
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 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì  

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 

 

Căn cứ các Quyết định số 2107/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 9 năm 2022 

và Quyết định số 2331/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2022 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 2023 thuộc các Chương trình khoa học và 

công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.01/21-25 và TNMT.05/21-25; Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực 

hiện 14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 (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 17 tháng 10 năm 2022. 

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 

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, NHM.  
 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 
 

Trần Bình Trọng 

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

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TUYỂN CHỌN NĂM 2023 

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

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

(Theo Quyết định số 2107/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 9 năm 2022 và Quyết định số 2331/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 9 năm 2022  

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

1 TNMT.2023.01.02: 

Nghiên cứu cơ sở 

lý luận và thực tiễn, 

đề xuất chính sách 

khuyến khích phát 

triển các dự án phát 

điện từ xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt 

phù hợp điều kiện 

Việt Nam. 

1. Cung cấp cơ sở lý luận 

về chính sách khuyến 

khích phát triển các dự án 

phát điện từ xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt; 

2. Đánh giá thực trạng 

thực hiện chính sách 

khuyến khích phát triển 

các dự án phát điện từ xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt 

ở Việt Nam; 

3.Xây dựng được Dự 

thảo chính sách khuyến 

khích phát triển các dự án 

phát điện từ xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt phù 

hợp điều kiện Việt Nam 

1. Báo cáo cơ sở lý luận về chính 

sách khuyến khích phát triển các 

dự án phát điện từ xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt; 

2. Dự thảo “Chính sách khuyến 

khích phát triển các dự án phát 

điện từ xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt giai đoạn 2025-2030”; 

3. Báo cáo đánh giá mức độ đáp 

ứng của bản dự thảo trong điều 

kiện thực tế tại Việt Nam; 

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo 

tóm tắt kết quả đề tài; 

5. 02 bài báo khoa học. 

 

01/2023-

12/2024 

1.600 Tuyển chọn 

2 TNMT.2023.01.03: 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực 

1. Cung cấp cơ sở lý 

luận, nội hàm về cách 

thức, phương pháp, mạng 

1. Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm 

quốc tế về cách thức, phương 

pháp, cách thiết lập mạng lưới 

01/2023-

12/2024 

1.800 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

tiễn nhằm xây dựng 

dự thảo hướng dẫn 

kỹ thuật về cách 

thức, phương pháp, 

cách thiết lập mạng 

lưới lấy mẫu phân 

tích sơ bộ, chi tiết 

chất lượng môi 

trường đất tại hiện 

trường. 

lưới lấy mẫu phân tích sơ 

bộ, chi tiết chất lượng 

môi trường đất tại hiện 

trường; 

2. Đề xuất dự thảo hướng 

dẫn kỹ thuật về cách 

thức, phương pháp, mạng 

lưới lấy mẫu phân tích sơ 

bộ, chi tiết chất lượng 

môi trường đất tại hiện 

trường. 

lấy mẫu phân tích sơ bộ, chi tiết 

để đánh giá chất lượng môi 

trường đất tại các khu vực ô 

nhiễm môi trường đất; 

2. Báo cáo đề xuất dẫn kỹ thuật 

về cách thức, phương pháp, 

mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ 

bộ, chi tiết chất lượng môi 

trường đất tại hiện trường; 

3. Dự thảo hướng dẫn kỹ thuật 

về cách thức, phương pháp, 

mạng lưới lấy mẫu phân tích sơ 

bộ, chi tiết chất lượng môi 

trường đất tại hiện trường; 

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo 

tóm tắt kết quả đề tài; 

5. 02 bài báo khoa học 

3 TNMT.2023.01.04: 

Nghiên cứu, xây 

dựng bộ tiêu chí 

phát triển bền vững 

trong hoạt động 

khoáng sản phục vụ 

sửa đổi Luật 

Khoáng sản 2010 

1. Kinh nghiệm quốc tế 

về đánh giá phát triển bền 

vững trong hoạt động 

khoáng sản.  

2. Xây dựng bộ tiêu chí, 

chỉ số đánh giá phát triển 

bền vững trong hoạt động 

khoáng sản.  

