BC) NONG NGHIEP
vA PHAT TRIEN NONG THON
S&

5f

/QD-BNN-KHCN

CONG HOA XA HQI CHU NGFIIA VIET NAM
Dc 1p - Ty do - Hnh phiic

Ha N5i, ngày 4'c2tháng'1tnám

oWig

QUYET DNH
Phê duyt danh muc vàkinh phi thyc hin de Wkhoa hoc và cong ngh
tiêrn nãng cap R6 bat dãu thirc hin tü' nàm 2020

BO TRI1OG BO NONG NGHIP VA PHAT TRIEN NONG THON
Can cir Nghj djnh so 15/201 7/ND-CP ngày 17/02/2017 cfia ChInh phi quy
djnh chic nAng, nhirn v, quyên hn và ca cãu to chüc cüa B6 Nông nghip vâ
Phát triên nông thôn;
Can cü Thông tu so 18/201 5/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 cüa B6 tru&ng
B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn ban hánh quy djnh quãn 1 nhirn vi
khoa h9c và cong ngh6 cüa B6 Nông nghip Va Phát triên nông thon;
Can cu Quyt djnh s6 3978/QD-BNN-TCCB ngày 18/10/2019 cüa B)
Nông nghip và Phát triên nông thOn ye vic phân cap quán 1 dê tài khoa hoc
vá cOng ngh8 tiêm nàng ciia B6 Nông nghip và Phát triên nông thôn;
Theo cle nghj cüa V%1 tnrng Vii Khoa h9c, Cong ngh6 và Môi tnxng,
QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duyt danh m1ic vã kinh phi thirc hin dê tài khoa h9c vá cong
ngh tiôm nàng cap B6 bat dâu thirc hin tir nàm 2020 (Danh mic kern theo).
Diu 2. Vii Khoa hoc, COng ngh vâ Môi trung chü trI, pMi ho vi các
doTi vi lien quan hucng d1n các to chirc/cá nhân chü trI thirc hin dê tài khoa hpc
và
c ngh tiêm nãng theo quy djnh ye quân 1 khoa hoc cong ngh8. vã quán
ong
1 tài chInh cüa Nhà nuóc.
Diu 3. Thu trtr&ng cci quan, don vi chü tri thirc hin de^ tài khoa hoc và
cong ngh tiêm riàng cap B6 duçic giao tai Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay thirc hin
quãn 1, to chirc triên khai theo quy dnh tai Thông tu sO 18/2015/TTBNNPTNT ngày 24/4/20 15, Quyêt dnh sO 3978/QD-BNN-TCCB ngày
18/10/2019 Va các quy djnh hin hành.
Oiu 4. Quyt djnh nay có hiu 1ixc tü ngày ks'.
Dieu 5. Chanh Van phong B9, Vçi truang Vu Khoa h9c, Cong ngh6 va Moi
trithng, Vi tru&ng Vi tài chInh, tO chuc và cá nhân chü tri thirc hin dé tãi !dioa
h9c và cong ngh& tiêm nãng cap B, Thu trung ca quan, don vi lien quan chiu
trách nhim thi hành Quyêt djnh này./.
Nci n/ian:
- Nhu Diêu 5;
- B6 tnróng (dé b/c);
- Luu: VT, KHCN (KTD.30 b).

BQTRUONG
TPrr(Nr

Quôc Doanh

DANH MUC VA KINH

tN BE TAI KHOA HOC VA CONG NGHt TIEM NANG CAP BO
DAU THU'C HIN NAM 2020

'
(Ban ithnh kern theo Quyê't din A4

NN-KHCN ngày lZtháng'/cL nãm!&4ia Bó trtthng Bó Nóng nghiêp vii PTNT)

-'4
TT

1.

Ten Be tai

Trôngtrçt - BVTV
Nghien cru Vin
khá
nãng Nghiên cfru
chong
chu Bong va
bnh than tiur PTNN Nha
cüa môt sO Ho! ThS.
giông
nho Nguyn
nhp nci.
VAn ChInh

Nghiên cthi
tuyên
chn
dông/giông
gOc ghep cO
khA
nãng
kháng
nãm
Phytophthora
spp. VA tuyê1
trüng cho ho
tiêu
3. Nghiên cthi
sfr ding cac
loAi nAm dOi
kháng
dê
kiêm
soát
_____ Phytophthora
2.

T chfrcl
ca nhan
chü trl

Muc tieu

Yeu can doi voi ket qua

Vin KHKT
NLN TAy
Nguyen/
ThS.
Nguyn
Quang
Ngc

Dánh giá, chn
icc di.rc mt so
giông nho Co khá
nàng chông chju
tot bnh than thu
lam thirc lieu cho
cong tác Iai t?o
giông
kháng
bnh.
Dánh giá duc
khA näng lam gOc
ghép dê cAi thin
tInh kháng nAm
Phytophthora
spp. vA tuyên
trüng cña ho tiêu

- Báo cáo dánh giá khã näng chng chju
bnh than thu cüa các giông dông/giông
nhonhp ni và trong nuc.
- Dé xuât và giói thiu 01-03 dOng/giong
nho cO khá nang kháng bnh dual cap 5
(trong thang dim 9 cAp) cO tiêm näng
nAng suât và chAt luqng cao hcm giông
dOi chüng Cardinal An tuai.
- 01 bài báo trên tp chi chuyén ngAnh.
- BAo cáo dánh giA khã näng kháng nAm
Phytophthora spp. va tuyên trüng cüa töi
thiêu 03 1oi9ôc ghep phü hop cho cAy
ho tiêu.
- 01 dOng/giOng gOc ghep ho tiêu CO khA
nAng kháng nAm Phytophthora capsici
- 01 bAi báo trén tp chi chuyên ngành

Vin KHKT
NOng lam
nghip mien
nüi phia
BAd ThS.
Phüng

Chcn lcmt so
chüng nAm dôi
kháng có hot
tInh, dung dê
kiêm soát các
loAi

- 01 báo cáo dAnh giá tlnh hinh gay hai
cüa các loài Phytophthora trên cay An
quA có müi tai cAc vüng san xuât tp
trung a vüng mien nüi phia BAc.
- 02 chüng nâm dôi kháng co khA nAng
kiêm soát trên 70% bnh thOi ré, thOi gôc

2020

2021

2022

2020-2022

Ting
kinh
phi (Tr.
dong)
9430
450

4560
250

3170
100

1700
100

2020-2021

400

200

200

2020-202 1

400

200

200

Thôi gian
thc hiçn

Kinh phi cãc 11am
Tr.dôna)
__

TT

4.

5.

