng.
- Báo cáo tng hcrp kt
Khâo sat và dánh giá thrc trng
qua nghiên ciru.
ye tài nguyen van hóa và các san
- Các giâi pháp phát trin phâm du 1ch gän vài van hóa noi
du 1ch gän vâi van hóa chung và van hóa Chàm nói riêng.
Chäm kern theo các tuyn
- Kinh nghiêrn pht trin du 1ch
du 1ch gän vói vn hóa gän v&i van hóa tai các tinh thành
Chäm.
iOn trën cá ni.ràc và mô hInh khai
thác
du ljch gän vâi van hóa bàn da
- Dii tháo d& an phát trin
du ljch thành phô Ba Nang cüa các diem den nôi tiêng trên the
gial.
gii vâi van hoá Chäm.
- Giâi pháp phát trin du lch gàn
-01 bàibáokhoahoc.
vài van hOa Chäm, và hmnh thành các
tuyn du ljch gän vri van boa Chàm
tai thành ph Ba Nng phiic vi du
khách.

Tuyn
chon

KE8ng
qua 12
tháng

Ngành du
lch,
ngành
vn tái,
nOng
nghiep,
van hóa
the thao
va dan vi
kinh
doanh
dich vu
du ljch,
các qun
huyn
tren (ha
bàn thành
phODà
Nng
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San phm dii. kin

Ni dung nghiên cüu
dir kiên

Phu'ong
ThOi gian Don v
tIiUc thtrc
thirc hiii ing diing
hin

VII Liizh vu'c Van Izóa -Xã Jzôi (07ithiêin vu)

Giãi
phãp
tang cuông
Cong
tác
tuyCn truyên,
lan tôa thông
tin tIch cire,
tranh
24 du
phãn bác cac
quan diem sai
trái, thu djch
trën Internet
Va m.ng xã
hôi tai thành
phO Dà Nang.

- Dánli giá dircc
thrc tr?ng sfr dirng
mng x hi va COng
- Báo cáo t6ng hQp kët
tác dâu tranh phân
qua
nghien ccru.
bác quan diem sal
trái, thu djch trén dia
- Các báo cáo dãrll[ giá
bàn thành phô Dà thixc trang, báo cáo chuyén
Nang.
dé nghiên cüu, báo cáo xir
- Dê xu.t các giãi l s6 1iu, báo cáo de xuât
pháp tang ciiOng giài pháp CO khà náng ifrng
CÔfl
tác tuyên ding cao.
truyên, lan tOa thông
- Các h so Hi thào,
tin tich cuc, dãu biên bàn HOi thão, các bài
tranh phán bác các tham luân.
quan diem sai trái,
- 01 bài báo khoa hoc.
thu dich trên Internet
và mng xà hti tti
thành phô Dà Nàng.

- Nghiên cóu, dánh giá thrc trng
sir diing mang xã hi và cong tác dâu
tranh phãn bác quan diin sai trái,
thu djch trên dja bàn thânh phô Dà
Nng.
- D xutt cãc giài pháp tang cuOng
cong tác tuyên truyên, Ian tOa thông
tin tich c1rc, dáu tranh phãn bác các
quan diiêm sal trái, th djch tren
Internet vã mang xã hi tai thành ph
Dà Nang.

Tuyn
chon

KhOng
qua 12
tháng

Ban
Tuyên
giáo
Thành u,
cac SO,
ban,
ngành, co
quan
quãn ly
nhã nuOc
trén dia
bàn thành
phO Dà
Nng
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Tn
nhim vu

Nghien cü'u
xay dirng rno
hIrth thI diem
phOng hoc áo
thông minh
trên nên tang
tn
tue nhãn
25
tao ho trc day
và hoc cho
hoc
sini
trung hçc phô
thông
tai
thành phô Dà
Nng.

