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Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.
Đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò đội ngũ nữ
trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay”.
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013 và Nghị định số
08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công
nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết
định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban
hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh
Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt
hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện năm 2020;
Căn cứ Biên bản số 155/BB-SKHCN ngày 21/7/2020 của Sở Khoa học và
Công nghệ về việc họp Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức
và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2020: Đề tài “Nghiên cứu xử lý
rác thải nhựa làm nguyên liệu phối trộn bê tông trong xây dựng thân thiện với môi
trường”;
Căn cứ Biên bản số 254/BB-SKHCN ngày 14/10/2020 của Sở Khoa học và
Công nghệ về việc họp Tổ thẩm định kinh phí đề tài “Đánh giá thực trạng và đề
xuất giải pháp phát huy vai trò đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh
hiện nay”;
Căn cứ báo cáo kết quả tuyển chọn và thẩm tra hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ
ngày 31/10/2020 của Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học,
1597 Đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
ĐT: (0251) 3822297- Fax: (0251) 3825585 Website: https://dost-dongnai.gov.vn
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:
1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát huy
vai trò đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay”.
2. Tổ chức chủ trì thực hiện: Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Thị Nghĩa
Đồng chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Lan
4. Thời gian và địa điểm thực hiện:
- Thời gian nhiệm vụ: 24 tháng
- Địa điểm: tỉnh Đồng Nai
5. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ:
5.1. Nhiệm vụ được thực hiện theo hình thức: khoán chi từng phần.
5.2. Tổng kinh phí: 688.710.645 đồng (Sáu trăm tám mươi tám triệu bảy
trăm mười nghìn sáu trăm bốn mươi lăm đồng), trong đó:
- Kinh phí từ nguồn Sự nghiệp khoa học công nghệ hằng năm của Sở Khoa
học và Công nghệ: 688.710.645 đồng (Sáu trăm tám mươi tám triệu bảy trăm
mười nghìn sáu trăm bốn mươi lăm đồng) .
+ Kinh phí giao khoán: 597.580.645 đồng (Năm trăm chín mươi bảy triệu
năm trăm tám mươi nghìn sáu trăm bốn mươi lăm đồng).
+ Kinh phí không giao khoán: 91.130.000 đồng (Chín mươi mốt triệu một
trăm ba mươi nghìn đồng).
- Kinh phí từ nguồn ngoài NSNN: 0 đồng.
6. Mục tiêu nhiệm vụ:
Mục tiêu chung:
- Đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện thực trạng vai trò của đội ngũ nữ
trí thức tỉnh Đồng Nai; xác định, luận giải các nguyên nhân, các yếu tố tác động
đến thực trạng.
- Đề xuất hệ thống các giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh
Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay.
Mục tiêu cụ thể:
- Phân tích quá trình hình thành, đặc điểm, vai trò và các tiêu chí đánh giá vai
trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng Nai.
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- Đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện thực trạng vai trò của đội ngũ nữ
trí thức tỉnh Đồng Nai; xác định luận giải các nguyên nhân, các yếu tố tác động
đến thực trạng.
- Đề xuất hệ thống các giải pháp để phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh
Đồng Nai trong bối cảnh hiện nay.
- Xây dựng mô hình “Nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội
trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” vừa để phát
huy thế mạnh của đội ngũ nữ trí thức, vừa là một cách đóng góp rất thiết thực đối
với địa phương hiện nay.
7. Nội dung thực hiện:
- Nội dung 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh
Đồng Nai.
- Nội dung 2: Nghiên cứu thực trạng vai trò của đội ngũ nữ trí thức tỉnh Đồng
Nai trong bối cảnh hiện nay
- Nội dung 3. Những yêu cầu đặt ra đối với việc phát huy vai trò của đội ngũ
nữ trí thức và những giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức Đồng Nai
trong bối cảnh hiện nay.
- Nội dung 4. Xây dựng mô hình “Nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện, giám
định xã hội trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
8. Sản phẩm nhiệm vụ:
Sản phẩm Dạng I:
- Báo cáo chuyên đề: 37 chuyên đề, cụ thể như sau:
+ Nội dung 1: gồm 06 chuyên đề. Trong đó, chuyên đề số 06 “Những tiêu chí
đánh giá vai trò của đội ngũ trí thức Đồng Nai” kèm theo 01 bộ tiêu chí đánh giá.
+ Nội dung 2: gồm 23 chuyên đề.
+ Nội dung 3: gồm 08 chuyên đề.
+ Báo cáo phân tích kết quả khảo sát.
- Báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Nữ trí thức tham gia tư vấn, phản biện,
giám định xã hội trên các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội và giới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”,
bao gồm 01 báo cáo kết quả tập huấn “Triển khai tập huấn cho các thành viên thực hiện
mô hình” và 01 báo cáo kết quả tập huấn “Triển khai tập huấn cho hội viên Hội Liên
hiệp Phụ nữ tỉnh và các huyện xã”.
- Báo cáo kết quả học tập kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh và thành phố
Hà Nội.
- Kỷ yếu 3 hội thảo khoa học.
- Báo cáo tổng kết đề tài NCKH.
- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.
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- Bản kiến nghị.
Sản phẩm Dạng II:
- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.
- 05 bài báo đăng trên Báo Đồng Nai.
Sản phẩm khác:
- Đĩa CD chứa toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài.
- Giấy chứng nhận đăng ký kết qủa thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ.
9. Đơn vị ứng dụng trực tiếp kết quả nghiên cứu: Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh Đồng Nai
Điều 2. Giao trách nhiệm cho Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai và Chủ nhiệm
nhiệm vụ tổ chức triển khai, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng
nội dung tại điều 1 của Quyết định này và Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày
13/6/2018; Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết
định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai và các quy
định pháp luật hiện hành khác có liên quan.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý
Khoa học, Trung tâm Khoa học và Công nghệ, Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai,
chủ nhiệm nhiệm vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu VT, QLK.

Nguyễn Thị Hoàng