Ten De tai
spp. gay bnh
thôi r, thôi
gôc trên cay
an qua có miii
ô ving mien
rnti phia Bic
NghiCn cfru
tao dông dâu
tây trién vng
phü hop vâi
canh tác irng
dung
cOng
ngh8
cao
trong nha hrài

Nghien cfru
nguy ca djch
hai va bin
pháp
kiêm
soát Iüa CO
(Oryza spp.)
a dng bang
song
Ctru
Long

Tochirc/
ca nhan
chü trI
Mnh Hung

Vin
KHKTNN
Mien Nam/
ThS.
Nguyn The
Nhun

Muc tieu
Phytophthora
gay bnh thôi rê,
thôi gôc trén cay
an qua có müi ô
vUng mien mi
phia Bäc
Tao duçc mt so
dông dâu tay có
nang suât cao,
chat lucing tot
phü hçip cho san
xuât dâu tây cOng
nghd cao trong
diêu kiin nhà
luOi

Vin Lüa
Dánh giá thrçrc
hin trng xâm
dong bang
nhim, mrc dO
SOng CCru
gay hai, nguy c
Long! TS.
Nguyn The trô thành dch hai
cüa các Ioài Ida
Cixàng
cO ti các vüng
lüa
san xuât
chinh a dOng
bang song Cüu
Long

6. Nghiên cru Vin Cay
____ phrmi.gpháp lt.ro-ng thc

Buàc
ding

dâu áp
phixong

. ,.

.,

Yen cau doi vol ket qua

Thuigian
th iyc hien

Tong
.
kinh
phi (Tr.
dong)

2020-202 1

. .

Kinh phi các näm
(Tr. Ong)
2020

2021

450

250

200

2020-2021

400

200

200

2020-2022

500

150

150

2022

trên cay an qua có mtli do nâm
Phytophthora gay ra i phia Bãc.
- 01 bài báo trên tp chi chuyên ngành.

- 02 dông dâu tây triên vong phü ho vâi
diêu kiin canh tác cong nghê cao trong
nhà 1uâi (nAng suât trung bInh dat 25 30 tan/ha, hInh dng qua de, chin màu
dO tuai, t' 1 qua 1oi 01 dt tOi thiêu
70%, kich thuâc qua 1oi 01 tOi thièu
lOg/qua; dO brix dat> 10%, dO cmg qua
khá, kháng khá vài mOt sO 1oi bnh hai
chInh nhu than thi.r, dôm Id vi khuân...).
- 01 bài bão trên tp chi chuyên ngãnh.
-01 báo cáo hin trng và nguy ca djch
hai cüa các dOng Iüa cO tai vüng trOng
lüa chInh dông bang sOng Cthi Long
(thành phãn; phân bO; dc diem nOng,
sinh hoc; diéu kin vã khá näng phát tan;
kbá náng büng phát so luçing và nguy co
gay hai).
- 01 bO rnáu tiêu ban kern mO tá chi tiêt
ye dc diem hinh thai phuc vv phãn lOai
den dOng lüa co ti vüng dOng bang song
Cüu Long.
- 01 1-1u6ng dan nhn dién sOm h:ia cO tai
dông bang sOng Ciru Long.
- 01 bài báo trén tap chi chuyên ngânh.
- 01 dOng trung gian có các dc diem
nOng sinh hoc phü hop vâi diêu kin

200

TT

A

Ten De tat

lai nhiêu bô
me (MAGIC
Multiparent
advanced
generation
intercross)
phxc vu miic
tiêu
chon
giông 1Cm chat
krang
cao
mang da gcn
kháng
sâu
bnh,
diêu
kiên bat thuán
tai ViëtNam.
7. Nghiên cUu,
crng dung k5
thut chiêu xa
gamma,
nguôn Co-60
cO hott dO
236 Ci, trong
tao nguOn vt
lieu khôi dâu
Cho chon to
giông iCia
8. Nghiên c(ru
xác
djnh
nguyen nhân
gAy bnh thôi
____ nhün
hãnh,

-

To chu'c/
ca nhan
chütrl

Tong
A

Mijc t.eu

Yeu cau dot vol ket qua

Thai gian
th iychiçn

kinh
phi (Tr.

dong)

và CTP/
ThS. Luu
Thj Thüy

pháp lai nhiêu bô canh tác 1Cm ti Vit Nam và tIch ho
me (MAGIC
duçic it nhât 02 tInh kháng vii sâu bnh
Multi-parent
hai chinh, diêu kiên bat thun.
advanced
01 bài báo trên tp chi chuyên ngành.
generation
intercross) phtc
vu muc tiêu chon
giông 1Cm chat
hrcmg cao mang
da gen kháng sâu
bnh, diéu kin
bat thun tai Vit
Nam

Vin Di
truyCn Nông
nghiêp/
ThS. Doân
VAn San

Thr
nghim
thành cong k
thut chiêu xa tia
gamma
nguôn
Co-60 có hoat dO
236 Ci trong tao
nguOn vt Iiu
khôi dAu Cho
chon tao giông
lña

-

Kinh phi các nAm
(Tr.dông)

2020

2021

2022

150

-

-

- 50 dOng ha dOt bin the hd M6 cO biu

2020-2022

400

150

100

2020-2021

390

240

150

hién kiêu hInh ccia rnt trong nhüng däc
tInh: nãng suãt, chat liiqng, khá näng
chong chju sãu bnh hai chinh (bac Ia,
dao on, ray nau) và diéu kiin bat thuAn
(hun, man...).
01 bAi báo trên tap chi chuyén ngAnh.

-

Viên BAo v8 Xác djnh duçxc
01 báo cáo nguyen nhAn gAy bnh, dc
thuc vat/
nguyen nhân gay diem sinh hoc, sixth thai cñatAc thAn gAy
ThS. NgO
bnh vA dc diem bnh vA buâc dAu dc^ xuAt bin phAp
Quang Huy sinh hoc, sinh phOng trr.
thai cüa tác nhân
01 b6 tiêu bAn mu bênh.

-

TT

Ten Be tai

To ch(rcl
ca nhan
chütrI

tôi tai cac
tinh phIa Bäc

9.

10.

11.

Nghiên cru
chçn Ic dông
thuân ngô có
Win
krcing
protein
cao
phvc vi,t chn
giông ngô lai
cho cac tinh
pIa Bäc.
Nghiên cru
tao dông du
xanh
näng
sut cao cho
các tinh phIa
Bãc
Nghiên cüu
tao dOng lac
näng suât và
chu han triên
vQng

Nghiën cCru
san xuât thcr
nghim phân
bón hiru co
sinh hpc giâu
____ axit amin tr
12.

Vin
Nghiên ci'ru
Ngô/ ThS
Lrang Thai
Ha

Trung tam
Tãi nguyen
thrc vat/
ThS. Trân
Quang Hâi

Vin
KHKTNN
BAc Trung
B/ ThS.
Trân Duy
Viet
Vin ThO
nhLxO!ng
NOng hOa/
ThS.
Nguyen
Viêt Hp

Miic tieu
gay bnh vá de^
xuát bin pháp
phông trir phü
hçip.
Chn icc duo'c
dông/giong thuán
ngô
có
ham
luçrng
protein
cao, có khá nãng
kêt hçip cao phitc
vi chn giông
ngô lai cho các
tinh phia Bãc.
Chn dixoc các
dông du xanh có
näng suât cao,
chat h.rcmg tot
cho các tinh pha
Bãc.