1. Báo cáo đánh giá thực trạng 

công tác lập và thẩm định các 

nội dung về khoanh định bảo vệ 

khoáng sản, quản lý hoạt động 

khoáng sản (thăm dò, khai thác 

khoáng sản) và đóng cửa mỏ 

khoáng sản tại Việt Nam; 

2. Báo cáo kinh nghiệm quốc tế 

về đánh giá phát triển bền vững 

trong hoạt động khoáng sản;  

3. Dự thảo bộ tiêu chí, chỉ số 

01/2023-

06/2024 

1.600 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

đánh giá phát triển bền vững 

trong hoạt động khoáng sản cho 

công tác lập, thẩm định hồ sơ 

khoanh định khu vực bảo vệ 

khoáng sản, hồ sơ cấp cấp giấy 

phép thăm dò, giấy phép khai 

thác khoáng sản, hồ sơ đóng cửa 

mỏ khoáng sản;  

4. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một 

số điều trong Luật khoáng sản về 

phát triển bền vững trong các 

hoạt động bảo vệ khoáng sản, 

thăm dò, khai thác khoáng sản 

và đóng cửa mỏ khoáng sản.  

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo 

tóm tắt Đề tài.  

5. 01 bài báo khoa học. 

4 TNMT.2023.01.05: 

Nghiên cứu cơ sở 

lý luận và thực tiễn, 

đề xuất cơ chế chi 

trả dịch vụ hấp thụ 

và lưu trữ các-bon 

của hệ sinh thái 

biển và đất ngập 

nước. 

1. Cung cấp cơ sở lý luận 

và thực tiễn về cơ chế chi 

trả dịch vụ hấp thụ và lưu 

trữ các-bon của hệ sinh 

thái biển và đất ngập 

nước; 

2. Đánh giá thực trạng 

quản lý hệ sinh thái và 

khả năng áp dụng cơ chế 

chi trả dịch vụ hấp thụ và 

lưu trữ các-bon của hệ 

1. Báo cáo cơ sở lý luận và thực 

tiễn về cơ chế chi trả dịch vụ hấp 

thụ và lưu trữ các-bon của hệ 

sinh thái biển và đất ngập nước; 

2. Báo cáo đánh giá thực trạng 

quản lý hệ sinh thái và khả năng 

áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ 

hấp thụ và lưu trữ các-bon của 

hệ sinh thái biển và đất ngập 

nước; 

3. Báo cáo đề xuất cơ chế chi trả 

01/2023-

12/2024 

1.700 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

sinh thái biển và đất ngập 

nước; 

3. Đề xuất cơ chế chi trả 

dịch vụ của hệ sinh thái 

biển và đất ngập nước  

phục vụ mục đích hấp thụ 

và lưu trữ các-bon phù 

hợp với điều kiện Việt 

Nam.  

dịch vụ của hệ sinh thái biển và 

đất ngập nước phục vụ mục đích 

hấp thụ và lưu trữ các-bon phù 

hợp với điều kiện Việt Nam và 

Dự thảo thông tư hướng dẫn chi 

trả dịch vụ của hệ sinh thái biển 

và đất ngập nước phục vụ mục 

đích hấp thụ và lưu trữ các-bon  

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo 

tóm tắt kết quả đề tài; 

5. 01 Bài báo khoa học. 

5 TNMT.2023.01.06: 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học, thực tiễn 

nhằm đề xuất và 

thử nghiệm bộ tiêu 

chí đánh giá hiệu 

quả quản lý, bảo vệ 

môi trường các di 

sản thiên nhiên tại 

Việt Nam. 

