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QƯYÉT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ tuyển chọn 

bắt đầu thực hiện từ năm 2020 và năm 2021

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

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

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 02 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định sổ 2979/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 10 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch của Bộ Khoa học và 
Công nghệ trỉến khai Đe án (‘Trỉến khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc ";

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020 và năm 
2021;

Theo đề nghị của Tồng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng và Chảnh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.

QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt 

hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2020 và năm 2021 (chỉ tiết tại các 
phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên Cổng thông tin điện 
tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.
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Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm 
tổ chức triển khai thủ tục tuyển chọn, thẩm định kinh phí, phê duyệt nhiệm vụ, 
sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên phù họp với khả năng cân đối của ngân 
sách nhà nước, ký họp đồng khoa học và công nghệ đối với các nhiệm vụ trong 
danh mục theo Quyết định số 1936/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 7 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ủy quyền Tổng cục trưởng Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử 
Việt Nam, Viện trưởng Viện ứng dụng công nghệ quản lý một số nhiệm vụ chi 
từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chánh 
Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các đon vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.

Lê Xuân Định
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Phụ lục

(Kèm theo Quyết

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TUYỂN CHỌN 
Hực HIỆN BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2020, 2021

-BKHCN ngày/Ý t h á n g n ă m  2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên nhiệm vụ 
KHCN Mục tiêu Sản phẩm dự kiến đạt được

Dự kiến 
thời gian 
thực hiện

Phương 
thức 

tổ chức 
thực hiện

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7
1 Nghiên cứu, thí 

điểm áp dụng 
hệ thống truy 
xuất nguồn gốc 
đối với một số 
sản phẩm nông 
sản phù hợp 
tiêu chuẩn quốc 
gia về truy xuất 
nguồn gốc cho 
doanh nghiệp 
tại địa phương

Trien khai áp dụng thí 
điểm làm cơ sở chuẩn 
hóa nội dung, quy trình 
truy xuất nguồn gốc của 
doanh nghiệp, thúc đấy 
nhân rộng áp dụng

- Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc đối với sản phấm nông sản phù 
hợp với TCVN, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu đi 
Trung Quốc;
- Hệ thống truy xuất nguồn gốc theo TVCN, 
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu đi Trung Quốc 
được xây dựng, áp dụng thí điếm cho sản 
phẩm nông sản của 03-05 doanh nghiệp tại 3 
miền (trong đó có ít nhất 02 hệ thống được 
đánh giá chứng nhận của bên thứ 3); ít nhất 
mỗi mô hình áp dụng thí điểm được hỗ trợ tem 
truy xuất nguồn gốc cho 01 lô hàng xuất khẩu;
- 03 hội thảo tại 3 miền, phổ biến hệ thống truy 
xuất nguồn gốc đối với sản phấm nông sản phù

12 tháng
(12/2020-
12/2021)

Tuyển chọn
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TT Tên nhiệm vụ 
KHCN

M ụ c  tiêu S ản  p h ẩm  d ự  k iến  đ ạ t đ ư ơ c

Dự kiến 
thòi gian 
thực hiện

Phương 
thửc 

tổ chửc 
thực hiện

Ghi
chú

hợp với TCVN;
- Tuyên truyền, quảng bá (tin, bài, ảnh; bài 
báo).
- Tối thiểu 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên 
ngành

2 Nghiên cứu, 
phát triến môi 
trường sinh thái 
cho việc triến 
khai, áp dụng 
và quản lý hệ 
thống truy xuất 
nguồn gốc 
thống nhất theo 
tiêu chuẩn, quy 
chuấn kỹ thuật 
quốc gia, 
hướng tới thừa 
nhận kết quả 
truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, 
hàng hóa phục 
vụ xuất -  nhập 
khẩu

Phát triển các yếu tố cơ 
bản trong mối quan hệ 
mật thiết với nhau để 
việc triển khai, áp dụng 
và quản lý hệ thống truy 
xuất nguồn gốc (TXNG) 
được thống nhất trong cả 
nước và thúc đấy việc 
đáp ứng các điều kiện về 
truy xuất nguồn gốc sản 
phấm, hàng hóa xuất — 
nhập khẩu của một số thị 
trường quốc tế để hướng 
tới thừa nhận lẫn nhau 
kết quả TXNG

- Các báo cáo đánh giá, nghiên cứu;
- Dự thảo 10 TCVN về TXNG đối với thực 
phẩm, thủy sản và thuốc chữa bệnh; 02 QCVN 
quy trình TXNG thủy sản và thực phẩm (trình 
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố);
- Xây dựng 03 mô hình thí điểm với một số hệ 
thống TXNG được kết nối thành công với 
Cổng thông tin TXNG sản phẩm, hàng hóa 
quốc gia (03 mô hình phân bố tương ứng ở 3 
miền Bắc, Trung, Nam);
- Bộ tài liệu hướng dẫn TXNG một số loại sản 
phẩm, hàng hóa đáp ứng các yêu cầu, điều 
kiện của tối thiếu 4 thị trường mục tiêu quốc 
tế để hướng tới thừa nhận kết quả TXNG sản 
phẩm, hàng hóa lẫn nhau phục vụ xuất nhập 
khẩu;
- Tối thiểu 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên 
ngành

24 tháng
(01/2021-
12/2022)

Tuyển chọn
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