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Q U Y É T  Đ ỊN H
V ê v iệc  phê d u y ệt d an h  m ục nh iệm  vu  khoa học v à  côn g  nghê  

câp  qu ôc gia đ ê  tu yên  chọn  b ăt đâu  thực h iện  từ  năm  2021

B ộ  T R Ư Ở N G
B ộ  K H O A  H Ọ C  V À  C Ô N G  N G H Ệ

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 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Khoa 
học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 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 thảng 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 Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển 
giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ Quyết định sổ 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 Hóa 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 -  Tàỉ chỉnh, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học Xã hội, Nhãn văn và Tự nhiên.

Đ iều  1. Phê duyệt danh mục gồm 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia thuộc “Chương trĩnh 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 K hoa học sự  sốn g  đặt hàng để tuyển chọn (Nội dung chi tiết 

tại Phụ lục kèm theo).

Đ iều  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 kỷ 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.

Đ iều  3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Vụ 
trưởng Vụ Kế 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 trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.

Q U Y Ế T  Đ ỊN H :

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC(ĐMN)
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(Kèm theo Quyt

IỆM  V Ụ  K H O A  HỌC V À  CÔ NG  NG H Ệ CẤP QUỐC GIA  
N BẲT Đ Ằ U  THỰC H IỆN  T Ừ  KÉ H O Ạ C H  N Ă M  2021 

(Lĩnh vực Khoa học sự  sống)
'-BKHCN ngàyòỊjOthángM 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 
thực hiện

1. N ghiên cứu khả 
năng tạo kết tủa 
calcite (C aC 03) 
của vi khuẩn V iệt 
N am  và ứng dụng 
làm  liền vết nứt bê 
tông của công trình 
xây dựng

- Sàng lọc và đánh giá đuợc 
khả năng tạo tủa calcite từ  vi 
khuẩn.
- Đ ánh giá, xác định đuợc các 
gene liên quan đến khả năng 
tạo tủa calcite của các chủng 
vi khuẩn bản địa làm cơ sở cho 
các nghiên cứu và phát triển 
ứng dụng.
- Xây dụng đuợc qui trình ứng 
dụng chế phẩm  và đánh giá 
đuợc hiệu qủa ứng dụng ché 
phẩm  trong việc làm liền vết 
nứt bê tông của công trình xây 
dựng

- Bộ suu tập gồm  ít nhất 40 chủng vi khuẩn có tiềm  năng ứng 
dụng làm xi m ăng sinh học: khả năng tạo tủa calcite và hoạt 
tính urease cao.
- 10 kg chế phẩm  vi sinh vật lụa chọn với m ật độ >109 CFU/g 
và 01 quy trình sản xuất chế phẩm ở quy mô Pilot (10 kg/mẻ).
- Hồ sơ ít nhất 05 chủng tiềm  năng bao gồm giải trình tụ  toàn 
bộ gen (theo tiêu chuẩn quốc tế/trong nụớc); trình tự  bộ gen của 
vi khuẩn và  trình tự các gene liên quan đến khả năng tạo tủa 
calcite đuợc công bố trên Cơ sở dữ liệu NCBI (National Center 
for Biotechnology Information).
- 01 quy trình công nghệ ứng dụng chế phẩm  vi sinh vật làm 
liền vết nứt bê tông của công trình xây dựng.
- 01 bộ TCCS cho chế phẩm xi măng sinh học có chứa vi khuẩn tạo 
calcite.
- Báo cáo đánh giá hiệu quả ứng dụng chế phẩm vi sinh vật có khả 
năng tự làm liền vết nứt bê tông công trình xây dựng (đánh giá độ 
bền cơ học, độ uốn cơ học, tác động của các yếu tố môi trường như 
nhiệt độ, nước, độ m ặn... đến độ bền của vết nứt sau khi tự liền bằng 
xi măng sinh học). Thử nghiệm ở quy mô 20 m2
- Công bố 02 bài báo quốc tế ISI/Scopus và 02 bài báo chuyên 
ngành trong nước.
- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (Được chấp nhận đơn)
- Hỗ trợ  đào tạo sau đại học.

