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Số-Jềẽồ /QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày s  ồ tháng CỊ năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
về v iệc  ph ê d u yệt danh m ục n h iệm  vụ khoa học và công nghệ  

cấp  qu ốc gia đ ặt hàn g  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 17/2015/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia;

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;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phát 
triển khoa học và công nghệ địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 
gia đế đưa ra tuyển chọn (Chi tiết trong 03 Phụ ỉục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Ke hoạch -  Tài chính và Vụ trưởng Vụ Phảt 
triển khoa học và công nghệ địa phương:



- Thông báo danh mục nhiệm vụ nêu 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 
đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng 
ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về kết quả thực hiện.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa 
phương, 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: KT. B ộ  TRƯỞNG
-NhưĐiều 3; THỨ TRƯỞNG
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

Trần Văn Tùng



Phụ lục 1

DANH MỤC NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUÓC GIA
ĐẶT HANG ĐẺ ĐỮA RA TUYỀN CHỌN

(Kèm theo Quyết định SO<2%60 /QĐ-BKHCN ngày 3ỏ thảngỹ năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên nhiệm  vụ Đ ịnh hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả Phương thức  
tổ chửc thực hiện

1 Nghiên cứu thực 
trạng suy thoái và 
để xuất giải pháp 
khoa học công 
nghệ phát triến 
bền vững vùng 
cam Hà Giang

- Đánh giá được thực 
trạng và nguyên nhân 
suy thoái của vùng cam 
Hà Giang.
- Đe xuất được các giải 
pháp khoa học công 
nghệ nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu 
quả kinh tế nhằm phát 
triến bền vững vùng 
cam Hà Giang.

- Báo cáo đánh giá thực trạng và xác định được 
nguyên nhân chính gây suy thoái vùng cam tại Hà 
Giang.
- Quy trình kỹ thuật sản xuất cam bền vững tại tỉnh 
Hà Giang (được công nhận tiến bộ kỹ thuật).
- Quy trình bảo quản cam: thời gian trên 30 ngày, tỷ 
lệ hư hỏng dưới 10%.
- 03 mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất cam 
bền vững (02-03 ha/mô hình/vùng), khắc phục được 
các nguyên nhân gây suy thoái, hiệu quả kinh tế tăng 
15-20% so với sản xuất đại trà.
- 01 mô hình bảo quản cam quy mô 10 tấn, thời gian 
bảo quản được 30 ngày, tỷ lệ hư hỏng dưới 10%.
- 01 mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ cam theo 
chuỗi giá trị tại Hà Giang, truy xuất được nguồn gốc 
và có ít nhất 01 doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.
- Hội thảo, tập huấn, chuyển giao công nghệ cho địa 
phuơng.
- 02 bài báo được đăng trên tạp chí chuyên ngành.
- Tham gia đào tạo sau đại học.

Tuyên chọn



Phụ lục 2

DANH MỤC NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
ĐẶT HÀNG ĐẺ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN

(Kèm theo Quyết định số ã  ¿?éỡ /QĐ-BKHCN ngàyĩ)0 thảngCỊ năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên nhiệm  vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả Phương thức  
tổ chửc thực hiện

1 Nghiên cứu ứng 
dụng các giải 
pháp khoa học 
công nghệ phát 
triển sản xuất na 
bền vững tại Lạng 
Sơn và vùng phụ 
cận

- Tuyển chọn đuợc một 
số giống mới ít hạt, cho 
năng suất cao, chất 
luợng tốt phù hợp với 
điều kiện sản xuất na 
vùng Đông Bắc.
- Xây dụng đuợc quy 
trình sản xuất na phù 
họp với tiêu chuẩn trồng 
trọt hữu cơ (TCVN 
11041-2:2017).
- Xây dựng đuợc một số 
quy trình bảo quản, chế 
biến na.
- Xây dựng đuợc một số 
mô hình sản xuất na bền 
vững.

- Tuyến chọn đuợc ít nhất 01 giống Na mới ít hạt, 
phù họp với điều kiện sản xuất na vùng Đông Bắc 
(duới 50 hạt, khối luợng quả lém hơn 500g), đuợc 
công nhận hoặc tự công nhận theo quy định.
- 01 quy trình canh tác na phù họp với tiêu chuẩn 
trồng trọt hữu cơ (TCVN 11041-2:2017), đuợc Bộ 
NN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật.
- 01 quy trình bảo quản na an toàn đuợc công nhận 
cấp cơ sở, hạn chế tổn thất tối thiểu 15%, thời gian 
bảo quản trên 10 ngày.
- 02 quy trình chế biến sản phẩm na (probiotic, 
nectar) đuợc công nhận cấp cơ sở.
- 02 - 03 mô hình sản xuất na bền vững cho các lập 
địa khác nhau, quy mô 3-5ha/mô hình.
- Tập huấn kỹ thuật cho nguời dân.
- 02 bài báo đuợc đăng trên tạp chí chuyên ngành.
- Tham gia đào tạo sau đại học ít nhất 01 thạc sĩ.

Tuyển chọn



Phụ lục 3

(Kèm theo Quyết đị

M VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
T HANG ĐẺ ĐỨA RA TUYỂN CHỌN

'KHCN ngày? ở thángS năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên nhiệm  vụ Đ ịnh hướng mục tiêu Yêu càu đối với kết quả Phương thức  
tổ chức thực hiện

Nghiên cứu phát 
triển sản phẩm 
nông, lâm nghiệp 
đặc thù theo 
chuỗi giá trị phục 
vụ du lịch khu vực 
hồ Ba Be và vùng 
phụ cận

- Đe xuất được giải 
pháp tổng thể phát triển 
nông, lâm nghiệp phục 
vụ phát triển du lịch khu 
vực hồ Ba Be và vùng 
phụ cận.
- Phát triển được một số 
sản phẩm nông, lâm 
nghiệp đặc thù theo 
chuỗi giá trị phục vụ du 
lịch.

- Báo cáo đánh giá hiện trạng; xác định tiềm năng, 
lợi thế và các yếu tố hạn chế về phát triển nông, lâm 
nghiệp phục vụ du lịch khu vực hồ Ba Be và vùng 
phụ cận.
- Danh mục các sản phẩm nông, lâm nghiệp đặc thù 
theo chuỗi giá trị phục vụ du lịch của khu vực hồ Ba 
Be và vùng phụ cận.
- Các nhóm giải pháp cụ thể phát triển các sản phẩm 
nông, lâm nghiệp đặc thù theo chuỗi giá trị phục vụ 
du lịch.
- Sơ đồ các tuyến/điểm du lịch gắn với các sản phẩm 
nông, lâm nghiệp, làng nghề truyền thống khu vực hồ 
Ba Bể và vùng phụ cận.
- 05 mô hình phát ữiến một số sản phấm nông, lâm 
nghiệp đặc thù phục vụ du lịch.
- Tập huấn cho người dân, cán bộ kỹ thuật và cán bộ 
quản lý địa phương về phát triển nông, lâm nghiệp 
gắn với đu lịch.
- 03 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.
- Tham gia đào tạo sau đại học ít nhất 01 thạc sĩ.

■ ?

Tuyên chọn