1. Hệ thống hóa được cơ 

sở lý luận và thực tiễn về 

yêu cầu năng lực quản lý 

và hiệu quả quản lý di sản 

thiên nhiên của các nước 

trên thế giới; 

2. Xây dựng được bộ tiêu 

chí đánh giá hiệu quả 

quản lý di sản thiên nhiên 

phù hợp với điều kiện 

Việt Nam và các tiêu chí 

về năng lực quản lý, bảo 

vệ môi trường di sản 

thiên nhiên; 

3. Đề xuất được các giải 

pháp tăng cường năng lực 

quản lý, bảo vệ môi 

1. Báo cáo cơ sở khoa học và 

thực tiễn về yêu cầu năng lực và 

hiệu quả quản lý di sản thiên 

nhiên của các quốc gia trên thế 

giới và Việt Nam; 

2. Báo cáo cơ sở lý luận và kinh 

nghiệm quốc tế về phương pháp 

xây dựng tiêu chí về năng lực và 

xác định chỉ số đánh giá hiệu 

quả quản lý di sản thiên nhiên; 

3. Bộ tiêu chí về năng lực quản 

lý, bảo vệ môi trường di sản 

thiên nhiên của Việt Nam; 

4. Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả 

quản lý các di sản thiên nhiên 

phù hợp với điều kiện Việt Nam; 

5. Báo cáo thử nghiệm về việc 

01/2023-

12/2024 

1.600 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

trường của các ban quản 

lý và cơ chế thực hiện 

đánh giá hiệu quả quản lý 

di sản thiên nhiên 

áp dụng bộ tiêu chí đánh giá hiệu 

quả quản lý khu di sản thiên 

nhiên cho 1 địa điểm cụ thể;  

6. Dự thảo Hướng dẫn  áp dụng 

bộ tiêu chí  đánh giá hiệu quả 

quản lý di sản thiên nhiên của 

Việt Nam; 

7. Báo cáo đề xuất giải pháp tăng 

cường năng lực của các ban quản 

lý và cơ chế thực hiện đánh giá 

hiệu quả quản lý di sản thiên 

nhiên ở Việt Nam; 

8. Báo cáo tổng hợp và báo cáo 

tóm tắt kết quả đề tài; 

9. 02 bài báo khoa học. 

6 TNMT.2023.01.07: 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học, đề xuất 

giải pháp cải thiện 

quyền tiếp cận đất 

đai và đăng ký đất 

đai đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

ở Việt Nam. 

1. Cung cấp cơ sở lý luận 

và thực tiễn về quyền tiếp 

cận đất đai và đăng ký đất 

đai đối với doanh nghiệp 

nhỏ và vừa ở Việt Nam; 

2. Đánh giá hệ thống 

pháp luật, chính sách và 

nghiên cứu thực trạng, 

nhận diện những bất cập 

và nguyên nhân, từ đó đề 

xuất được các giải pháp 

chính sách nhằm cải thiện 

quyền tiếp cận đất đai và 

1. Báo cáo nhận diện những bất 

cập, điểm nghẽn của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 

khi tiếp cận đất đai và đăng ký 

đất đai; nguyên nhân và những 

vấn đề đặt ra; 

2. Báo cáo giải pháp chính sách 

nhằm phục vụ Hoàn thiện chính 

sách pháp luật đất đai đối với các 

quy định liên quan đến quyền 

tiếp cận đất đai, góp phần cải 

thiện quyền tiếp cận đất đai đối 

với doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

01/2023-

12/2024 

1.500 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

đăng ký đất đai đối với 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

ở Việt Nam; 

3. Đề xuất bộ tiêu chí 

chấm điểm cho các địa 

phương về quyền tiếp cận 

đất đai và đăng ký đất đai 

đối với doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

3. Bộ tiêu chí chấm điểm cho các 

địa phương về quyền tiếp cận đất 

đai và đăng ký đất đai đối với 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

4. Báo cáo tổng hợp và báo cáo 

tóm tắt kết quả đề tài; 

5. 02 bài báo khoa học. 

