
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:             /TB-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì  

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 

 

Căn cứ các Quyết định số 1308/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 7 năm 2021; 

Quyết định số 1348/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 

1364/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

bộ thực hiện năm 2022 thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng 

điểm cấp bộ, mã số TNMT.01/21-25, TNMT.04/21-25 và TNMT.05/21-25; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Phiếu trình số 302/PTr-KHCN, 

ngày 24 tháng 9 năm 2021, sau khi kiểm tra, rà soát về tính khoa học, khả thi và 

sự cần thiết triển khai thực hiện năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông 

báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp bộ đợt 2 năm 2022 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

1. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 

12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Các biểu mẫu để hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn được 

hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.  

Dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối 

với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 28 tháng 10 năm 2021. 

4. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: 

http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: 

https://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx 

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

https://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx


công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương II của 

Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT. 

  
Nơi nhận:     

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Lưu VT, KHCN, VTH.  
 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 

 
Trần Bình Trọng 
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 Phụ lục  

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TUYỂN CHỌN ĐỢT 2 NĂM 2022 

Thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ 

mã số TNMT.01/21-25, TNMT.04/21-25 và TNMT.05/21-25 
 

(Theo Quyết định số        /QĐ-BTNMT ngày       tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 

Đơn vị dự 

kiến tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh 

Dự kiến 

kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

1 TNMT.01.26: 

Nghiên cứu cơ sở lý 

luận, kinh nghiệm 

quốc tế và thực tiễn 

Việt Nam để xác định 

các phương pháp 

nghiên cứu Xã hội 

học Môi trường phục 

vụ quản lý và bảo vệ 

môi trường. 

- Xác lập được cơ sở 

khoa học, thực tiễn và 

kinh nghiệm quốc tế 

trong lồng ghép, tiếp 

cận phương pháp 

nghiên cứu  

Xã hội học Môi 

trường phục vụ quản 

lý và bảo vệ môi 

trường;  

- Xây dựng được 

hướng dẫn kỹ thuật 

lồng ghép cách tiếp 

cận Xã hội học Môi 

trường và vận dụng 

các phương pháp 

1. Báo cáo cơ sở khoa học, cơ sở chính sách, cơ sở 

thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế trong lồng ghép tiếp 

cận Xã hội học Môi trường và vận dụng phương pháp 

nghiên cứu Xã hội học phục vụ công tác quản lý và 

bảo vệ môi trường; 

2. 04 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép  

cách tiếp cận Xã hội học Môi trường và vận dụng 

phương pháp nghiên cứu Xã hội học trong lĩnh vực 

quản lý và bảo vệ môi trường, bao gồm:  

(1) Hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép cách tiếp cận Xã 

hội học Môi trường trong tham vấn cộng đồng về tác 

động môi trường; 

 (2) Hướng dẫn kỹ thuật lồng ghép cách tiếp cận Xã 

hội học Môi trường trong hòa giải xung đột môi 

trường;  

(3) Hướng dẫn kỹ thuật vận dụng các phương pháp 

1. Trường 

Đại học Tài 

nguyên và 

môi trường 

Hà Nội; 

2. Trường 

Đại học Tài 

nguyên và 

môi trường 

TP HCM;  

3. Tổng cục 

Môi trường. 

01/2022- 

06/2023 

1.700 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 

Đơn vị dự 

kiến tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh 

Dự kiến 

kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

nghiên cứu Xã hội học 

phục vụ quản lý và 

bảo vệ môi trường. 

nghiên cứu Xã hội học phục vụ công tác quản lý và 

bảo vệ môi trường;  

(4) Hướng dẫn kỹ thuật vận dụng các phương pháp 

nghiên cứu Xã hội học phục vụ công tác tái định cư, 

bình đẳng giới trong lĩnh vực môi trường, truyền 

thông môi trường;  

3. 03 hội thảo/tọa đàm khoa học (trực tiếp hoặc trực 

tuyến);  

4. 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên 

ngành;  

5. Hỗ trợ đào tạo tối thiểu 1 học viên cao học. 

2 TNMT.2022.04.04: 

Nghiên cứu đề xuất 

cơ chế khuyến khích, 

đổi mới sáng tạo 

trong chuyển đổi số 

ngành tài nguyên và 

môi trường. 

