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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi Danh mục nhiệm vụ  

nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ, ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng 

khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Danh mục và giao nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công 

nghệ năm 2019; 

Xét đề nghị của trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức tại Văn bản số 564/TTr-

CĐKTVĐ ngày 12/9/2019; sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 1558/SKHCN-

KH ngày 15/10/2019 và Văn bản số 1616/SKHCN-KH ngày 23/10/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thay đổi Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh năm 2019 (có danh mục kèm theo). 

 Điều 2. Giao sở Khoa học và Công nghệ căn cứ mục tiêu, nội dung nhiệm vụ 

mới, thông báo cho trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức và tổ chức triển khai thực 

hiện theo đúng quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở:  

Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt 

Đức; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó VP; 

- Lưu: VT, KT2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

Đặng Quốc Vinh 



 

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019  

(Kèm theo Quyết định số:3515/QĐ-UBND, ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) 

TT Tên nhiệm vụ 

Cơ quan 

chủ trì 

thực hiện 

Mục tiêu và nội dung 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng 

và triển khai hệ thống đào tạo 

theo mô đun/tín chỉ một số 

ngành kỹ thuật, công nghệ 

trình độ cao đẳng nghề trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm tiếp 

cận chuẩn cấp độ quốc tế. 

(thay thế Đề tài: Nghiên cứu 

xây dựng hệ thống điều khiển 

giám sát tự động hệ thống điện 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh) 

Trường 

Cao đằng 

kỹ thuật 

Việt Đức 

Mục tiêu: Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo theo 

mođun/tín chỉ một số ngành kỹ thuật, công nghệ trình độ cao đẳng 

nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm tiếp cận chuẩn cấp độ quốc tế ...  

Nội dung: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra của một số ngành đào 

tạo trình độ cao đẳng tiếp cận đạt cấp độ quốc tế; Xây dựng chương 

trình khung đào tạo theo mođun/tín chỉ phù hợp với điều kiện thực 

tiễn Việt Nam (Hà Tĩnh); Triển khai thực nghiệm dạy và học tại một 

số cơ sở liên kết; Đánh giá, hoàn thiện chương trình khung và đề xuất 

giải pháp ứng dụng cho các trường Cao đẳng trên địa bàn. 

2019-

2020 
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