Yeu cau doi voi ket qua

2020-2022

Kinh phi các nãm
(Tr.dong)
I

2020

2021

2022

450

250

100

100

2020-2022

400

200

100

100

2020-2022

400

200

100

100

2020-2022

400

200

100

100

01 bài báo trén tap chi chuyên ngành.

- 01 báo cáo dánh giá kiêu gen và kie6u
hInh cUa các dông thun triên vçrng.
- 02 dông thuãn triên vpng có ham lucmg
protein> 9%, näng suât dat tôi thiêu 3
tânTha, có khã näng két hop cao.
- 01 bài báo trén tap chi chuyên nganh.

- 01 báo cáo dánh giá kiêu gen, kiêu hmnh

mt so nguOn vt Hu hin có tai Trung
tam Tài nguyen thrc vat.
- 01-02 dông dau xanh triên v9ng Co
nãng suát >2,0 tan/ha, chat hsçmg tOt,
kháng beth phân träng.
- 01 bài báo trên tp chi chuyên ngành.
&rgc
các
- 03 dOng lac triên v9ng có nãng su.t
Tao
dông lac nàng >2,5 tãnlha; khâ näng chju han trong
suât và chju han diCu kiin thi nghim (diem 3), mang
triên vçng
gen! QTL chju han.
- 01 bãi báo trén tap chi chuyên ngành.
San xuât thCr
nghim di.rçc môt
sO loai phân bón
hfru co sinh hoc,
dang lông bang
I cong ngh
len I

Thôi gian
..
thirchaçn

Tong
kinh
phi(Tr.

- Quy trInh len men, chiét xuât phê phii
phâm cOng nghip chê biên thUy san, glét
mO gia süc và CO Lao dé san xuãt phân
bón hQu co sinh hc dng lông (mg dung
cho san xuât nông nghip hüu co
- 01 bâi báo trén tap chi chuyên ngành. I

TT

Ten Be tài

T chfrc/
cá nhân
chü trI

Nghiên cru
cong
ngh8
san xuât phán
bón hn hçrp
NPK
nhã
châm boc liru
huS'nh theo
lap cho 1(ia,
rau màu
14. Nghién ciru
bin pháp ky
thut
diêu
khiên ra hoa
dOi vài giông
hoa dja Ian
Trãn Mng
Xuân
(Cymbidium
lowianum)
15. Nghiên ciru
bin
pháp
quán l' bnh
hi dâu tarn
do vi khuân
tai các tinh
____ mien Bãc.

Thôi gian
thrc hiçn

kinh
phi (Tr.
doug)

- Qui trinh san xuât phân hn hop NPK
nhá chm b9c hxu huS'nh theo lap dinh
dung cho trng giai don phát triên cüa
cay lüa và rau màu.
- 01 bài báo trên tap chi chuyên ngành.

2020-2022

Vin
De" xuât dirge quy
Nghiën cru trinh diêu khiên
Rau qua/
sir ra hoa giOng
ThS. Ha Thj dja Ian Trân
Thanh Nga
Mng Xuân vào
dung dip TCt
Nguyen Bàn a
dông bang song
Hong

- 01 báo cáo dánh giá các tác dng cüa
các yêu to ngoai sinh den si,r ra hoa cUa
giOng dja Ian Trân Mông Xuãn.
- 01 quy trinh diêu khiên sir ra hoa giOng
dja Ian Trãn Mng Xuân vào dñng dip
let Nguyen Dan vai ti 16 trén 80% ô
dong bang song Hông.
- 02 bài báo trên tap chi chuyën ngành.

Xác dinh dirge
nguyen
nhân
chInh gay bnh
hoi huyét trên
tarn dâu a mien
Bäc

- Xác dinh tác nhan chInli v? dc diem
sinh hoc, sinh thai cüa tic nhân gay bnh
hoi huyêt.
- Buâc dâu dê xuât bin pháp phong trr
bnh phü hop.
- 01 bài báo trên tap chi chuyên ngành.

phii
phâm
nông nghip

13.

Tong

Vin Thô
nhuOrng
Nông hóa/
ThS. Lê Thj
Minh
Ltrorng

Trung tam
Nghiên ciru
Dâu tam to
TW/ ThS.
Nguyn
Thüy Hnh

Muc tiêu
men, chiêt xuât
phé phii phâm
cong nghip chê
bin thüy san,
giêt mô gia sue
và cô Lao
San xuát dirge
phân hn hçp
NPK nhã chãm
b9c liru huS'nh
theo tfrng lap
dinh duöng sir
dung cho láa và
rau màu

Yêu cAn ON vol két qua

Kinh phi các näm
(Trdông)
2020

2021

2022

500

200

130

170

2020-2022

450

220

100

130

2020-2022

400

200

100

100

TT
16.

S.

Ten Be tai

Nghiên thu
chon tao môt
so dông at chi
dja cho cac
tinh
phia
Nam

Nghiên thu
cal tiên quy
trinh
thâm
canh mIa trCn
dja hInh dat
dOe ti mot so
vüng
trOng
mia a Táy
Nguyen
18. NghiCn cru
quy
trinh
nhân
giông
cay chè tim
(Came/ha
sinesis) bang
nuôi cay mô
nhãm duy trI
và phát triên
giOng chè quy'
hiêm
19. Nghién ciru
bin pháp k
____ thut
trOng
17.

To chircl
ca nhan
chütrI
A

Thôi gian
thu'ch.çn

Tong
k!nh
phi (Tr.
dong)

2020-2022

- 01 quy trinh thâm canh mIa cãi tiên
phü hap vat dja hInh dat dOc ti Tây
Nguyen dt nàng suAt tôi thiêu 75 tânlha,
chü duing> 11 CCS.
01 bài báo trCn tap chi chuyên ngành.

A
Yeu cau do. vo'.. ket
qua..
A

Muc t.eu

A

A.

Kinh phi các näm
Tr.dng
2020

2021

2022

400

200

100

100

2020-2022

450

180

120

150

Xây drng drnc - 01 quy trinh nhân giOng ché tim bang
quy trinh nhãn nuôi cay mo.
giông vô tinh cay - 01 bài báo trên tap chi chuyên nganh.
chè tim bang
nuôi cay mô
nhäm gop phân
da dang sn
phãm và nâng
cao giá trj san
phâm cay chê.

2020-2021

400

200

200

Tru?mg Dii Xáy drng duçc - 01 quy trinh trOng giOng nho Ha den
hQc Nong - quy trinh trông cho các tinh Trung du mien nat phia Bak.
Lam
Bàc giông nho H4 den
01 bài báo trên tap chi chuyên ngành.