Muc tiêu

Xây dirng thrcic
mô hInh phong hpc
âü thông rninh trén
nên tang trI tue nhân
tao h tr day va
hoc cho hoc sinh
trung hpc ph thông
nhàm nâng cao chat
lu?ng giáng day,
phát tniên nãng lirc
tir h9c 11Mm giñp
hoc sinh hQc tp tirr
chü, tu hoc và chü
dng, sang tao, trãi
nghiëm, tfch crc
khám phá kiên thirc
dáp rng chuang
trInh di mcci giáo
dic phô thông mri.

San phm dr kin

Ni dung nghiên cfru
dir kin

Phirong
thfrc thu'c Thri gian Donvi
thirc hiên frng diing
hiên

- Báo cáo tng hcip kt
qua nghiên ciru.
- Mo hInh phông h9c áo
- Ca s l luân và thuc tin cüa
thông minh, website ho tra cong ngh tn tu nhan tao và 1rng
day, h9c cho hoc sinh trung ding tn tu nhän tao trong giáo diic
h9c phô thông tai thành phô thông.
ph Dà Nng trén nn tang
- Xây dung mô hInh phOng h9c àO
trI tue nhân tao.
thông minh vi sr ho 1ro cüa trI tue
- Tài 1iu huong dn s nhãn tao.
diing website h trç day,
- Xäy dirng website h tr day vã
hoc:
h9c cho h9c sinh trung h9c phô
- BO cong cu kháo sat thông hçc trOn nn tang trI tue nhân
nguèi h9c Ye nãng l'rc sfr tao.
ding cong ngh thông tin.
- Thirc nghiêm kirn chirng d tin
- Dfi lieu s hóa mon hçc cy và hiu qua cüa dê tài.
thirc nghim.
-01 bàibáokhoahoc.

Tuyn
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Không
qua 24
tháng

SGiáo
duo vã
Dâo tao
thãnhphO
Dà Nàng,
Phông
Giáo duo
các qunJ
huyên,
cac
trung
THPT
trCn dia
bàn thành
phO
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Ten
nhiçm vi

Xây dmg h
thông trçi l
cong vi ao.

Misc tiêu

San

phâm di1r kiên

- Báo cáo thng hqp két
qua nghiên
- Phn mém cài trên may
chü duac quOn l t.p trung
tai Trung tam Phát trin Ha
thng Cong ngh thông tin
cia thành ph&
- Phiên bàn Web có th
di.rqc khai thác trên may
tthh.
hop UBND thãnh
phô, theo dOi r kin
- Phiên bàn Mobile cO th
kt lun ci'la cac &rcic caj dat trên thi& bi di
thành yj,n TJBND dng (cho các he diu hành
Android a los).
thânh phL.

Phic vi vic trao
d6i thông tin V V1C
nhn thông báo X1E
l Cong vic trên các
phn mm cüa cáfl
b cong chrc Vfl
chfrc Van phông
UBND thành ph6

- 01 bài báo khoa h9c.

Ni dung ughien
dir kien

CUU

Xây dijng h th6ng phn rnm sCr dung
trên may tinh hoie trên din thoi di dng:
- Khôi chc nang 1: thong tir các phãn
main trao c1i thông tin min phI (Viber,
Zalo, Sky. .), phiic vi vic trao dôi thông tin
giUa cá. nhân, trong các nhóm.
- KMi chtrc nang 2: tip nh.n thông tin tr
•
A
A
cac phan mem Quãn 1 van ban, Theo dôi
cong vic UBND thành ph6, Quán 1 cuc
h9p UBND thành phd, giüp can bô cOng
chic, viên chirc kip thOi dàng nhp phn
mm hoAc xfr 1 true tiOp vic ducic giao trén
phn mém.
- Kh& chirc näng 3: Cung cp giao din
tIch h9p bô sung các ñng dung cho phép
nhn thông báo tur các ung dung den nguOi
SU• dune.
- KhOi chirc nAng 4: T6 ch(rc khai thác, tim
kiêm, dánh du... mt cách thun l?i theo
các tiCu chi v ni dung, ngu8n tin...
- Kh6i chCrc nang 5: Ph.n mm may chO
thc hin chrc näng liru tr& thông tin kêt
xuât tfr cac h thng nghip vut khác; cung
cp dU lieu cho các (rug dung Web vã
Mobile; thirc hin vic xác minh các 'eu cu
truy vn nhlm ngan chn các yeu cu không
hçp i, dam bàn an ninh cho h thng.
Phân mêm dtrçic cài dt tren may chü cOa
Trung tam Phát trin Ha tang cOng ngh
thông tin cOa thành ph6 CUD), qua dO kê
thra các ngun lirc cüa liD trong vic ciãm
bào các yêu câu ye an ninh, an toàn thông tin
và thun lçii trao di dtr lieu vc!i các h th6ng
phân mrn khac cUa ChiInh .quyn Dien tir
thành phô Dà N.ng.

