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QUYẾT ĐỊNH
v ề việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cẫp quốc gia để đưa ra tuyển chọn
B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ sổ 29/20Ỉ3/QHỈ3;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngàỵ 27/01/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Khoa học và cồng
nghệ;
Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Khoa học và
Công nghệ;
Căn cứ Thông tư sổ 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư sỗ
03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
quy định ừình 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 ỉàm 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 K ế hoạch - Tài chỉnh và Vụ trưởng Vụ
Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập
cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn (Chi tiết danh mục nhiệm vụ trong Phụ lục 1
và Phụ lục 2 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 các hô sơ nhiệm vụ nêu tại Điêu 1 theo quy định hiện hành đê 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 Chưoug
trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đon vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phu luc 1

Tên Dự án S]

1

Hoàn thiện công nghệ
và hệ thống thiết bị bảo
quản chè đen OTD
bằng tổ họp silo có sử
dụng bơm nhiệt quy
mô công nghiệp.

kinh tế kỹ thuật cần đạt
1. Làm chủ được công
nghệ bảo quản chè đen
OTD (Orthodox) bằng tổ
họp silo có sử dụng bơm
nhiệt quy mô công nghiệp
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

1. Bộ tài liệu các quy trĩnh công nghệ bảo quản
chè đen OTD bằng tổ họp silo ứng dụng bom
nhiệt đạt yêu cầu xuất khẩu.

2. Bộ hồ sơ tính toán, thiết kế và công nghệ ché
tạo hệ thống thiết bị bảo quản, sấy lại, định
lượng và phối trộn chè đen OTD bằng tổ họp silo
2. Thiết kế, chế tạo được có sử dụng bơm nhiệt quy mô công nghiệp.
hệ thống thiết bị bảo quản, 3. Hệ thống thiết bị đồng bộ bảo quản, sấy lại,
sấy lại, định lượng và phối định lượng và phối trộn chè đen OTD có mức độ
trộn chè đen OTD bằng tổ cơ giới hóa và tự động hóa cao, bao gồm các
họp silo có sử dụng bơm cụm thiết bị chính sau:
nhiệt quy mô công nghiệp.
- 01 tổ hợp gồm 12 silo phục vụ bảo quản, sấy lại
3. Triển khai ứng dụng với tổng thể tích 750-850 m3 và 12 silo phục vụ
trong sản xuất chè đen
cân định lượng có tổng thể tích 120-130 m3.
OTD, đảm bảo ổn định, an
toàn thực phẩm để xuất - 01 hệ thống thiết bị vận chuyển và phân phối
chè đen OTD vào tổ họp silo bảo quản, sấy lại
khẩu. Lợi nhuận tăng tối
và tổ họp silo phục vụ cân định lượng, năng
thiểu 25% so với công
suất 3-3,5 tấn/h;
nghệ cũ.

Phương thức
thực hiện

Tuyển chọn

TT

Tên Dự án SXTN

Định hướng mục tiêu

Sản phẩm và các chỉ tiều
kỉnh tế kỹ thuật cần đạt
- 01 hệ thống cân định lượng chè năng suất 3-3,5
tấn/h; sai số < ±1%;

Phương thức
thực hiện

- 01 hệ thống điện động lực điều khiển và giám
sát hoạt động của hệ thống.
4. Sản xuất thử nghiệm 01 đợt bảo quản 150 tấn
sản phẩm chè OTD đáp ứng TCVN 3218 : 2012;
TCVN 1454-1993 và đạt các chỉ tiêu chính sau:
- Duy trì độ ẩm chè trong các silo bảo quản: <
7%;
- Giữ được chất lượng sản phẩm OTD ổn định
trong thời gian bảo quản tối thiểu 06 tháng.
5. Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội./.
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Phụ lục 2
DANH MỤC ĐÊ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN
(Kềm theo Quyết định sổ ¿Yé /QĐ-BKHCN ngày/ 9 thảng Ỷ năm 2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)
TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối vói sản phẩm

1

Nghiên cứu xây
dựng thử nghiệm hệ
thống cảnh báo sớm
lũ quét, sạt lở đất
cho quy mô cộng
đồng
ứng
dụng
Internet vạn vật phù
hợp với điều kiện
Việt Nam.

1. Làm chủ thiết kế, chế tạo
hệ thống cảm biến quan trắc
và cảnh báo/báo động lũ
quét và sạt lở đất nhằm
thiểu thiệt hại về nguời và
tài sản phù họp điều kiện
Việt Nam.

1. Bộ tài liệu tính toán thiết ké và huớng dẫn áp
dụng mô hình cảnh báo sớm lũ quét và sạt lở đât.

Phương thức
thực hiện

Tuyên chọn

2. Bộ quy trình và phuơng thức xác định các nguỡng
cảnh báo sớm lũ quét và sạt lở đất theo thời gian
thực.

3. 01 hệ thống thử nghiệm đa cảm biến (luợng mua,
dịch chuyển, áp lực nuớc lỗ rỗng, phát xạ âm
2. Xây dụng đuợc hệ thống thanh,...) cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất cho các
áp dụng các công nghệ tiên khu vục dân cu bằng công nghệ IoT.
tiến về cảm biến IoT và
4. 03 hệ thống đuợc lắp đặt và vận hành ở các vị
truyền dẫn thông tin.
trí điển hình nguy cơ cao xẩy ra lũ quét và sạt lở
3. Lắp đặt và vận hành mô đất vào khu dân cu, đuờng giao thông.
hình cảnh báo sớm lũ quét
và sạt lở đất phục vụ tích 4. Bộ tiêu chuẩn cơ sở về hệ thống cảnh báo sớm
họp điều hành và áp dụng lũ quét và sạt lở đất sử dụng IoT.
đuợc cho chính quyền địa 5. Báo cáo kết quả thục nghiệm hệ thống.
phuơng đến cấp xã.
6. 02 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí
chuyên ngành./.
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