2020-2022

490

210

180

Vien Cay an ChQn to duc
qua Mien
dông at chi dja
Nam! ThS.
Jai mat có näng
Thi
suât
cao, cO khâ
HuS'nh
Phucng
näng chông chju
Lien
bnh phü hop vat
diêu kiên tr
nhien a các tinh
phia Nam
Vin
Cái tiên duçic
Nghiên thu quy trinh k thut
MIa duing/ thâm canh ml a
ThS. Phm phü hyp vat diêu
Van Tüng
kin daft dôc 6
Tây Nguyen

Vin KHKT
Nông lam
nghip mien
nüi PhIa
Bad TS.
Nguyn
Hông
Chuyen

- 02 dông at chi dja Jai näng suât tôi
thiêu 15 tan/ha, dng qua dep, quA màu
dO d.m, thjt dày, chAc và cay, chOng chju
khá vat bnh than thu to- i thiêu cap 3.
- 01 bài báo trên tap chi chuyên ngành.

-

100

TT

20.

21.

22.

-

Ten Be tatt

T chirci
ca nhan
chutri

Tong
Muc taeu

Giang/ ThS. cho môt s6 tinh
Phüng Duy Trung du mien
nüi phia Bãc
Hiêu

Nghiên c(ru
triCn
phát
vt
nguôn
1iu phuc vii
ch9n
to
giông ngO trãi
cay giàu chat
kháng ô xy
hOa
anthocyanin
NghiCn ctru
dc diem sinh
hoc, sinh thai
cüa säu keo
müa
thu
(Spodopiera
fugiperda)
hal ngô và

Hçc
vin
NOng
nghip Vit
Nam/ ThS.
Phm
Quang Tuãn

Trung tam
Báo v6 thrc
vat phIa Bäc
- Cuc Bão
v8 thrc vt/
ThS. Du€mg
Thj Ngã

kinh
phi (Tr.

dng)

ging nho Ha
den nhâp nôi
Trung
tü
Quôc tai môt
so tinh Trung
du mien nuii
phIa Bc
Nghien cCru
chQn
tuyên
giông Sacha
inchi phü hap
cho vüng sinh
thai phIa Bak

vin
Hoe
NOng
nghip Vit
Nam/ ThS.
Van
VU
Quang

Thàigian
thtrc hien

. ,.
Yeu cau dot voi ket qua

diiçc
Tuyên
Sacha
giông
inchi nang suât
cao, chat 1uçrng
tot thich irng vói
các vtng sinh
thai phIa Bac
Ch9n 1QC di.rcic
nguOn vat litu
ngô trái cay có
luqng
ham
anthocyanin cao,
cO khã näng kêt
ha p cao, chông
chju tot vri các
diêu kiin môi
truông.
Xác djnh
dc diem sinh
hoc, sinh thai và
bO sung mt so
bin pháp vao
quy trinh phOng
thông sâu keo
mtia
thu

Kinh phi các näm
(Tr4ông)
2020

2021

2022

100

- 01 dong/giOng duqc tuyên chçn tir tap
doàn có tiêm näng näng suâtcao, thich
Crng vài v'Ing sinh tháo phia Bäc.
- 01 bài báo trén t.p chi ngoài nuc.

2020-2022

450

200

150

- 01- 02 dong/ging ngO trái cay có các
dc diem mông vó (35-60jtm), do ngot
cao (c)Brix >— 13), ham hxqng anthocyanin
cao, Co khã nàng kêt hcp cao.
- 01 bài báo trCn tap chi ngoài nuôc.

2020-2021

400

200

200

- Báo cáo ye dc diem sinh hoc sinh thai
cüa sâu keo màa thu Spodopt era
frugiperdq).
- Dé xuât bô sung sra dôi quy trInh
phOng chông sâu keo müa thu
(Spodopierafrugiperda) hai ngO CO hiu
qua vâ de ap dung cho các vüng trOng
ngO tp trung nãng cao nãng suât, chat

2020 - 2021

450

260

190

JI

4
mm

TA

TT

Ten D tài

h'
cá nhân
chutri

bin
pháp
phông chông

(Spodoptera
frugiperda).

It
23.

Chin nuôi - Thu y
Nghien ci'ru Phong thI
chn t.o torn nghim
bàn dja It bàn trong diem
sao
hoc COng nghd
khOng mang TBDV/
gen vi rut ni ThS.
sinh
Nguyn
Van Ba

24

NghiCn cuu
mt so yêu to
môi
tnrang
trong nhà yen
huOng
ãnh
den nang suât
yen sào t?i
các tinh vüng
Nam bO

25.

Xác dinh t' le
BO MOn
Virus
- Vin
liru
hãnh
huyCt thanh Thu Y/ TS.
duang
tinh Büi Nghia
Vuong
vói
virus
ViCm gan E 1

____

Muc tiêu

Phãn viCn
Chän nuôi
Nam
BO/
ThS.
Du
Van Hài

Chçn t3o di.rcic
quân the 1cm bàn
dja mang It hoc
khOng mang bàn
sao vi rut ni
sinh
(Porcine
Endogenous
RetrovirusPERV)
Xac dinh ducvc
môt so yêu to ye
nhiêt dO, dO am,
ánh sang và tiêng
on tOi isu nhât
trong nhà yen &
nãng suãt yen são
dt cao nhãt dam
bào phát triên
nghê chän nuOi
chim yen ben
vüng tai Vit
Nam
- My dmg di.rçvc
mOt sO phLrclng
pháp phãn tich
trong phOng thI
nghiêm phuc vu
nghien cuu Viêm

Yêu cu di vol kt qua

Thai gian
thirc hien

Tong
kinh
phi (Tr.

Kinh phi cácnäm

(Tr.&ng
2020

2021

2022

2338
500

1800
170

378
170

160
160

hxçing, ben vtng và than thin vâi môi
trumg.
- 01 bài báo trên tp chi chuyën ngành.

- Tao dirçic qun th

5-6 1cm nái và 5-6
Ion due ban dja có so hrçmng bàn sao gen
PERV thO horn 6,4 bàn sao.
- Dành giá duoc khã näng san xuAt cia
1cm bàn dja có so luong bàn sao gen
PERV nhO han 6,4.
- 01 quy trInh chän nuôi 1cm bàn dja có
sO luçmg bàn sao gen PERV nhô han 6,4
bàn sao.
- Danh gia duoc hiên trang nghê chàn
nuôi chim yen a 19 tinh Nam Bô.
- Xac dinh duoc cac thông so k thuât
ye nhit d, dO am, ánh sang và tiêng on
tOi uu that trong nhà yen de nàng suât
yen sào dat cao nhâtlm2 chuông nuOi.

2020-2022

2020

500

500

- MOt phuang pháp chân doán phát hiên

2020

350

350

virus viêm gan E.

- Báo cáo két qua phân tIch huyêt thanh
và genotype dang 1uu hãnh duçmc nghim
thu.
I - Bai bao gui tap chi khoa hoc dtrac xac I

TT

Ten Be tai

Tochurc/
ca nhan
chütrI

trong
quan
the torn tai
Vit
Nam,
xac
djnh
genotype

26.

27.

