
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /SKHCN-QLKH 

Về việc đề xuất xây dựng Đề án 

khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen 

cấp bộ, cấp tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Cao Bằng, ngày     tháng 02 năm 2020 

Kính gửi:  - Các sở, ban, ngành 

   - UBND các huyện, thành phố. 

   - Các tổ chức KH&CN 

Căn cứ Công văn số 161/BKHCN-CNN ngày 21/01/2020 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc Xây dựng Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp bộ, cấp 

tỉnh; Công văn số 196/UBND-CN ngày 5/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

về việc Xây dựng Đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh; 

Nhằm tăng cường công tác bảo tồn, khai thác và phát triển, sử dụng hiệu quả các 

nguồn gen có giá trị của tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg 

ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo 

tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND 

tỉnh Cao Bằng giao cho Sở KH&CN chủ trì xây dựng Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn 

quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.  

Để triển khai thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện thành phố, các tổ chức KH&CN rà soát và đề xuất nguồn gen cần bảo 

tồn của địa phương, gồm các đối tượng là giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản bản địa, 

cây dược liệu và các loài hoang giã quý hiếm khác. Đề xuất của các cơ quan được thực 

hiện theo Mẫu kèm theo công văn. 

Các đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng (địa chỉ: V070, 

Vườn Cam, Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; điện thoại 

0206.3853275 hoặc 0945402289), trước ngày 06/3/2020. Trên cơ sở đề xuất của các đơn 

vị, Sở KH&CN xây dựng đề án khung quỹ gen của tỉnh và trình UBND tỉnh Ban hành. 

Rất mong nhận đươc sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở KH&CN;  

- Trung tâm TT&TKKHCN (để đăng tải);  

- Lưu: VT, QLKH.  

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Hải Triều 

 



MẪU ĐỀ XUẤT 

(kèm theo Công văn số:       /SKHCN-QLKH,ngày      tháng 02 năm 2020). 

 

Tên cơ quan, tổ chức: 

ĐỀ ÁN KHUNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ QUỸ GEN CẤP 

TỈNH THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 
Tên Đề án: 

I. Nhu cầu về nguồn gen và tính cấp thiết: 

(Trình bày tóm tắt về nhu cầu cần phải bảo tồn nguồn gen tại bộ, địa phương, ý nghĩa 

của việc bảo tồn và những hướng đóng góp của công tác bảo tồn nguồn gen cho sự phát 

triển khoa học và công nghệ, phát triển các sản phẩm chủ lực, phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội của địa phương). 

II. Mục tiêu: 

- Mục tiêu tổng quát: 

- Mục tiêu cụ thể: 

III. Nội dung 

- Các nội dung chính cần thực hiện (Những nội dung nghiên cứu và triển khai thực 

hiện đáp ứng mục tiêu đề ra). 

 IV. Dự kiến kết quả: 

(Trình bày các sản phẩm dự kiến thu được đến năm 2025, bám sát vào các nội dung dự 

kiến thực hiện đã nêu tại mục III trên đây: bảo tồn được bao nhiêu đối tượng nguồn gen, 

thuộc những lĩnh vực nào, đánh giá bao nhiêu đối tượng, ...) 

V. Dự kiến kinh phí thực hiện (cho 5 năm): 

Tổng số: 

Trong đó:  

- Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 

- Kinh phí khác: 

                                       

  THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN 

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu) 



DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ BẢO TỒN NGUỒN GEN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN 

Ở 

CẤP TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

 

 

THỦ TRƯỞNG CO QUAN 

STT Tên 
nhiệm vụ 
(nêu tên 

nhiệm vụ 

theo nhóm 

đối tượng 

bảo tồn) 

Tên tổ chức dự 
kiến chủ trì 

(nêu tên tổ chức 

đủ điều kiện và 

năng lực dự kiến 

giao chủ trì 

nhiệm vụ) 

Đối tượng và số lượng 
nguồn gen bảo tồn 

(nêu cụ thể tên nguồn 

gen và số lượng đối 

tượng sẽ bảo tồn) 

Dự kiến 
kinh phí 
(NSNN) 

Ghi chú 

1 
     

2 
     

3 
     

      

Tổng kinh phí giai đoạn 2021-2025   
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