 

1. Đánh giá, dự báo 

được tác động của 

cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đối 

với ngành tài nguyên 

và môi trường trong 

chuyển đổi số; 2. Đề 

xuất cơ chế khuyến 

khích, đổi mới sáng 

tạo, thúc đẩy phương 

thức quản lý mới trong 

bối cảnh cuộc Cách 

1. Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về 

tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

và chuyển đổi số đối với ngành tài nguyên môi 

trường.  

2. Báo cáo đánh giá thực trạng cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và tác động lên ngành tài nguyên và 

môi trường.  

3. Báo cáo giải pháp, cơ chế khuyến khích đổi mới 

sáng tạo thúc đẩy phương thức quản lý mới và sử 

dụng sản phẩm giải pháp mô hình số.  

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài.  

1. Vụ Khoa 

học và 

Công nghệ; 

2. Viện 

Chiến lược, 

Chính sách 

tài nguyên 

và môi 

trường. 

24 tháng 1.600 



5 

 

TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 

Đơn vị dự 

kiến tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh 

Dự kiến 

kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

mạng công nghiệp lần 

thứ tư. 

5. Sản phẩm công bố: 02 Bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí trong nước.  

6. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên ngành công 

nghệ thông tin cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

3 TNMT.2022.04.12: 

Nghiên cứu công 

nghệ LORA để thiết 

kế xây dựng mạng 

diện rộng công suất 

thấp (LPWAN) mạng 

lưới quan trắc khí 

tượng thủy văn cho 

khu vực Tây Nguyên. 

1. Xây dựng giải pháp 

công nghệ LORA xây 

dựng mạng lưới quan 

trắc khí tượng thuỷ 

văn phục vụ tác 

nghiệp dự báo khí 

tượng thủy văn; 2. 

Thử nghiệm thành 

công hệ thống công 

nghệ LORA xây dựng 

mạng diện rộng công 

suất thấp (LPWAN) 

mạng lưới quan trắc 

KTTV cho khu vực 

Tây nguyên. 

1. Báo cáo giải pháp công nghệ LORA để thiết kế xây 

dựng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) mạng 

lưới quan trắc khí tượng thủy văn.  

2. Hệ thống thử nghiệm công nghệ LORA xây dựng 

mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) ở 40 trạm 

đo đạc quan trắc tự động được triển khai ở Đài khí 

tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên.  

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm.  

4. Dự thảo báo cáo tập huấn triển khai thực hiện giải 

pháp công nghệ LORA xây dựng mạng diện rộng 

công suất thấp (LPWAN) mạng lưới quan trắc khí 

tượng thủy văn.  

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu.  

6. Sản phẩm công bố: 02 bài báo đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành trong nước.  

7. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 01 Thạc sĩ. 

1. Trung 

tâm Quan 

trắc Khí 

tượng thủy 

văn; 2. 

Trung tâm 

Dự báo khí 

tượng thủy 

văn quốc 

gia; 3. 

Trung tâm 

Thông tin 

và dữ liệu 

khí tượng 

thủy văn. 

24 tháng 1.800 

4 TNMT.2022.05.03: 

Nghiên cứu xây dựng 

1. Lựa chọn được 

chủng vi sinh vật có 

1. Bộ dữ liệu phân tích thành phần bùn thải của một 

số nhà máy giấy.  

Tổng cục 

Môi trường.  

24 tháng 2.000 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 

Đơn vị dự 

kiến tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh 

Dự kiến 

kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

công nghệ tái chế bùn 

thải nhà máy giấy 

thành cellulose vi 

khuẩn sử dụng cho 

sản xuất giấy. 

năng lực sinh tổng hợp 

cenllulose vi khuẩn từ 

bùn thải nhà máy giấy.  

2. Xây dựng được quy 

trình công nghệ lên 

men bùn giấy thải thu 

cellulose vi khuẩn. 3. 

Sản xuất được sản 

phẩm giấy chứa 

cellulose vi khuẩn. 

2. Bộ chủng vi sinh vật có năng lực sinh tổng hợp 

cellulose vi khuẩn từ bùn thải nhà máy giấy.  

3. Quy trình công nghệ lên men bùn thải nhà máy 

giấy thu cellulose vi khuẩn.  

4. Quy trình công nghệ sản xuất giấy chứa cellulose vi 

khuẩn.  

5. Đăng ký SHTT (chấp nhận đơn).  

6. Công bố: 01 bài báo thuộc danh mục ISI; 02 bài 

báo tạp chí trong nước.  

7. Đào tạo 01 Thạc sỹ. 
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