Nghiên c(ru
chiêt xuât san
phâm
Beta
tir
Glucan
phi
phâm
men bia tai
các nhà may
bia sfr ding
enzyme
tif
vi
chUng
khuân
chju
nhiêt và chju
kiêm
Nghién cCru
sit luu hành
cCta
Avian
metapneumov
irus (aMPV)
trong bnh ho
hap phüc hop
ga nuôi tai
mien Bäc

vin
1-19c
Nông
nghip Vit
Nam! ThS.
Trjnh Thj
Thu Thiy

vin
Hoc
Nong
nghip Vit
Nam/ TS.
Nguyn
Van Giáp

Muc tieu
gan E.
- BuOc dâu xãc
dinh dI.rçic t' lé
huyet
thanh
ducing tinh.
- Xác djnh throrc
genotype virus
viêm gan E clang
Itru hành.
Che^ ph.m chit
xuât cCia vách tê
bào nâm men có
ham luçing Beta
Glucan cao.

.

..

..

Yeu cau dou voi ket qua

ThOi gian
tuljculçn

Tong
.
kinh
L' (7
piulir.
Ong)

2020-2021

2020-2021

.

Kinh phi các nám
______ (Tr.dong)
2020

2021

493

390

103

495

390

105

nhn cüa tap chi

- 10 kg ch phäm chiCt xuAt cUa vách t6
baa nám men bj pha vc (do am <10%,
protein >45%, hm lircing Beta Glucan>
10% bã men kho).
- Quy trInh phá vy vách tê bâo nãm men
dat hiu suât suãt >85%.
- 02 bài báo khoa hoc
- Tham gia dào tao 01 thac s

Xác djnh dirqc sir - Chüng virus aMPV phân 1p (01
hin din va vai chüng)
trô cüa aMPV - Báo cáo giái trinh tir gen G.
trong bnh ho - Báo cáo ye sir hru hành aMPV: Tr? Rn
hap phüc hçip a duqc câu hOi cot khOng CO aMPV hru
gà
hành & gà nuOi tai mien Bäc, dc diem
Ii.ru hành các subtype virus. Trâ Rn dtrçc
cac chCtng virus vacxin cO phü hop
chüng vai các subtype hin km hánh hay
khOng.

2022

TT

Ten De tai

c hi
IYC
re/
T'
0C
ca nhan
chutri

.,.

.

,.

Yeu can doi vol ket qua

Muc tteu

Thôi gian
,.
thtrchien

Tng
kinh
phi(Tr.

Kinh phi các nám

(Tr.
2020

2021

2020-2021

910
300

520
140

390
160

2020-2021

310

200

110

Báo cáo ve vai trô cüa aMPV trong
bênh ho hap phrc hcxp x gà: aMPV
chiém t' Id cao/thâp trong các tri.thng
hçp cO bnh lam sang; thumg có mat
cüa bao nhiêu loi main bênh trong các
ca bênh lam sang.
Dtr thão 01 Bài báo quôc tê;
Dào to 01 thc s, 02 sinh viên di hoc
-

-

-

Ill
28.

29.

Co then và CNSTH
Cc
Nghiên cfru Vin
ngh8 din NOng
cong
xut nghip vã
san
pectin tir vO Cong nghd
cam, sau
thu
qua
hoch!
ThS.
chanh, chanh
DO Thj Thu
leo tixoi
Hiên

Nghiên cIru
thäm dO khá
nãng thiêt kê
va chê to
may phân lo?i
qua tr dng
trong
theo
ing
Iuçmg
trong
dung
cong nghip
ché biën rau
qua

Ccx
Viên
din Nông
nghip và
Cong ngh6
sau
thu
/
hoch
ThS. Hoàng
Van Mnh

My dung dixçrc
quy trInh cong
nghd san xut
pectin tr vO qua
chanh,
cam,
chanh leo tucxi
buâc dâu lam co
schosànxuâtô
quy mô cOng
nghiêp
Xác djnh chrçxc
nhng thông so
ánh hi.râng den
khâ näng phân
Ioi xoài theo
trong hrqng phü
ha p vñ diCu kin
san xuât & Vit
Nam

01 quy trinh Cong nghd san xut pectin
tr vO qua cam, chanh, chanh leo ti.roi
quy mö 50 kg/me; San phm pectin dt
tiêu chuân:
+ Ham luçmg axit galacturonic ~: 65%
+ DO am < 12%
+ An toàn thirc ph ám (theo QCVN 4-21:
2011/BYT)
+ Thvi gian sir ding tOi thiêu 6 thang.
01 bài báo dang trên tap chi chuyên
ngành.
Giãn thI nghim phân loai theo trong
lucmg:
+ Nang suât: 100 den 200 kg/giô;
+ Trcng hrcxng qua phán loi: 0,2 den 2
kg;
+ Sai sO phân loi 10% trong krcxng
qua.
Bô bàn ye thiët kê giân thI nghim và
bO ban ye thiêt kê may phân loi theo
trong krcxng phü hçp vâi quy mô san
xuât a Viêt Nam (theo TCVN).
01 bài báo dang trên tp chi chuyên
-

-

-

-

-

10

2022

TT

Ten Be tài

30.

Nghiên cüu
các biên pháp
k5' thut giai
doan sau thu
hoach nhm
kéo dài thii
gian báo quãn
qua na

IV
31.

Lam nghip
NghiCn ci:ru
ch9n ging và
k thut gay
trông cay To
ha then biên
(Allingia
siamensis
Craib) cung
cap go lan
cho cac ti
min nüi phIa
Bãc.

32.

Nghien cru
Cong
nghd
vtt
lieu
tao
Composite g6

To ch(rc/
cá nhãn
chütrI
Vin
Nghiên ciru
Rau qua Vin Khoa
hpc Nông
nghip VN/
ThS.
Nguyn
Dic Hanh

Vin Khoa
hoc
Lam
nghip Vit
Nam/ -ThS.
Nguyn
Van Hung

Vin Khoa
hçc
Lam
nghip Vit
Nam/ ThS.

Myc tiêu

D e^ xuAt dixçc
bin pháp k
thut trong giai
don sau thu
hoach nhm kéo
dài thñ gian báo
quàn trên 15
ngày, ti Id thi
hông dusi 10%
dam bâo chit
1i.rcing vã an toàn
thirc phm.

Yêu cãu di vói két qua
ngành.
- Bang do già thu hái và tiêu chu.n
nguyen 1iu qua na phiic vu cho mic
dIch báo quãn tticii.
- Báo cáo & xut giái pháp ky thut kéo
dài thi gian bâo quán qua na trên 15
ngày, tr 18 thi, hông dtrài 10%.
- 01 bài báo dang trên tap chi chuyên
ngành.

