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1. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ 

- Chuyển giao, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong tất cả các lĩnh vực. 

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại, công nghệ tự động hóa 

để nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra các ngành hàng mới, các sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm đặc thù đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.  

- Ứng dụng công nghệ vật liệu mới, công nghệ tiên tiến làm đường giao 

thông nông thôn, sản xuất vật liệu xây dựng. 

- Khuyến khích nghiên cứu - ứng dụng các nguồn năng lượng mới, năng 

lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; các biện pháp sử dụng năng 

lượng điện hợp lý và tiết kiệm. 

- Nghiên cứu đánh giá chất lượng, trữ lượng, quản lý có hiệu quả các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương; Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ mới trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, biến đổi khí 

hậu; xử lý ô nhiễm môi trường. 

- Xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương. 

- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội 

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết các 

thủ tục hành chính. Đề xuất nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin quản lý nguồn 

lực doanh nghiệp và quảng cáo sản phẩm, quản lý trung tâm hành chính công trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Chuyển giao ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp đáp ứng với 

yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các lĩnh vực trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản như: biện pháp thâm canh tổng hợp, tự động hóa, cơ 

giới hóa các khâu sản xuất gắn với vùng chuyên canh, với doanh nghiệp hoặc loại 

hình kinh tế cụ thể; công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng sản 

phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch gắn với mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm. 

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong tuyển chọn và nhân rộng 

các giống cây, giống con có năng suất cao và chất lượng tốt phù hợp với điều kiện 

thực tiễn của địa phương; Nghiên cứu, khảo nghiệm, thử nghiệm một số giống cây 

trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả để đưa vào sản xuất. 

- Nghiên cứu, ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng và 

chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất, trong đó chú trọng nghiên cứu 
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xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm 

nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản, sản phẩm chủ lực của tỉnh, trong bảo 

quản, chế biến nông, lâm sản sau thu hoạch. 

3. Lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe 

 Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ chẩn 

đoán và điều trị bệnh; chăm sóc sơ sinh, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, các 

bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm, các bệnh mới phát sinh; kết hợp y học hiện đại 

với y học cổ truyền; các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; nghiên cứu, xây 

dựng các mô hình trồng, chế biến các loại cây dược liệu có giá trị phù hợp với điều 

kiện của địa phương. 

4. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh 

 Nghiên cứu các vấn đề nhằm phục vụ cho bảo vệ an ninh trật tự, an ninh 

quốc phòng tại địa phương: 

- Đảm bảo các luận cứ khoa học, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề 

về đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội mới nảy sinh trong 

quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt tội 

phạm có tổ chức, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm do 

nguyên nhân xã hội… 

- Các giải pháp xã hội hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; trật tự 

an toàn xã hội, các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh môi trường, 

phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. 

5. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

Tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá, hoạch 

định các chủ trương, chính sách gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội nhanh và 

bền vững, tập trung vào các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút và phát triển nguồn nhân lực; những giải 

pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá phù hợp với điều kiện tự nhiên và 

kinh tế - xã hội của tỉnh; nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, thúc đẩy sự gắn kết giữa giáo dục - đào tạo và 

khoa học - công nghệ, sản xuất - kinh doanh./. 
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	Sở Khoa học và Công nghệ<sokhcn@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-08T07:40:16+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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