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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyêt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, 

giao trực tiếp thực hiện trong Clnrơng trình đổi mỗi công nghệ quốc gia 
đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công 
nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định 
và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình 
đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 
03/2017/TT-BKHCN ngay 03/4/2017 cua Bọ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN;

Căn cứ Quyết định số 3041/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối 
hợp quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét két quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 
2020 được thành lập theo Quyết định số 635/QĐ-BKHCN ngày 26/3/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục ứ ng  dụng và Phát triển công nghệ, Chủ 
nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Giám đốc Văn 
phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ trưởng Vụ Ké 
hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài ‘X ây dựng bản đồ công 
nghệ ngành nhựa kỹ thuật và ứng dụng công nghệ in 3D để phát triển



ngành tại Việt N am ” để xét giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi 
mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (chi tiết 
tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục ứ ng  dụng và Phát triển công nghệ phối họp 
với Vụ trưởng Vụ Kê hoạch - Tài chính tổ chức thông báo danh mục nêụ tại 
Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định 
để các tổ chức, cá nhân biết và chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp.

Giao Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc 
gia phối hợp với Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 
2020, Cục trưởng Cục ứ ng  dụng va Phát triển công nghệ va Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tham gia tuyên chọn, giao trực tiếp 
theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 
kết quả giao trực tiếp.

Điều 3. Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ 
quốc gia, Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, 
Cục trưởng Cục ứ ng  dụng và Phát triển công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - 
Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.Ậj?



TRONG CHƯC

(Kèm theo Qui

ĐẬT HÀNG NHIỆM  VỤ ĐỂ GI AO T R ự C  TIẾP T H ự C  H IỆN
^  CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, BẮT ĐÀU T H ự C  HIỆN TỪ  NĂM 2018

\Ỹ&Đ-BKHCN ngàỵjly  tháng s~năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên nhiệm VỊ) Đinì? hvong^nuc tiêu Yêu cầu đối vói kết quả Phương thức tổ 
chức thực hiện Ghi chú

1 Xây dựng bản 
đồ công nghệ 
ngành nhựa kỹ 
thuật và ứng 
dụng công 
nghệ in 3D để 
phát triển 
ngành tại Việt 
Nam

-Xây dựng bản đồ công 
nghệ ngành nhựa kỹ thuật.

-Xác định công nghệ ưu 
tiên và lộ trình đổi mới 
công nghệ trong ngành 
nhựa kỹ thuật.
- Thúc đẩy ứng dụng công 
nghệ in 3D trong ngành 
nhựa kỹ thuật.

- Báo cáo hiện trạng ngành nhựa kỹ thuật.

- Bản đồ công nghệ ngành nhựa kỹ thuật.

- Báo cáo đề xuất các công nghệ ưu tiên và lộ trình đổi mới 
công nghệ trong ngành nhựa kỹ thuật.

- Đề xuất các giải pháp phát triển ứng dụng công nghệ in 3D 
trong ngành nhựa kỹ thuật.

- Cơ sở dữ liệu công nghệ in 3D trong ngành nhựa kỹ thuật.

- 03 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước.

Giao trực tiếp cho 
Trung tâm ứng  
dụng Tiến bộ 

Khoa học và Công 
nghệ - Sở KHCN 

TP. HCM


