
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ0 8 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: Ì&&0/QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày01$thảng 4^năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Vê việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ 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 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Khoa 
học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư sổ 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 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 sổ 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư sổ  
07/2014/TT-BKHCNngày 26 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ Quyết định sổ 562/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ 
tướng Chỉnh phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản 
trong lĩnh vực Hỏa học, Khoa học sự sổng, Khoa học trái đất và Khoa học biển 
giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt định hướng nghiên cứu 
ưu tiên các khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hỏa học, Khoa học sự sống, Khoa 
học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025;

Xét kết quả làm việc của các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp quốc gia;



Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

Điều 1. Phê duyệt danh mục gồm 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia thuộc “Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa 

học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017- 
2025” - Lĩnh vực Khoa học trái đất đặt hàng để tuyển chọn (Nội dung chi tiết 

tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên và 

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính:

- 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 kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, 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 ừách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC(ĐMN)
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P h ụ  lụ c• m

D A N H  M ỤC N H IỆM  VỤ K H O A H Ọ C  V À  CÔNG NG H Ệ CẤP QUỐC G IA  
TUYỀN C H Ọ N  BẮT ĐÀU T H ự C  H IỆN  T Ừ  KẾ H O Ạ C H  NĂ M  2021

(Lĩnh vực K hoa học trái đất)
(Kèm theo Quyết định sổ $ỵijữQĐ-BKHCN ngàycỉXkháng/Ịiị năm 2020 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 chức
thưc hiên • •

1. N ghiên cứu xác lập 
m ô hình nguồn gốc 
và quy luật phân bố 
m ột số khoáng sản 
nội sinh có triển 
vọng khu vực địa 
khối K on Tum.

- Làm  sáng tỏ bản chất của các 
hoạt động m agm a - kiến tạo, 
các kiểu tụ khoáng khu vực 
nghiên cứu;
- Làm  rõ nguồn gốc, điều kiện 
hình thành các kiểu tụ khoáng 
v à  m ối liên quan của chúng với 
các hoạt động m agm a - kiến 
tạo;
- Đ ánh giá được m ức độ triển 
vọng của các kiểu tụ khoáng 
khác nhau và định hướng điều 
tra tìm  kiếm  khoáng sản.

- Các m ô hình tiến hóa m agm a - kiến tạo - sinh khoáng cho m ột 
số khoáng sản nội sinh triển vọng khu vực nghiên cứu;
- Báo cáo đánh giá triển vọng và phân loại triển vọng của các 
kiểu tụ khoáng;
- Sơ đồ, bản đồ tỷ lệ thích họp dự báo khoáng sản nội sinh có 
triển vọng khu vực nghiên cứu;
- Bộ cơ sở dữ liệu thu được trong quá trình triển khai đề tài;
- Công bố: 2 bài báo trên tạp chí thuộc danh m ục ISI/Scopus và 
03 bài báo/báo cáo trên tạp chí chuyên ngành quốc gia hoặc hội 
nghị/hội thảo khoa học trong nước và quốc tế;
- Hỗ trợ  đào tạo sau đại học

Tuyển chọn

2. N ghiên cứu các 
yếu tố và cơ  chế 
ảnh hưởng đến sự 
thay đổi cường độ, 
hướng di chuyển 
của xoáy thuận 
nhiệt đới trên B iển 
Đ ông và xây dựng 
phương pháp dự 
báo sớm.

- X ác định được vai trò và cơ 
chế ảnh hưởng của các nhân tố 
ngoại lực và nội lực đến sự 
thay đổi cường độ và hướng di 
chuyển của xoáy thuận nhiệt 
đới trên Biển Đông;
- Xây dựng được phương pháp 
dự báo cường độ và quỹ đạo 
của xoáy thuận nhiệt đới trên 
Biển Đông hạn 1-3 ngày, chú

- Báo cáo phương pháp phân tích và nhận diện các nhân tố 
ngoại lực và nội lực ảnh hưởng đến sự thay đổi cường độ và 
hướng di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên B iển Đông;
- Báo cáo vai trò và cơ chế ảnh hưởng của các nhân tố nội lực 
và ngoại lức đến sự thay đổi đột ngột cường độ và hướng di 
chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên B iển Đông;
- Báo cáo các phương pháp dự báo cường độ cực đại tiềm  năng, 
sự thay đổi cường độ, hướng di chuyển, bán kính gió m ạnh của 
xoáy thuận nhiệt đới trên B iển Đông hạn 1-3 ngày;
- Các két quả thử nghiệm  mô phỏng, dự báo và đánh giá sai số;

Tuyển chọn



T T T ên  nh iệm  vụ Đ ịnh  h ư ớ n g  m ục tiêu Y êu cầu  đố i với k ế t quả*
P h ư ơ n g  thứ c

tổ chức
th ư c  hiên  • •

trọng đến các trường hợp bão 
thay đổi đột ngột cường độ và 
hướng di chuyển.

- Công bố: 02 bài báo trong danh m ục ISI/Scopus và 02 bài báo 
trong nước đăng trên tạp  chí quốc gia uy tín;
- Hỗ trơ  đào tao sau đai hoc• * • •

Danh sách gôm 02 nhiệm vụ./.