7 TNMT.2023.01.08:  

Nghiên cứu xây 

dựng mô hình 

truyền thông chính 

sách và pháp luật 

về tài nguyên và 

môi trường cho 

người dân các 

huyện, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và 

hải đảo. Áp dụng 

thử nghiệm cho một 

số huyện, xã tại khu 

vực ven biển Miền 

Trung 

1. Tổng quan cơ chế, 

công cụ truyền thông 

chính sách và pháp luật 

Việt Nam với đối tượng 

là người dân các huyện, 

xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang, ven biển 

và hải đảo; 

2. Xác lập được cơ sở lý 

luận và thực tiễn về hoạt 

động truyền thông chính 

sách và pháp luật về tài 

nguyên và môi trường với 

đối tượng là người dân 

các huyện, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang, 

ven biển và hải đảo; 

3. Đề xuất các giải pháp, 

mô hình truyền thông để 

 1. Báo cáo đánh giá thực trạng 

hoạt động truyền thông chính 

sách và pháp luật về tài nguyên 

và môi trường cho người dân các 

huyện, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang, ven biển và hải 

đảo; 

2. Báo cáo cơ sở lý luận và thực 

tiễn về hoạt động truyền thông 

chính sách và pháp luật về tài 

nguyên và môi trường cho người 

dân các huyện, xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang, ven biển 

và hải đảo; 

3. Báo cáo kết quả mô hình thử 

nghiệm truyền thông chính sách 

và pháp luật về tài nguyên và 

môi trường cho người dân các xã 

đặc biệt khó khăn vùng bãi 

01/2023-

12/2024 

1.750 Tuyển chọn 



8 

 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

tăng cường thực thi và 

tuân thủ chính sách và 

pháp luật về tài nguyên 

môi trường cho người 

dân các huyện, xã đặc 

biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải 

đảo miền Trung. 

 

ngang, ven biển và hải đảo; 

4. Báo cáo đề xuất giải pháp, mô 

hình tổng thể về truyền thông 

chính sách và pháp luật về tài 

nguyên và môi trường để tăng 

cường thực thi và tuân thủ chính 

sách và pháp luật về tài nguyên 

môi trường cho người dân các 

huyện, xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang, ven biển và hải 

đảo; 

5. Triển khai xây dựng mô hình 

truyền thông chính sách thí điểm 

tại 02 địa phương miền Trung; 

6. Báo cáo tổng hợp và báo cáo 

tóm tắt kết quả đề tài; 

7.01 bài báo khoa học. 

8 TNMT.2023.05.01: 

Nghiên cứu, tổng 

hợp và đánh giá 

tiềm năng các dạng 

tài nguyên năng 

lượng mặt trời, gió, 

sóng, thuỷ triều, địa 

nhiệt, sinh khối, lựa 

chọn các dạng tài 

nguyên năng lượng 

phù hợp có thể phát 

triển ở Việt Nam 

1. Đánh giá được tiềm 

năng các dạng tài nguyên 

năng lượng mặt trời, gió, 

sóng, thuỷ triều, địa 

nhiệt, sinh khối; 

2. Đề xuất cơ chế khuyến 

khích phát triển năng 

lượng tái tạo ở Việt Nam. 

 

1. Báo cáo tổng quan tiềm năng 

các dạng tài nguyên năng lượng 

mặt trời, gió, sóng, thuỷ triều, 

địa nhiệt, sinh khối ở Việt Nam; 

2. Báo cáo tình hình khai thác sử 

dụng một số dạng tài nguyên 

năng lượng chủ đạo gồm năng 

lượng mặt trời, năng lượng gió 

trên thế giới và hiện trạng ở Việt 

Nam; 

3. Báo cáo đề xuất cơ chế 

khuyến khích phát triển năng 

01/2023-

12/2024 

2.200 Tuyển chọn 



9 

 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

 lượng tái tạo ở Việt Nam; 

4. 02 bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành; 

5. 01 bài báo đăng trên kỷ yếu 

Hội nghị khoa học quốc tế; 

6. Đào tạo 01 Thạc sĩ hoặc hỗ trợ 

đào tạo 01 Tiến sĩ. 

