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QUYẾT ĐỊNH

v ề  việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CỐNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

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

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư 
số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế 
- kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -T à i chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp 
quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy cho suối Côn Sơn 
thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương” để đưa ra tuyển chọn 
thực hiện từ năm 2020 (Chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - 
kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tố chức Hội đồng khoa học và công 
nghệ đánh giá hồ sơ đề tài nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành để lựa chọn 
tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện và báo cáo Bộ trưởng về kết quả 
thưc hiên.



Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ 
thuật, 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 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.y/
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ỤC ĐÊ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
ÀNG ĐẺ ĐƯA RA TUYEN c h ọ n  THựC HỈỆN t ừ  n ă m  2020

QĐ-BKHCN ngàỵj^f-tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

TT Tên đề tài Định hướng mục tiêu Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối vói sản phẩm Phương thức
h.iện

1 Nghiên cứu đề xuất 
giải pháp duy trì 
dòng chảy cho suối 
Côn Sơn thuộc khu 
di tích đền thờ 
Nguyễn Trãi, tỉnh 
Hải Duơng.

- Đánh giá đuợc thục 
trạng, nguyên nhân suy 
kiệt dòng chảy suối 
Côn Sơn.

- Đe xuất đuợc giải 
pháp khả thi, bền vững 
duy trì đuợc dòng chảy 
suối Côn Sơn.

- Báo cáo thực trạng và nguyên nhân suy kiệt dòng chảy 
suối Côn Sơn.

- Báo cáo giải pháp khả thi, bền vững duy trì đuợc dòng 
chảy suối Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn 
Trãi, tỉnh Hải Duơng.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của giải pháp đề xuất.

- Mô hình duy trì dòng chảy tối thiểu 5 lít/s cho suối 
Côn Sơn thuộc khu di tích đền thờ Nguyễn Trãi, tỉnh 
Hải Duơng.

- Công bố 02 bài báo trong nuớc hoặc quốc tế.

Tuyển chọi