- Tuyên
chon - 30 cay tri To hp din biên.
th
cay trôi TO - 1,2 ha mO hInh thcr nghim trngri:rng.
- 01 hirâng dn k5 thut nhân giOng To
hp diën biên.
- Xác dinh duçic hap din biên bang hat.
k5 thuât nhãn
giông To hap
din biCn bng
hat.
- Xây drng ducic
mô hInh thr
nghim
trng
rirng TO hap diên
biên
- De^ xuAt &rc Thông so^ cong nghd tây träng tao cot
quy trInh cong g6 thAu quang quy mO phOng thI nghim
nghd tao vt 11u dam bão cot g6 giü du?c câu true, không
composite
g8 I b mün, hrng lignin dugc tách dt tr
11

Thôi gian
thuchiên

Tong
kinh
phi (Tr.

Kinh phi các nm
(Tr.dông)

tang)

2020

2021

2020-2021

300

180

120

2020 - 2021

3300
400

1940
250

1260
150

250

150

2020-2021

400

2022

100

TT

Ten Dc tai

Tochtrc/
ca nhan
chütrI

M..c tieu

nhira
thu Nguyn Thj nhira th&u quang
quang dung Trjnh
quy mô phông thI
trong
xay
nghimI
dirng và san
- Tao dugc 10
xuât do g06
mu vt 1iu
composite
go
nhixa thâu quang/

33.

Nghiên ciru
tao van dan
bang chat kêt
dinh
co
nguôn
gOc
sinh hoc tir
axit citric và
sucrose

Vin Khoa
hoc
Lam
nghip Vit
Nam! TS.
Nguyn
Dirc Thãnh

- Xãc djnh duçc
t' le phôi trOn
axit citric và
sucrose dê tao
chat kêt dInh go'
than thin môi
tnrang sr ding
trong san xuât
van dan.
- Dir thão duçic
quy trInh cOng
nghE tao van dan
than thin mOi
trtrYng s(r dung
chat kêt dInh tir
axit citric và
sucrose (quy mô
Phông
thi
nghim).
- Tao duçmc 0,1
m3 san phâm van
dan than thiên
môi trtrng s(r
dung chat kêt

Yeu cau doi vw ket qua

Thoigian
irc içn

80% trâ len.
- Dir tháo quy trInh cong ngh8 tao 4t
lieu composite g6 nhra thâu quang cO dO
truyên
u qua q ang hoc trên 70%, quy
trInh on djnh a quy mO phóng thI
nghim.
- 10 mâu vat 1iu composite go nhra thâu
quang kIch thLrâc dài 25cm x rng 25cm x
dày3 mm
- Du thào quy trinh cOng righe tao van 2020 - 6/2021
dan sü dung chat két dmnh tir axit citric
và sucrose (quy mO phông thI nghim),
dam bâo chat li.rçng san phâm van dan
tao ra dat: Trirng nâ chiêu dày: <12%;
Do ben uôn tinh: > 50 MPa; Chat hrcing
dan dInh: > 1,5 MPa; không chCra
formaldehyde.
- 0,1 m3 Van dan si:r diving chat két dInh
tir axit citric và sucrose, dáp (mg yêu
câu sir dung trong ni that;
- 01 BE báo khoa hoc

12

Tng
kanh
pir.

400

Kinh phi các nãm

(Tr. ding)
2020

2021

250

150

2022

To ch.rcl
TT

34.

35.

36.

Ten Be tai

ca nhan
chü tn

Muc tieu

Trtrng Di
La
hoc
nghip/
PGS.
TS.
Ming VAn
Khoa

Thin gian
thirc hiçn

dong)

dInh tr axit citric
Va sucrose.
Nghiën ciru Vin Diêu Nghien ctru duçic
Quy thành phân loâi
thành ph .n và tra,
song may trong
dé xuât cac hoch
toàn quôc, xác
Ioài song may rrng/TS
djnh duçic các
có giá trj kinh Nguyn
tê cao cho Quôc Drng loài can phâi bào
ton và các loài cO
bào ton và
giá trj kinh tê cao
gay
trng
dê xu.ât dira vào
vüng
theo
gay trong và phát
sinh thai.
trjën theo môt so
vüng sinh thai

Nghiên ct'ru
xây dim mO
hInh
üng
cong
dung
nghd
dja
khOng gian
trong du báo
Va giám sat
dich Sâu rOm
thông a khu
vuc
Bäc
Trung BO
Nghiên cIru
ky thut phuc

..
Yeu cau doi vol ket qua

Tong
kinh
phi (Tr.

BOc dâu xac
s
n
khoa hoc cho du
báo vi giám st
dich Sâu rOm
thông ô tinh
Thathi Hóa và
NghiE An bang
Cong ngh8 dia
thông gian

- 01 so do phan bô mt so loài song may
có giá trj.
- 01 báo cáo dánh giá thành phân loài
song may và các giãi pháp dê xuât báo
ton, gay trong và phát triên, bao gôm:
+ 01 danh hic song may toãn quôc.
+ 01 danh 1ic song may bj de dpa theo
Rich dO Vit Nam và IUCN.
+ 01 danh hic song may cO giã trj kinh tê
cao dé xuât gay trOng theo mt so vüng
sinh thai.
± 01 các danh sách dê xuât khu vuc báo
ton song may theo vüng sinh thai.
+ De xuât cac ni dung nghien cüu tiêp
theo v các mô hInh bào ton và phát triên
song may cho môt so vüng sinh thai.
- Thành lap di.rçc bàn do so ye các yêu tO
gden djch Mu rOm thông
(mi tinh I bO);
- Thàn1 lp di.rçic bàn do phân vüng
trong, diem phát djch Sâu róm thông (bàn
dO S, môi tinh I bAn do).

(Tr.tong
2020

2021

2020-2021

400

250

150

2020-2021

400

250

150

400

230

170

Tru&ng Dai - Tong hop duçc - 4,5 ha mô hInh thI nghim khoanh nuôi 2020-12/2021
hoc
Lam mt so thông tin phc hôi ring May chá ti khu vuc Tày
13

Kinh phi các näm
2022

TT

37.

Ten Be tat

To chirc/
ca nhan
chütrI

Mc taeu

___________
hôi rirng May nghip/
chung ye loài
chã
PGS.TS. Lê My chá tai khu
(Arundinaria Xuãn
vrc Tây Bäc.
sp.) ti khu Triing
- Thiêt 1p duçc
vc Tây Bäc
các cong thüc thi
nhäm
cung
nghirn
nhán
cap nguyen
giông và dánh giá
1iu ben vftng
duçic các giái
pháp k
thut
trong nhãn giông
My chá bang
giâm horn than
ngârn.
- Xây dung duoc
4,5 ha rnô hInh
thI
nghirn
khoanh
nuOi
phiic hOi thng
May chã tai khu
vrc Fãy Bãc.
NghiCn cthi Vixn QuOc - Li.ra chçn duc
1ira chn mOt gia Ba Vi/
mt so- Ioai cay
sO Ioài cay IS. Trãn
g6 lan tiCm nãng
tiCm nãng tlr Minh Tuân
tü Vun quôc
Vtrôn quôc
gia Ba VI dC bO
gia Ba Vi
sung danh muc
nhám bô sung
loài cay trông
danh miic cay
rrng go-^ 16-n.
trOng rmg g
- DC xuât duc
lan
huâng sr dung
mt so loài tiCm
näng de- trOng
thng go ion cung

Wu cau dot vol ket qua

Thoi gian
thiychien

Tong
kinh
phi (Tr.

