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––––––––––––––––––––––––––
Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 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 2019
Đề tài: “Tuyển chọn và xây dựng vườn cây đầu dòng cho bưởi, xoài, sầu
riêng, chôm chôm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
––––––––––––––––––
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 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 UBND 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 UBND 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 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/QĐUBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh đặt hàng để tuyển chọn thực hiện năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Đồng
Nai về việc phê duyệt danh mục điều chỉnh tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh đặt hàng để tuyển chọn, xét giao trực tiếp để đưa vào thực hiện;
Căn cứ Biên bản số 219/BB-SKHCN ngày 11/10/2019 của Sở Khoa học và
Công nghệ về việc họp Hội đồng KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân
chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019: Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn cá
thể đầu dòng đối với một số loại cây ăn quả và có năng suất, chất lượng cao trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai” (tên đề tài được điều chỉnh: Tuyển chọn và xây dựng vườn
cây đầu dòng cho bưởi, xoài, sầu riêng, chôm chôm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai);
Căn cứ Biên bản số 297/BB-SKHCN ngày 28/11/2019; Biên bản số 343/BBSKHCN ngày 25/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ Tổng hợp ý kiến nhận
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xét thuyết minh chỉnh sửa của 02 Ủy viên phản biện theo kết luận của Hội đồng
KH&CN tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
năm 2019: Đề tài “Tuyển chọn và xây dựng vườn cây đầu dòng cho bưởi, xoài,
sầu riêng, chôm chôm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;
Căn cứ Biên bản số 106/BB-SKHCN ngày 19/05/2020 về việc họp Tổ thẩm
định kinh phí Đề tài “Tuyển chọn và xây dựng vườn cây đầu dòng cho bưởi, xoài,
sầu riêng, chôm chôm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”;
/

Xét Báo cáo kết quả tuyển chọn và thẩm tra hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ ngày
/2020 của Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:
1. Tên nhiệm vụ: Đề tài “Tuyển chọn và xây dựng vườn cây đầu dòng cho
bưởi, xoài, sầu riêng, chôm chôm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.
2. Tổ chức chủ trì thực hiện: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông
nghiệp bền vững
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Bùi Xuân Khôi – Giám đốc Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển nông nghiệp bền vững.
4. Thời gian và địa điểm thực hiện:
- Thời gian nhiệm vụ: 36 tháng (kể từ khi ký kết hợp đồng)
- 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: 2.978.746.139 đồng (Hai tỷ chín trăm bảy mươi tám triệu
bảy trăm bốn mươi sáu ngàn một trăm ba mươi chín đồng), trong đó:
- Kinh phí từ nguồn Sự nghiệp khoa học công nghệ hằng năm của Sở Khoa
học và Công nghệ: 2.423.441.139 đồng (Hai tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu bốn
trăm bốn mươi mốt ngàn một trăm ba mươi chín đồng)
+ Kinh phí giao khoán: 1.569.760.659 đồng
+ Kinh phí không giao khoán: 853.680.480 đồng
- Kinh phí từ nguồn ngoài NSNN (vốn đối ứng của đơn vị chủ trì thực hiện
nhiệm vụ): 555.305.000 đồng
6. Mục tiêu nhiệm vụ:
Mục tiêu tổng quát:
Công nhận cá thể đầu dòng và xây dựng vườn cây đầu dòng cho một số
giống bưởi, xoài, sầu riêng và chôm chôm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
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Mục tiêu cụ thể:
- Công nhận được 09 cá thể đầu dòng gồm: 01 cá thể đầu dòng bưởi Da
xanh; 01 cá thể đầu dòng chôm chôm Nhãn, 01 chôm chôm Rongrieng, 01 chôm
chôm Java; 01 cá thể đầu dòng xoài cát Hòa Lộc, 01 xoài Cát chu, 01 xoài Đài
Loan; 01 cá thể đầu dòng sầu riêng Monthong và 01 sầu riêng Ri 6.
- Xây dựng 5.000m2 vườn cây đầu dòng.
- Chuyển giao kỹ thuật và giới thiệu cây đầu dòng thông qua hội thảo khoa
học.