9 TNMT.2023.05.02: 
Nghiên cứu đánh 

giá hiện trạng khai 

thác, sử dụng tài 

nguyên tái tạo và 

lựa chọn công nghệ 

hợp lý, áp dụng 

hiệu quả đối với 

loại tài nguyên cụ 

thể ở Việt Nam 

 

1. Đánh giá tổng quan 

tiềm năng tài nguyên tái 

tạo và ý nghĩa sử dụng, 

phát triển kinh tế xã hội ở 

Việt Nam; 

2. Đánh giá các công 

nghệ trên thế giới đã sử 

dụng hiệu quả trong khai 

thác tài nguyên tái tạo; 

3. Xây dựng danh mục 

các công nghệ khai thác, 

sử dụng hợp lý, hiệu quả 

tài nguyên tái tạo ở Việt 

Nam. Đề xuất quy trình 

thử nghiệm công nghệ; 

4. Đề xuất các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn, quy định kỹ 

thuật phục vụ ứng dụng 

công nghệ. 

1. Danh mục công nghệ khai 

thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài 

nguyên tái tạo ở Việt Nam; 

2. Mô hình công nghệ và Quy 

trình thử nghiệm;  

3. Báo cáo đề xuất các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ 

thuật phục vụ ứng dụng công 

nghệ; 

4. 02 bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành. 

01/2023-

12/2024 

1.800 Tuyển chọn 

10 TNMT.2023.05.03: 
Nghiên cứu xây 

dựng quy trình 

công nghệ chuyển 

1. Xây dựng được quy 

trình công nghệ chuyển 

hóa và ứng dụng tro bay 

từ nhà máy nhiệt điện đốt 

1. 10 tấn chế phẩm cải tạo đất từ 

tro bay đảm bảo các chỉ tiêu chất 

lượng phù hợp với QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT. Trong đó: 

01/2023-

12/2024 

2.400 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

hóa tro bay từ nhà 

máy nhiệt điện đốt 

than sử dụng than 

chất lượng thấp 

thành chế phẩm cải 

tạo đất tại một số 

vùng trồng rừng sản 

xuất 

than sử dụng than chất 

lượng thấp thành chế 

phẩm cải tạo đất tại một 

số vùng trồng rừng sản 

xuất; 

2. Đánh giá được hiệu 

quả kinh tế - xã hội - môi 

trường. 

 + Hàm lượng chất hữu cơ ≥ 

15,0% theo khối lượng; 

 +  Tổng hàm lượng đạm tổng 

số, lân hữu hiệu, kali hữu hiệu 

trong thành phần: 8,0 - 18,0 % 

theo khối lượng. Trong đó, % 

khối lượng mỗi thành phần Nts, 

P2O5hh, K2Ohh  ≥ 2,0%; 

 + % khối lượng mỗi thành phần 

Ca, Mg, S, SiO2 ≥ 1,0%; 

2. 01 quy trình công nghệ tạo 

chế phẩm cải tạo đất từ tro bay; 

3. 01 hướng dẫn sử dụng chế 

phẩm cải tạo đất từ tro bay; 

4. 01 báo cáo đánh giá hiệu quả 

kinh tế - xã hội - môi trường; 

5. 02 bài báo trên các tạp chí 

khoa học chuyển ngành; 

6. Đào tạo 3-5 cán bộ vận hành 

thành thạo các quy trình công 

nghệ. 

11 TNMT.2023.05.04: 
Nghiên cứu phát 

triển công nghệ xử 

lý sinh học nhựa 

thải thành các sản 

phẩm thân thiện với 

môi trường, định 

hướng kinh tế tuần 

hoàn 

1. Sử dụng vi sinh vật và 

sâu sáp để phân hủy 

nhựa; 

2. Đánh giá được hiệu 

quả xử lý nhựa cũng như 

các sản phẩm khác; 

3. Đề xuất quy trình xử lý 

nhựa bằng phương pháp 

sử dụng vi sinh vật/sâu 

1. Báo cáo về các chủng vi sinh 

vật và sâu sáp phân hủy nhựa 

được lựa chọn (bao gồm định 

danh và một số đặc điểm sinh lý, 

sinh hoá); 

2. 02 quy trình xử lý nhựa bằng 

phương pháp sử dụng vi sinh 

vật/sâu sáp phân hủy nhựa; 

3. 02 mô hình pilot áp dụng thực 

01/2023-

12/2024 

1.850 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

sáp phân hủy nhựa. 