Kinh phi các näm

(Tr.dong)

dong)

2020

2021

2022

450

230

170

50

Bak.
Dánh giá duoc cac giãi ky thu.t nhân
giông My chã bang giâm horn than
ngãm vá k5 thut khoanh nuôi phiic hôi
rrng May chá ti khu vrc Tây Bäc.

-

- 01 b6 tiêu chi chpn loài cay trOng rrng
go Ian tiCm nAng tü Vun quOc gia Ba
Vi.
- 01 danh mic các loài cay so tuyCn và
danh mvc các loài cay duçc 1ra ch9n dê
trông thir nghirn (5-6 loâi).
- 02 ha rrng trOng thir nghirn cho các
loài dtrçic lira chon.
- 01 báo cáo dC xuãt huâng sr dtng 03
loài cay tiCrn näng de- trOng rirng g6 lan.

14

2020-2022

TT

Ten Be tai

Tochirc/
ca nhan
chü trl

Muc t.eu

,.

,
Wucau doi vol ket qua

Thoi gian
II1IJC ulçn

Tng
kinh
pill I F•
dong)

2020-2022

2020-2021

Kinh phi các näm
(Tr4ong)
2020

2021

2022

450

230

170

50

2910
500

1850
310

1060
190

cap nguyen 1iu

38.

Nghiên cUu
phát triên mOt
sO loài cAy
thuOc có giA
trj tai Vtrn
quOc
gia
Bach MA theo
hinng
sAn
xuAt hAng hOa

V
39.

Thüy san
NghiCn ciru
tao sAn phAm
ttr ram, ra
dung
kiCm
soát tAo trong

Vum Quôc
gia Bach
Ma! TS.
Nguyn Vu
Linh

Vin
NghiCn ciru
NTTS
If
TS. Pham
Thai Giang

cho ngành cong
nghip ché biên
go.
- Xác djnh dixçrc
mt so dc diem
sinh hoc va thirc
trang khai thác,
phát triên cüa It
that 02 loài cAy
thuôc cO giA trj,
cO tiêrn nAng
phát triên theo
hiióng sAn xuAt
hang hóa.
- Thi:r nghim
diroc ky thuât
nhAn giông va
trong it nhât 02
loAi dA bra chon.
- DC xuAt duçc
mt sO giAi phAp
phAt triCn các
Ioài dA bra chpn
theo hi.ràng sAn
xuAt hang hOa.
Thãm dO khA
nãng tao sAn
phAm tr ram, ra
có boat chAt kiCm
soát tAo trong ao

- 01 báo cáo ye däc dim sinh hoc, thrc
trng khai thác, sir dung va thj tnr?Yng
ciXa it nhât 02 loài cAy thuOc cO giá tri tai
VQG Bach MA.
- 3.900 cAy giông cüa It nhAt 02 loài cAy
thuôc dü tiëu chuAn dem trOng (1.500
cây/loái).
- 3.000 m2 trng thcr nghim 02 loAi cay
thuôc tai VQG Bach MA (1.500m2/loài).
- 01 báo cáo dé xuAt môt sO giAi pháp
phát triên cac loAi dA lira ch9n theo
huàng sAn xuAt hAng hóa.

- Báo cáo các boat ch.t có trong ram ra
có khA nAng kiCm soát tAo trong ao nuoi
thüy sAn.
- Báo cáo kCt quA thiX nghim vA dC xuAt
tiCm näng sir ding sAn ph,-6 sAn xuAt tü

UA

15
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40.

41.

42.

Ten Be tai
ao nuôi thüy
san
Xây
drng
quy
trinh
cong
nghé
liru gilt và
nhân nhanh
sinh
khOi
copepods

NghiCn cltu
xây dijng quy
trinh
cOng
nghê
nuOi
thuong phâm
cá mu Uc Maccullochel
la
pee/li
peelli
(Mitchell,
1838)
NghiCn clru
cOng
ngh
nuôi
sinh
khôi vi tao
Nannochioro

TOChu'c/
ca nban
chütrI

.,.
Muc tieu
nuôi thüy san

Vin
Nghien ciru
NuOi trOng
Thüy
san
111/
ThS.
Hoãng Thj
Chãu Long

.

,.

.,

Yeu cau doi vol ket qua
rm ra trong kiêm soát tao trong ao nuoi.
- 02 bài báo däng tap clii chuyên ngành.
- Quy trinh cong ngh8 hru giü tOi iru
copepods quy mô phOng thI nghim.
- Quy trinh cOng nghe nhân nhanh sinh
khôi copepods On djnh, lien tic 0 mit d
cao (4000 - 5000 cá thO/lit).
- 40 kg san phâm copepods, chat h.rng
copepods We manh, sach bnh và giàu
dinh duOng.
- 01 bài báo dang tp chi chuyên ngãnh.

Xây dung quy
trinh cong nghd
hru gilt Va nhân
nhanh sinh khoi
copepods 0 mt
d6 cao, dat chat
hiçing cao phic
vu san xuât giông
cac doi urçYng
thüy san gop
phãn thik day
san xut thüy san
hiu qua, ben
vltng.
Vin
Xãy drng duçrc - Quy trinh cOng ngh6 nuôi thiran ph.m
Nghiên cüu quy trinh cOng cá mu Uc: näng suãt >20 kg/m, t' lé
NuOi trông nghd nuOi thucmg sOng >70%, kIch CO cã thi.rong phãm dat
Thüy
san phâm Ca mu Uc
trung bmnh >1 kg/con/12 tháng.
III! KS. LC
- Ca thucmg phâm: 2.000 kg, cO cá
Van Diu
>1kg/con, dat an toàn thirc pham.
- 01 bài báo dang tap chi chuyên ngành.

Vin
Nghiên ciru
Uãi san! TS.
Nguyn
Htiu Hoãng

Xây dirng duçvc - H thong thit bi và ky thut van hành
Quy trinh cong nuOi vi tao N. oculata dng màng kép
sinh khOi vi tao quy mO phOng thI nghim.
N. oculata bang - Quy trinh cong ngh nuôi sinh khOi vi
I mâng kép sinh tao N. oculata bang màng Up sinh h9c, 1
16
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44.

Ten Dc W
psis oculata
bang
màng
Up sinh hoc
Nghiên thu
irng dung hd
thông quang
sinh
hoc
photobioreact
oi
it
Thh khôi tao

Hoãn
quy
cong
ucmg
Ca tra

thin
trinh
ngh8
giông

To chtrc/
ca nhan
chütrI

HQc
vin
Nông
nghip Vit
Nam/ ThS.
Phi
Thi
Cam Mien

Vin
Nghién ciru
Ily
NTTS
ThS. Trán
Huu Phüc

Mtic ticu
hoc dat näng suât
cao, quy mO
phông thI nghim
dixçc
CO
h
thông quang sinh
hoc vi quy trinh
cong ngh8. nuOi
sinh khôi tao
C'haetoceros
và
calcitrans
Ske/etonema
costaturn phic vi
san xuât giông
hãi san

My dimg duçc
quy trinh cong
ngh8 uxmg giông
Ca tra chat hrçing
cao.