Phtwng
Thôi gian Don,v
thfrc thtrc
thirc hiên frng diing
hin

VthT

phông
JBND

T

Tuyêxi
ch9n

KhOng
qua 12
,tháng

thành ph
và các cc
quan
chInh
quyn
da
bàn thành
phô
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San phm dir kin

Nôi dung nghiên cu
du' kiên

Phirong
thñ'c thrc Th&i gian Dffn v
thuc hiên frng dtng
hiên

- Báo cáo thng hcrp ket
qua nghiên ciTru.

Xãy
dung
chug thnh
giáo
dc
• phOng chng
27 bt nat h9e
cho
• duOng
hQc
sinh
thành ph Dà
Nng.

Xây dung chuong
trinh giäo dc phOng
chông bat nat h9c
dung cho hçc sinh
ph thông (tiêu h9c,
trung h9c CU S V
trung hQc ph thông)
tai thành phô D
Nng.

- 01 b cong c dánh giá
- Nghiên cu Co s& 11 1un v bt
thc trang bt nat hQc
nat hoc dug, k nng phOng chng
ththng hc Srnh.
bt nat h9c ththng Va xây ding
- 01 bô cong c dánh giá chug trinh giáo dc phOng chOng
k5 näng phông chông bat
bt nat h9c thrOng cho h9c sinh.
flat hQc dOng cho hpc
- Nghiên cu dánh giá thrc trang
bt nat hçc dOng,
nàng phOng
- 01 báo cáo dánh giá chng bt nat hpc duOng va hoat
thuc trng bt nat hoc
dng giáo dc phOng chông bt nat
duOng, k
nàng phông hoc dOng cho h9c sinh thành phô
chng bt nat hoc dung Va Dà Nng.
thc trang giao dc phOng
- Nghien ci xây dung chlxUng
chng bt nat hçc dng
trInh
giáo dc phOng chng bt nat
cho hoc sinli thành ph
h9c
thrOng
cho h9c sinh thành ph
Nng.
Da Nng.
- 01 ehuong trInh giáo
- Thue nghim, dánh giá tInh hiêu
dc phOng chong bt nat
h9c thrOng cho h9c Siflh qua cüa chuong trInh giáo dc phOng
tiu hoc, trung h9c CU Sa V chOng bt nt h9c thxOng cho hpc
trung h9c phc thông thân]a sh thành phO Da Nng.
ph Dà Nng.
- 02 bài báo khoa hoc.

Tuyên
chon

ôig
qua 24
tháng

s Giáo
due và
Dáo tao,
cac
tnr&ng
hçc trên
dia bàn
thà ph
Nng
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nhiem

Muc tiêu

- Dánh giá
thrc trang hanh
phüc cüa ngrnYi dan
EM Nng, bao grn
các 5': biu hien,
rniirc c1, nguyen
nhAn, ánh hinmg dn
Nghien C1TU hnh phüc cüa nguOi
chi sé hanh dan.
phi'ic
cüa
- D xu.t giAi pháp
nguOi
dAn
nharn
cAi thiênl nAng
thành ph
cao/ tAng cuèng ch.t
Nng.
lllQflg sng cho
ngu6i dAn d nAng
cao chi s
hinh
phñc, huthig dn
viêc lam viêc hiêu
quA hon cho nguOi
dan Ba Nng.