 

tế theo quy mô xử lý nhựa cấp 

xã bằng phương pháp sử dụng vi 

sinh vật/sâu sáp phân hủy nhựa; 

4. Nội dung, quy trình truyền 

thông về tác hại của rác thải 

nhựa và ứng dụng các công nghệ 

sinh học; 

5. 01 bài báo trên tạp chí khoa 

học trong nước; 

6. 01 bài báo trên tạp chí khoa 

học SCOPUS/ISI. 

12 TNMT.2023.05.05: 
Nghiên cứu xây 

dựng giải pháp 

công nghệ xử lý, tái 

sử dụng bùn thải đô 

thị (bùn sông, ao, 

hồ thoát nước) để 

thu hồi năng lượng, 

làm vật liệu xây 

dựng theo hướng 

kinh tế tuần hoàn 

 

1. Đánh giá được thực 

trạng phát sinh, quản lý 

và xử lý bùn thải đô thị; 

2. Thiết kế và chế tạo 

thành công 01 mô hình 

quy mô pilot công nghệ 

tái sử dụng bùn thải đô 

thị (bùn sông thoát nước, 

ao hồ đô thị) thu hồi năng 

lượng, làm vật liệu xây 

dựng; 

3. Chuyển giao thành 

công công nghệ chế tạo 

cho một (01) doanh 

nghiệp để phát triển sản 

phẩm; 

4. Triển khai áp dụng thử 

nghiệm được mô hình 

quy mô công nghiệp (10 

1. Bộ số liệu về hiện trạng phát 

sinh bùn thải đô thị ở Việt Nam, 

mô hình quản lý ở một số đô thị 

lớn và các hình thức tái sử dụng 

bùn thải; 

2. 01 mô hình quy mô pilot công 

nghệ tái sử dụng bùn thải đô thị 

(bùn sông thoát nước, ao hồ đô 

thị) làm vật liệu xây dựng (Công 

suất 0,2 tấn/ngày); 

3. Quy trình tái sử dụng bùn thải 

để làm gạch nung, gạch không 

nung (Công suất 0,2 tấn/ngày, có 

báo cáo kinh tế kỹ thuật, sản 

phẩm mô hình trên quy mô thực 

tế đi kèm); 

4. Mô hình quy mô công nghiệp 

(10 tấn/mẻ) tại 01 nhà máy sản 

xuất vật liệu xây dựng (sản phẩm 

01/2023-

12/2024 

3.500 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

tấn/mẻ) tại 01 nhà máy 

sản xuất vật liệu xây 

dựng. 

 

gạch nung và không nung, chất 

lượng sản phẩm đạt QCVN về 

gạch xây dựng tương ứng); 

5. Báo cáo đánh giá hiệu quả 

kinh tế xã hội môi trường (bao 

gồm cả kiểm soát nguồn thải thứ 

cấp); 

6. 01 bài báo khoa học trên tạp 

chí khoa học quốc tế có uy tín; 

7. 01 bài báo đăng trên tạp chí 

chuyên ngành trong nước; 

8. 01 đơn đăng ký giải pháp hữu 

ích. 

13 TNMT.2023.05.06: 
Nghiên cứu xây 

dựng bộ công cụ hỗ 

trợ cho việc đánh 

giá, lựa chọn công 

nghệ tái sử dụng 

nước thải và bùn 

cặn từ các nhà máy 

xử lý nước thải tập 

trung của các đô thị 

và khu công nghiệp 

  

1. Thiết lập được mô hình 

toán/phần mềm hỗ trợ 

cho việc tính toán cân 

bằng vật chất của các dây 

chuyền công nghệ, giải 

pháp công nghệ tái sử 

dụng nước thải và bùn 

cặn từ nhà máy XLNT 

tập trung của các đô thị 

và khu công nghiệp; 

2. Thiết lập được mô hình 

toán/phần mềm hỗ trợ 

cho việc tính toán cân 

bằng năng lượng của các 

dây chuyền công nghệ, 

giải pháp công nghệ tái 

sử dụng nước thải và bùn 

1. Phần mềm tính toán cân bằng 

vật chất của nhà máy xử lý tập 

trung, có tái sử dụng nước thải 

và bùn cặn, tại các đô thị, KCN, 

phù hợp với điều kiện của Việt 

Nam; 

