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Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản                  

 

 Phúc đáp Công văn số  857/QLCL-KHTC của Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản về việc trả lời phản ánh, kiến nghị/câu hỏi của cơ quan địa 

phương, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trả lời kiến nghị của Sở Nông  

nghiệp và PTNT Hưng Yên như sau: 

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều văn bản quy định, 

chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu tăng cường ứng dụng, chuyển giao các kết quả 

nghiên cứu khoa học vào sản xuất trong đó có lĩnh vực bảo quản, chế biến các sản 

phẩm nông sản, cụ thể:  

- Chỉ thị số 297/CT-BNN-KHCN ngày 13/01/2015 đã chỉ đạo các đơn vị 

nghiên cứu thuộc Bộ: “Chủ động liên kết, liên doanh, hợp tác với doanh nghiệp 

cùng đầu tư thực hiện nhiệm vụ KHCN và khuyến nông, đảm bảo các sản phẩm 

khoa học được nhanh chóng đưa vào sản xuất trên cơ sở thương mại hóa”. 

- Phần lớn các đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm được giao thực 

hiện trong thời gian gần đây đều có yêu cầu về sản phẩm là các tiến bộ kỹ thuật. 

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT quy định các sản 

phẩm nghiên cứu phải được chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả tại ít nhất 03 cơ 

sở sản xuất. Mặt khác, Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT quy định các dự án sản 

xuất thử nghiệm để được phép triển khai bắt buộc phải có sự hợp tác góp vốn và 

cùng thực hiện của doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất. 

2. Trong giai đoạn năm 2015-2020, hầu hết các nội dung nghiên cứu khoa 

học lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản đều được gắn với các cơ sở ứng dụng, 

nhiều kết quả nghiên cứu của lĩnh vực này đã ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất 

và được công nhận là tiến bộ kỹ thuật (chi tiết tại Phụ lục kèm theo Công văn).   

3. Đối với tỉnh Hưng Yên, một số kết quả nghiên cứu lĩnh vực bảo quản, chế 

biến nông sản cũng đã được các cơ quan nghiên cứu khoa học của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chuyển giao cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cụ thể: 

Đề tài nghiên cứu Công nghệ sản xuất phế phẩm Aminoethoxyvinylglycine 



(AVG) ức chế sinh tổng hợp ethylene từ vi khuẩn Streptomyces sp để kéo dài thời 

gian thu hoạch quả tươi đã được chuyển giao và ứng dụng cho các hộ sản xuất tại 

huyện Yên Mỹ; Đề tài nghiên cứu hoàn thiện gói kỹ thuật xử lý, sơ chế, bảo quản 

một số loại quả chủ lực phục vụ nội tiêu và xuất khẩu được ứng dụng tại Công ty 

TNHH Thuận Tâm Thành… 

 Trên đây là ý kiến của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chuyển đến 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản để tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu KHCN. 

 

 

 

 

KT. VỤ TRƯỞNG 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ninh 
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