San phâm dii kin

- BAo cáo tang hcrp kt
quA nghiên
- Tài 1iu huong dn t1c
hien cAc giAi pháp tang
cuông hnh phüc, giArn
cang thng, lo âu cho ngithi
dan Da Näng.
- Chuong trInh tp hun
thiic hin các giAi pháp
tAng cumg hanh phUc,
giAm cAng thing, lo âu cho
11dan BA Nng.
- Bài báo khoa hoc: 01
bài báo CO chi
02 bAi báo Tap chi,
trong

Nôi dung ngiiiên
dçr kiCu
- Nghiên cixu co s6 1 1un v hanh
phüc:
+ Co s& 1 1un ye hinh phñc.
+ Phân tIch, tng hcp tài 1iu v
hnh phüc.
- Nghiën cüu thrc trng hanh phüc
cüa ngui dan trén dja bàn thành phé
EM Näng:
+ XAy drng, lira ch9n cong ci
nghien cUu v hanh phüc.
+ Trin khai thu thap s 1iu thc
trang v hanh phüc cña ngix?i dan
trên dja bàn thành ph Dã. Nng.
+ Nh.p VàX11 15' s 1iu thçrc trang
biên pháp ye hanh phüc cüa nguOi
dAn trén dia bàn thành ph BA Nng.
- D xut bin pháp tAng cixng
hanh phüc cho nguôi dAn:
+ XAc dinh co sâ khoa hçc d xut
biên phAp tang cithng hanh phic,
giArn cang thâng, lo Au,
+ Lay 5' kiên chuyên gia v CAC
bin pháp tAng cung hanh phüc,
giArn cAng thng, 10 Au.
+ D xut chuong trInh tp hu.n
tAng cixng hanh phic, giAm cãng
thng, lo au cho ngui dan E)à Nng.
- Thrc nghim rnt so bin phAp
tAng cuông hanh phuic, giãm cAng
thang, lo Au cho nguOi dAn BA Nãng.

Phuong
Thô'i gian Don vj
thfrc thuc
thu'c hiên ü'ng dung
hen

Tuyn
chçn

Khong
qua 24
tháng

Trên dia
bàn thành
BA
Nãng
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San phim dir kin

- Báo cáo tng hçp kt
qua nghiên c1ru.

29

Nghiên ci'ru
iá tn drnng
dèo Hãi Van,
di tIch Hãi
Van quan và
lang Nam O
phc vi phát
triën du ljch
cüa thành phô
Dà Näng.

Lam rO giá trj
thrng dèo Hái Van,
di tIch Hãi Van
quan, lang Nam O,
cñng vâi do, k& h?p
vài viêc dánh giá
thirc trang khai thác
các dja diem nay
trong gial doan hin
nay, dê xuât các giâi
pháp lien ket, khai
thác nhàm phát triên
tôi da các giá trj von
CO cüa nhUng dja
diem nay và xây
dirng triic du ljch
phIa Bc trong phãt
trin du lich cüa
thành phO Dà Nang.

- Báo cáo phân tIch các
giá tn, thuc trang khai thãc
và dánh giá tiêm näng phát
triên du lich tai deo Hái
Van và di tIch Hái Van
quan, lang Nam 0 dira trén
các kêt qua nghien ciru
thirc da, phOng van, khão
sat:
- Báo cáo dè xu&t giãi
pháp khai thác giá trj deo
Hãi Van và di tich Hãi Van
quan phic vu phát triên du
1ch thành phô Dà Nng,
cthng thii dfla ra các huOng
lien lcCt giüa cáo diem du
flch nay nhäm xây dirng
&ric h thông diem du ljch
tao nên truc du ljch phIa
Bãc cüa thành phô.
- 02 bài báo khoa hoc.