2. Phần mềm tính toán cân bằng 

năng lượng của nhà máy xử lý 

tập trung, cho phép tái sử dụng 

nước thải và bùn cặn, tại các đô 

thị, KCN, phù hợp với điều kiện 

của Việt Nam; 

(Các phần mềm được phát triển 

dựa trên nền tảng tính toán cân 

bằng vật chất, năng lượng, với 

các dữ liệu đầu vào được thu 

thập, khảo sát trực tiếp, hoặc dữ 

01/2023-

12/2024 

2.400 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

cặn từ nhà máy XLNT 

tập trung của các đô thị 

và khu công nghiệp; 

3. Thiết lập được mô hình 

tính toán chi phí – lợi ích 

của từng phương án để 

xác định được tính khả 

thi của hoạt động tái sử 

dụng nước thải và bùn 

cặn từ nhà máy XLNT 

tập trung tại các đô thị, 

KCN ở Việt Nam; 

4. Đề xuất, kiến nghị 

được các giải pháp công 

nghệ, các mô hình tổ 

chức, quản lý và cơ chế 

tài chính phù hợp để huy 

động nguồn lực thực hiện 

tái sử dụng nước thải và 

bùn cặn từ HTTN đô thị, 

các KCN ở Việt Nam. 

liệu thứ cấp, hay các giả thiết từ 

dự án tương tự. Các phần mềm 

cho phép đạt sai số R2>70%, độ 

tin cậy >90% (hoặc tương tự các 

phần mềm tính toán cùng lĩnh 

vực của UNIDO, IPCC). 

3. Mô hình tính toán chi phí – lợi 

ích của việc xử lý và tái sử dụng 

nước thải và bùn cặn, phù hợp 

với điều kiện các đô thị, KCN ở 

Việt Nam, dựa trên nền tảng MS 

Office/Excel; 

4. Báo cáo đề xuất các mô hình 

tổ chức, quản lý các nhà máy 

XLNT tập trung phù hợp với 

điều kiện các đô thị, KCN ở Việt 

Nam theo hướng áp dụng kinh tế 

tuần hoàn; 

5. 03 bài báo trong nước; 

6. 01 bài báo quốc tế; 

7. Hỗ trợ đào tạo 01 học viên cao 

học và 01 nghiên cứu sinh. 

14 TNMT.2023.05.07: 
Nghiên cứu, đề 

xuất hướng dẫn kỹ 

thuật tái sử dụng 

chất thải trong khu 

công nghiệp sinh 

thái 

 

1. Đánh giá thực trạng 

sản xuất, xử lý môi 

trường khu công nghiệp 

sinh thái tại Việt Nam; 

2. Đánh giá thực trạng tái 

sử dụng chất thải (cụ thể 

là chất thải rắn) trong khu 

công nghiệp sinh thái tại 

1. Báo cáo thực trạng khu công 

nghiệp sinh thái tại Việt Nam 

(quy trình, công nghệ sản xuất, 

quy mô/đối tượng sản xuất, đặc 

thù chất thải, công nghệ/hạ tầng 

xử lý chất thải); 

2. Báo cáo thực trạng tái sử dụng 

chất thải rắn trong khu công 

01/2023-

12/2024 

1.800 Tuyển chọn 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm Thời gian 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

 Việt Nam; 

3. Dự báo khả năng tái sử 

dụng chất thải rắn trong 

khu công nghiệp sinh thái 

tại Việt Nam; 

4. Đề xuất hướng dẫn kỹ 

thuật tái sử dụng chất thải 

rắn trong khu công 

nghiệp sinh thái. 

nghiệp sinh thái tại Việt Nam; 

3. Báo cáo dự báo khả năng tái 

sử dụng chất thải rắn trong khu 

công nghiệp sinh thái tại Việt 

Nam; 

4. Hướng dẫn kỹ thuật tái sử 

dụng chất thải trong khu công 

nghiệp sinh thái; 

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành. 
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