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QUYẾT ĐỊNH
về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

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 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư số 
03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - 
kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp 
quốc gia “N g h iên  cứ u  tác đ ộ n g  của nguồn  cấp  nước đến ô nh iễm  nước ừ o n g  

các  h ệ  thống  thủy  lợ i vù n g  đ ồ n g  b ằng  sô n g  H ồ n g  và  đ ề  x u ấ t các g iả i p h á p  khắc 

p h ụ c  ” để đưa ra tuyển chọn (Chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - 
kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội đồng khoa học và công 
nghệ đánh giá hồ sơ đề tài nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành để lựa chọn tổ 
chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực 
hiện.



Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ 
thuật, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương 
trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BÔ TRƯỞNG

ông Tạc



Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CẤP QUÓC GIA ĐẶT HÀNG ĐẺ ĐƯA RA TUYỀN CHỌN
(Kèm theo Quyết định sổJõ9*(/QĐ-BKHCN ngày ũGthángJỊ năm 2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

TT
>rfi /V -»A J  ̂•Tên đê tài Định hướng m ục tiêu Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm Phương thửc 

thực hiện

1 Nghiên cứu tấc 
động của nguồn 
cấp nuớc đến ô 
nhiễm nuớc trong 
các hệ thống thủy 
lợi vùng đồng bằng 
sông Hồng và đề 
xuất các giải pháp 
khắc phục.

- Đánh giá đuợc diễn biến số 
luợng, chất luợng nguồn cấp 
nuớc và tác động đến ô nhiễm 
nuớc trong các hệ thống thủy lợi 
vùng đồng bằng sông Hồng.
- Xây dụng đuợc các kịch bản ô 
nhiễm nuớc và phân vùng chất 
luợng nuớc trong hệ thống thủy 
lợi vùng đồng bằng sông Hồng 
tuơng ứng với khả năng cấp 
nuớc của hệ thống và các hoạt 
động phát triển kinh tế - xã hội 
tại vùng nghiên cứu.
- Đề xuất đuợc các giải pháp 
khoa học công nghệ và kiến nghị 
thay đổi quy trình vận hành để 
giảm thiểu ô nhiễm nuớc trong 
các hệ thống thủy lợi vùng đồng 
bằng sông Hồng.

- Báo cáo diễn biến sổ luợng, chất luợng nguồn cấp nuớc và tác 
động đến ô nhiễm nuớc trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng 
bằng sông Hồng;
- Các kịch bản ô nhiễm nuớc và phân vùng chất luợng nuớc 
trong hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng tuơng ứng 
với diễn biến nguồn nuớc đến, khả năng cấp nuớc của hệ thống 
và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại vùng nghiên cứu;
- Các giải pháp khoa học công nghệ tăng cuờng khả năng tụ làm 
sạch nguồn nuớc tuơng ứng với các kịch bản nêu trên và kiến 
nghị thay đổi quy trình vận hành hệ thống để giảm thiểu ô 
nhiễm nuớc trong các hệ thống thủy lơi vùng đồng bằng sông 
Hồng;
- Áp dụng giải pháp khoa học công nghệ phù họp và quy trình 
vận hành để giảm thiểu ô nhiễm nuớc cho hệ thống thủy lợi Bắc 
Đuống (tối thiểu phải đảm bảo giá trị các thông số kỹ thuật đuợc 
quy đĩnh tại QCVN08-MT:2015/BTNMT);
- Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu của đề tài, bản đồ phân vùng 
chất luợng nuớc trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng 
sông Hồng;
- 03 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành/hội nghị khoa học, 
trong đó có tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế;
- Đào tạo 01 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu viên.

Tuyển chọn