Tuyển chọn

2. N ghiên cứu đánh - Có đuợc dữ liệu về vi sinh - Dữ liệu m etagenom e vi sinh vật đầm  phá m iền Trung (kích Tuyển chọn



TT Tên nhiệm yụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả*
Phương thức 

tổ chức 
thực hiện

giá đa dạng vi sinh 
vật đáy đầm phá 
M iền Trung và 
tiềm  năng ứng 
dụng trong y dược.

vật đáy đầm  phá ven biển M iền 
Trung.
- Đ ánh giá được nguồn gen vi 
sinh vật đáy đầm phá M iền 
Trung có liên quan đến chu 
trình sinh tổng họp m ột số họp 
chất có hoạt tính sinh học 
thông qua phân tích 
m etagenom ics và vi sinh vật 
được phân lập.
- Xây dựng được quy trình 
công nghệ tách chiết và xác 
định m ột số họp chất có hoạt 
tính sinh học và đánh giá tiềm  
năng ứng dụng trong y dược từ 
vi sinh vật đáy đầm phá M iền 
Trung.

thước 5-6 GB).
- 10 - 15 chủng vi sinh vật từ đầm  phá có tiềm  năng ứng dụng 
trong y dược, ít nhất 03 chủng vi sinh vật liên quan đến tổng 
hợp m ột số hoạt chất ứng dụng trong y dược (ức chế ung thư; 
ức ché protease, kháng vi sinh vật kiểm  định).
- 09 trình tự  gen m ới (hoặc gen quy định đặc tính m ới) liên 
quan tới tổng họp các chất cho hoạt tính ứng dụng trong y dược 
(ức chế ung thư, ức chế protease, kháng vi sinh vật kiểm  định) 
từ  CSDL m etagenom e.
- 04 đến 06 hợp chất có độ tinh sạch 98%  được xác định cấu 
trúc và đánh giá tiềm  năng ứng dụng trong y dược (hoạt tính ức 
chế tế bào ung thư, ức chế protease, kháng vi sinh vật kiểm  
định).
- Hồ sơ 03 chủng (có hoạt tính cao nhất) có tiềm  năng ứng dụng 
trong y dược nêu trên.
- 03 quy trình phân lập 3 chất có hoạt chất sinh học cao nhất 
(quy mô phòng thí nghiệm).
- Công bố 02 bài báo quốc tế ISI/Scopus và 02 bài báo chuyên 
ngành trong nước.
- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (Được chấp nhận đơn)
- Hỗ trợ đào tạo sau đại học

3. N ghiên cứu đa 
dạng sinh học hệ 
thống hang động 
Sơn Đ oòng Vườn 
quốc gia Phong 
N ha - Kẻ Bàng, 
tỉnh Q uảng Bình 
phục vụ bảo tồn và 
phát triển bền

- Đ ánh giá được mức độ đa 
dạng loài động vật, thực vật 
đồng thời xác định được tính 
chất đặc thù các hệ sinh thái 
của hệ thống hang động Sơn 
Đoòng.
- Có được bộ m ẫu sinh vật thể 
hiện được tính đặc thù của hệ 
sinh thái hang động.

- Bộ cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của các loài động vật, thực 
vật của hệ thống hang động Sơn Đ oòng theo tiêu chuẩn quốc gia 
và quốc tế, tương thích cơ sở dữ liệu GBIF.
- Bộ m ẫu động vật và thực vật (1000 m ẫu của ít nhất 200 loài) 
của hệ thống hang động Sơn Đoòng, đảm bảo tiêu chuẩn của 
Bảo tàng Thiên nhiên V iệt Nam.
- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu m ã vạch D N A  của bộ m ẫu các loài 
động, thực vật đặc thù nhất của hang động Sơn Đoòng.
- Các báo cáo khoa học:

Tuyển chọn



TT Tên nhiệm  vụ Đ ịnh hướng m ục tiêu Yêu cầii đối vớ i kết quả*
Phương thức 

tổ chức 
thực hiện

vững. - Bổ sung cơ sở dữ liệu về các 
loài động, thực vật cho cơ sở 
dữ liệu đa dạng sinh học của 
quốc gia và quốc tế (GBIF).
- Đ ánh giá đuợc tác động của 
con nguời và  các nhân tố sinh 
thái đến các hệ sinh thái, nhằm  
đề xuất đuợc các biện pháp bảo 
tồn đa dạng sinh học và phát 
triển bền vững hệ thống hang 
động Sơn Đoòng.