N)i dung nghiên cfru
dir kiên
- Tin hành kháo ciru thuc dia, kim
dêm, thu thâp thông tin v duông dèo
Hái Van và di tIch Hãi Van Quan, lang
Nam 0.
- PhOng van các hO kinh doanh trên
dinh dèo, tai lang Nam 0.
- Lp bang câu hOi kháo sat các du
khách dung chân nghi ngai, tham
quan tai deo và di tIch Hái Van Quan
va cãc du khách tài lang Nam O tham
quan, trâi nghim.
- Kháo sat cac doanh nghip l hành
ye vic lira ch9n diem tham quan dèo
Hái Van và di tich Hãi Van Quan, lang
Nam 0 trong chucmg trInh du ljch, t1r
do nhäm dánh gia các giá tr, thuc
trang khai thác và tiêm nàng phát trin
ththng dèo Hái Van và di tIch Hãi Van
quan, lang Nam 0, cüng nhu xác djnh
duoc di tuçng khách du ljch, k' vçng
ciia ho và xác dinh ducic ti lê khách du
lch tham quan cac dim nay trong
cüng hành trinh dê dua ra các dnh
huOng lien k& va phát trin trong du
ljch hiOn nay.
- D xuât các giâi pháp nhäm khai
thác giá tr dung dèo Hãi Van va di
tIch Flái Van quan, lang Nam 0 nhàm
xây diing các san phâm cüa tric du
lch phIa Bc cUa thành phô, th dO,
phijc vii phát trin du lch cO hiu qua.

Phu'o'ng
Dcn vi
thfrc thu'c Thöi gian
thirc
biên
Ung dung
hiên

Tuyn
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Không
qua 24
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S&Vn
hoá The
thao, S&
Du lich,
các dan
vi cô lien
quan
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San phm dir luen

Nôi dung nghiên cfru
dir kin

Phu'o'ng
thfrc thuc Thôi gian Don v
thu'c hin ci'ng diing
lijén

- Báo cáo thng hçip kt qua
nghiên ciru.
- Ban tháo sách tharn
khão.

Bão ton Va
phát huy giá
trj van hoá
30 taiTi luth trong
phát trin du
lich óNng
hin
nay.

- 01 dir thâo ct& an nhm
gOp phn xây drng vã hoán
- Nghiêii ciu nhng 1un ci khoa
thin cáo chinh sách bão
- Eánh giá duc thn
a phát huy các giá trt hoc cüa su hInh thành vri hóa tarn
thirc trng báo tOn
linh va nhung giã tr cüa van hOa tarn
cüa van hoá tarn linh trong 1i
va thai thac giá tr
o a Nng.
phát trin du 1ch
thành
hoá tarn hnh Ô.
ph Da Nng, c th:
- Van hoá tarn linh Va vai trO cüa
Da Nng trong phát
van hoá tarn linh trong di sang x
trin du lich.
+ Xây dvng ni dung và hi.
- 1 trinh triën khai d an.
- Dê xuât mt so
- Thc tring báo tOr và phát huy
+ Tu' vn xây drng chInh
giãi pháp phát huy
giá
tn van hoá tarn Iinh trong phát
giá tn van hoá tam sách bão thn va phát huy
linh trong phát tnin cac giá tr cua Van. hoá tarn trin du lich 0 Dà Nng hien nay.
du ljch c Eã Ning.

Iinh trong chin 1uoc phát
- Nhung giái pháp nhirn phát huy
triên cüa ngàrth du lich cho giá tr van hoá tarn linh trong phát
thành phó.
trin du ljch 0 Dã Ning hin nay.
+ Tir vn cho các dan vi
cO lien quan cüa thãnh ph6
nhm tniên khai thuc hi6n
các chInh sách.
-01 bãi báo khoa hoc.
ong cçing: 30 nhim V11

Tuyên
ch9n

ông
qua 24
tháng

SO Van
hoá Th
thao, S
Du Uch,
các dan
V! cO lien
quan

