
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

  
            Số:          /TB-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

THÔNG BÁO 

 Về việc tuyển chọn lại tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ  

khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 thuộc Đề án phát triển  

nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 

 

Thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 11 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ đặt hàng tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 thuộc Đề 

án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thông báo tuyển chọn lại tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 01 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo), như 

sau:  

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 và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo 

các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT. Dự toán kinh phí đề tài 

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 25 tháng 11 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. NAD. 
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Phụ lục 

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

Thuộc Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 

 (Kèm theo Quyết định số 2207/QĐ-BTNMT ngày  11  tháng  11  năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu 
Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với  

sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 

(triệu 

đồng) 

1 TNMT.885.07: 

Nghiên cứu sản xuất 

các sản phẩm ứng 

dụng trong nông 

nghiệp, năng lượng 

và môi trường từ phế 

phụ phẩm của sản 

xuất cà phê hướng 

đến nền kinh tế tuần 

hoàn trong nông 

nghiệp  

Xây dựng được các quy trình 

công nghệ sản xuất phân bón 

hữu cơ, vật liệu mới cacbon 

xốp lưu trữ điện năng, vật liệu 

hấp phụ, trao đổi ion từ phụ 

phẩm của sản xuất cà phê để 

ứng dụng trong nông nghiệp, 

năng lượng và môi trường 

hướng đến nền kinh tế tuần 

hoàn trong nông nghiệp.  

 

1) 500 kg phân hữu cơ khoáng từ các phụ phẩm 

của sản xuất cà phê chuyên dụng cho cây cà phê 

đạt QCVN 01-189:2019/BNNPTNT;   

2) 5 kg vật liệu mới cacbon xốp lưu trữ điện 

năng, diện tích bề mặt riêng ≥  900 m2/g, điện 

dung riêng ≥ 120 F.g-1 ở 0.5 Ag-1  và duy trì với 

hiệu suất ≥  90% điện dung sau 100 chu kỳ; 

3) 50 kg vật liệu hấp phụ trao đổi ion dạng viên 

dạng viên (đường kính 0,1 - 3,5 mm) ứng dụng 

trong xử lý các anion độc hại (CrO4
2-, H2AsO4

-, 

NO3
-) trong nước thải/nước cấp với hiệu suất xử 

lý ≥ 90%, tương đương với các nhựa trao đổi ion 

thương mại. Vật liệu sau khi trao đổi ion có khả 

năng giải hấp, tái sinh tốt; 

4) Quy trình công nghệ mới sản xuất phân bón 

hữu cơ khoáng từ phụ phẩm cà phê đạt QCVN 

01-189:2019/BNNPTNT được công nhận cấp cơ 

sở; 

5) Quy trình công nghệ sản xuất cacbon xốp lưu 

36 tháng 5.600 



  

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu 
Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với  

sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 

(triệu 

đồng) 

trữ điện năng từ bã cà phê có hiệu quả lưu trữ 

điện năng cao với diện tích bề mặt riêng ≥  900 

m2/g, điện dung riêng ≥ 120 F.g-1 ở 0,5 Ag-1  và 

duy trì với hiệu suất ≥  90% điện dung sau 100 

chu kỳ, được công nhận cấp cơ sở; 

6) Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu hấp 

phụ, trao đổi ion dạng viên (đường kính 0,1 - 3,5 

mm) một giai đoạn, chi phí thấp ứng dụng trong 

xử lý các anion độc hại (CrO4
2-, H2AsO4

-, NO3
-) 

trong nước thải, nước cấp với hiệu suất xử lý 

tương đương với các nhựa trao đổi ion thương 

mại (hiệu suất ≥ 90%). Vật liệu sau khi trao đổi 

ion có khả năng tái sinh và giải hấp tố. Quy trình 

được công nhận cấp cơ sở; 

7) Hệ thống pilot sản xuất vật liệu hấp phụ trao 

đổi ion dạng viên, công suất 30kg/mẻ; 

8) Mô hình thử nghiệm phân bón hữu cơ khoáng 

cho cây cà phê tại khu vực Tây Nguyên quy mô 

2000 m2 và so sánh hiệu quả với phân truyền 

thống đang sử dụng canh tác tại địa phương và 

kinh tế - xã hội – môi trường; 

9) Mô hình thử nghiệm hiệu quả xử lý vật liệu 

hấp phụ, trao đổi ion trong xử lý nước thải thay 

thế các nhựa trao đổi ion thương lại truyền thống 

ở dạng cột với lưu lượng 1,0 m3/ngày đêm, đánh 



  

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu 
Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với  

sản phẩm 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

dự kiến 

(triệu 

đồng) 

giá hiệu quả kinh tế - xã hội – môi trường; 

10)  Báo cáo kết quả tính chất của vật liệu cacbon 

xốp lưu trữ điện năng và hiệu quả kinh tế - xã hội 

– môi trường; 

11) 01 sở hữu trí tuệ (được chấp nhận đơn);  

12) Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc 

danh mục ISI và 02 bài báo trên tạp chí khoa học 

chuyên ngành; 

13) Đào tạo 01 Thạc sĩ.  

 


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-25T08:39:19+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Anh Dũng<nadung_khcn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2022-10-25T15:05:56+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Trần Bình Trọng<tbtrong@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-25T15:13:49+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-25T15:13:57+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-25T15:14:05+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-10-25T15:14:10+0700
	Việt Nam
	Bộ Tài nguyên và Môi trường<btnmt@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