7. Nội dung thực hiện:
Nội dung 1: Tuyển chọn cây đầu dòng xoài, bưởi, sầu riêng và chôm chôm
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Công việc 1: Điều tra, khảo sát nhanh đánh giá quần thể bưởi, xoài, sầu
riêng và chôm chôm.
- Công việc 2: Tuyển chọn quần thể tốt
- Công việc 3: Tuyển chọn cá thể ưu tú trong quần thể tốt xoài, bưởi, chôm
chôm, sầu riêng.
- Công việc 4: Công nhận cây đầu dòng
Nội dung 2: Xây dựng vườn cây đầu dòng.
- Công việc 1: Nhân giống cây đầu dòng bằng phương pháp ghép.
- Công việc 2: Trồng và chăm sóc vườn cây
Nội dung 3: Hội thảo khoa học.
8. Sản phẩm nhiệm vụ:
- Sản phẩm Dạng I:
+ 01 Cá thể bưởi Da xanh đầu dòng được công nhận (bảo tồn tại vườn nhà
dân).
+ 01 Cá thể xoài cát Hoà Lộc đầu dòng được công nhận (bảo tồn tại vườn
nhà dân).
+ 01 Cá thể xoài Cát Chu đầu dòng được công nhận (bảo tồn tại vườn nhà
dân).
+ 01 Cá thể xoài Đài Loan đầu dòng được công nhận (bảo tồn tại vườn nhà
dân).
+ 01 Cá thể sầu riêng Ri 6 đầu dòng được công nhận (bảo tồn tại vườn nhà
dân).
+ 01 Cá thể sầu riêng Monthong đầu dòng được công nhận (bảo tồn tại vườn
nhà dân).
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+ 01 Cá thể chôm chôm Java đầu dòng được công nhận (bảo tồn tại vườn
nhà dân).
+ 01 Cá thể chôm chôm Nhãn đầu dòng được công nhận (bảo tồn tại vườn
nhà dân).
+ 01 Cá thể chôm chôm Rongrieng đầu dòng được công nhận (bảo tồn tại
vườn nhà dân).
+ Vườn cây đầu dòng Diện tích 5000 m2 bao gồm 9 giống được nhân giống
từ cây đầu dòng đã được tuyển chọn và công nhận.
- Sản phẩm Dạng II:
+ Báo cáo điều tra khảo sát quần thể.
+ Báo cáo kết quả tuyển chọn cây đầu dòng bưởi, xoài, sầu riêng và chôm
chôm.
+ Hồ sơ công nhận cây đầu dòng (09 bộ cho 09 giống).
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
+ Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài (Bao gồm báo cáo chính và
báo cáo tóm tắt).
- Sản phẩm Dạng III:
+ Bài báo: Kết quả tuyển chọn một số cây ăn quả (bưởi Da xanh, xoài cát
Hòa Lộc, sầu riêng Ri6, sầu riêng Monthong, chôm chôm Rongrieng…) trên địa
bàn tỉnh Đồng Nai.
- Sản phẩm Khác:
+ Kỷ yếu Hội thảo (04 bộ tương ứng với 04 cuộc hội thảo).
+ Bản điện tử (ghi trên đĩa quang, USB) chứa toàn bộ bản số hóa nội
dung kết quả nghiên cứu của đề tài.
+ Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ.
9. Đơn vị ứng dụng trực tiếp kết quả nghiên cứu: Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Giao trách nhiệm cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông
nghiệp bền vững và Chủ nhiệm đề tài 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 của UBND tỉnh Đồng Nai và các quy định pháp luật hiện hành khác có
liên quan. Giao trách nhiệm cho Phòng Quản lý Khoa học theo dõi, kiểm tra, đôn
đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp bền vững và chủ nhiệm
nhiệm vụ triển khai thực hiện theo đúng nội dung đề cương và thời gian được
duyệt; phối hợp các đơn vị có liên quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
nêu trên theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/6/2018; Quyết định số
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10/2020/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 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, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Chánh thanh
tra Sở, Trung tâm Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
nông nghiệp bền vững, chủ nhiệm đề tài 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;
- Trung tâm TKC (đăng tải TT);
- Lưu VT, QLK, TT.
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