+ Thành phần loài động vật và thục vật của hệ thống hang 
động Sơn Đoòng.
+ Đánh giá các hệ sinh thái và tính chất đặc thù của các hệ 
sinh thái của hệ thống hang động Sơn Đoòng.
+ Đánh giá tác động của con nguời và  các nhân tố sinh thái 
đến các hệ sinh thái hệ thống hang động Sơn Đoòng.
+ Đề xuất các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học và phát 
triển bền vững hệ thống hang động Sơn Đoòng.

- Công bố 02 bài báo quốc tế ISI/Scopus và  03 bài báo chuyên 
ngành trong nuớc.
- 01 bản thảo cuốn sách về các loài động và thực vật hệ thống 
hang động Sơn Đoòng.
- Trung bày, giới thiệu ảnh thiên nhiên, động và thục vật hệ 
thống hang động Sơn Đ oòng với công chúng.
- Hỗ trợ đào tạo sau đại học

4. N ghiên cứu chế tạo 
dị nguyên m ạt bụi 
nhà (H D M -H ouse 
dust m ites) bằng 
công nghệ protein 
tái tổ hợp định 
huớng ứng dụng 
trong chẩn đoán 
bệnh dị ứng tại 
V iệt N a m .

- X ác định đuợc các phân đoạn 
m ang tính dị nguyên có bản 
chất protein đóng vai trò là 
kháng nguyên gây dị ứng của 
m ạt bụi nhà ở V iệt Nam.
- Xây dựng đuợc quy trình sản 
xuất các kháng nguyên gây dị 
ứng bằng công nghệ protein tái 
tổ họp.
- Chế tạo đuợc chế phẩm  m ang 
tính kháng nguyên dị ứng phù 
hợp với quy định hiện hành 
của Bộ Y tế V iệt Nam.
- B uớc đầu thử nghiệm, đánh 
giá chế phẩm  kháng nguyên

- Báo cáo kết quả sàng lọc 3-5 protein kháng nguyên gây dị 
ứng của m ạt bụi nhà ở V iệt Nam.
- Các chủng vi sinh vật có khả năng biểu hiện 3-5 protein tái tổ 
hợp có tính kháng nguyên sinh dị ứng.
- 3-5 quy trình k ĩ thuật điều chế dị nguyên tái tổ họp quy m ô 
phòng thí nghiệm .
- 01 tá duợc phù họp với các protein tái tổ họp với định huớng 
dùng cho nguời.
- 3-5 mẫu chế phẩm  dị nguyên với tá  duợc phù họp dùng cho 
nghiên cứu thăm  dò theo định huớng ứng dụng trong chẩn đoán 
dị ứng mạt bụi nhà.
- Báo cáo kết quả đánh giá tính sinh m iễn dịch của các chế 
phẩm  dị nguyên với tá duợc phù họp trên m ô hình động vật thí 
nghiệm.
- Tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm dị nguyên và tá  duợc phù hợp

Tuyển chọn



TT Tên nhiệm vụ Định hướng m ục tiêu Yêu cầu đối với kết quả*
Phương thức 

tổ chức 
thực hiện

gây dị ứng của m ạt bụi nhà 
trên động vật thí nghiệm.

với quy định hiện hành của Bộ Y  tế V iệt Nam .
- Công bố 02 bài báo trong danh m ục ISI/Scopus và 02 bài báo 
trên tạp chí chuyên ngành trong nước.
- Hỗ trợ  đào tạo sau đại học

Danh sách gồm 04 nhiệm vụ./.