,.
Wu can doi voi ket qua

Tong
Thôi gian
thi.rchiçn

quy mô phông thI nghim, dat nàng suât
<lOg tao ti.rai dung stJm2 màng.
- 01 Mi báo däng tap chi chuyên ngành
- Ho so thiêt kê hd thông quang sinh hc 2020-06/2021
tIch hop den led don sac, quy mô 2000
lit.
Quy trinh cong ngh8 trng ding h
thông quang sinh hoc nuôi sinh khOi 2
loài vi tao, dat mat Q > 5.1 tê bào/ml
dôi vth Chaetoceros calcitrans và >
3.108 tê bào/rnl dôi vOi Skeletonema
costa/urn (qui rnô 200 lit).
- 2000 lit tao giOng Chaetoceros
calcitrans, dat mat do> 5.1 té bào/mI
- 2000 lit tao giông Skeletonerna
costaturn, dat mat Q > 3.108 tê bào/ml
- 01 Mi báo dang tap chi chuyên ngãnh
-Dào tao 01 thac s cong nghe. sinh hoc
- Quy trinh cOng nght uong ging cá tra 2020-06/2021
chat luçing cao dt cac chi tiêu:
+ Mat d> 2.000 con/m3
+ Ti 18 sOng tr Ca bt len cá huong>
40%
+ Ca huong sach bnh gan than mu, xut
huyêt, k sinh trüng.
- 01 mO hInh (mg dung quy trinh cong
ngh6 uong giông Ca tra chat hzçing cao tu
bôt Mn huong.
- 300.000 cá tra hiong sach bnh gan
than mu, xuat huyCt, k' sinh tràng.
- 01 bài báo däng tap chi chuyên ngãnh.
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Ten Be W

To ch(rc/
ca nhan
chü trl

Muc tieu

Yen can doi vn ket qua

Thoi gian
thirc hiçn

Thüy Jçri - Phông chông thiên tai

46.

Nghién cthi
co sâ khoa
hoc
nhäm
i.irng
dung
cong
ngbe
vin
thám
trong
dánh
giá, giám sat
do sit kin cüa
dp thUy lm
dOi vâi các
dp khOng có
hoãc thiêu so'
lieu quan trAc
Nghiën ciru
phát triên giái
pháp tram khI
tir9ng
thüy
lçui
thông
minh phiic vii
hiên dai hOa
quán I
và
van hành các
hç thông cong
trmnh thüy lçui
v(ma và nhO
trong
dieu
kitn biCn dOi
khI hâu

47.

NghiCn

cthi

Phông Dao
tao, Hop tác
Quoc
té,
Viên
Quy
hoch Thüy
lçi/
ThS.
Hoàng Tiên
Thành

_V_in_ _N_
ixOc,
TtmOi lieu và
MOi trirng
- Vin Khoa
hoc
ThCiy
içui
Vit
Nam/
TS.
Nguyn
Xuãn Lam

Vin

Thüy

Co sâ khoa hoc
và (mg du ng
disçic cong nghE
vin thám trong
dánh giá, giám
sat sut kin cüa
dp thUy lori dôi
voi
các
dp
không có so Iiu
quan trãc hoc so
1iu quan träc
không day dU

_lfng
_ding và
phát triCn ClLrorc
giái pháp mO
hinh tram khI
tl.rçung thüy lçri
thông mirth phic
vu hiën dai boa
quan 1 và vn
hành
các
h
thông cong trInh
thüy Içui v&a và
nhO trong dieu
kin biên dôi khI
hâu.

- Báo cáo k& qua dánh giá, lira chn giãi

Tong
kinh
phi (Tr.
dong)
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180

2020-2021

480

300

180

2020-6/2021

480

-300

2022

pháp cong ngh8 viên thám trong giám sat
do sut Jun cüa dâp.
- Báo cáo kêt qua (mng dung giãi pháp
cOng ngh8 vin thám trong giám sat do
sut inn dp cho 01 cong trinh cu the
trong yang nghiên c(mu.
- Dê xuât giãi pháp cong nghê ãnh vién
thám, (mg dung trong dánh giá, giám sat
d6 sut kin cüa cldp.
- 01 bài báo clang tap chi chuyên ngành,

-

Báo cáo co sà khoa hQc v giãi pháp
githn sat và dir báo tai ch dira tren các
dir báo toàn cãu, (mng ding trf tu6 nhân
t?o và cac cOng nghe kêt nOi LOT.
- Báo cáo (mg dung va phát trién mô
rtng he diëu hành cho tram tao nên tang
kt nôi vâi các tram ve tinh/câm biên, cài
dat các üng dung thu phón và hiu
chinh dir báo khi tirgng toàn câu, dir báo
dOng chãy, thu câu ntxâc và ho-^ trçl quyét
djnh vn hành hO.
- Báo cáo thI diem h thong phân c(rng
vá mO hInh tInh toán di.roc phát triên - ap
dicing thI diem cho môt ho chira v(ma vá
nhO.
-Olbài báo dangp chi chuyên nganh.
Ung dung diiçuc -Báo cáo giái pháp câi tao, nâng cap
18
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Ten Be tai

To ch(rc/
ca nhan
chütrI

rng
dung
cong
nghd.
ci:ra van cao
su bàn mt
phiic vii cái
tao, nâng cap
cOng
trinh
dãu mOi hochira.

Cong - Vin
Khoa
hçc
Thüy
Icri
Vit Nam/
KS. Nguyen
Van Thanh

Nghiên ciru
xãy drng bàn
dO nguy ca
truqt là dat
dira trCn các
kich ban mua
lan ô dO phân
giãi cao kêt
hop vâi diëu
kiên dja hinh,
da mao, dja
chat
cOng
trinhUng
dung cho luu
vtjc
song
_ Thao - Viêt

Tnxàng Dai
hoc
ThCiy
li/
TS.
Trân
The
Vit

Misc tieu

Yen cau doi voi ket qua

Thôi gian
thijch içn

Tong
kinh
__
phi(Tr.

dong
cong ngh8 cüa
van cao su bàn
mt phiic vii cai
t?o, nàng cap
cong trinh dâu
mOi ho chira dam
bàn an toàn, hiu

qua.

- De' xuât dixçc
giãi pháp, cOng
ngh vã phrong
pháp két hop tInh
toán mO phOng
cành báo trtrçit là
dat dira trên các
kjch bàn mi.ra lan
& dO phãn giai
cao và các diêu
kin dla hInh, dja
mao, dja chat
cong trinh xãy
drng bàn dO
nguy co trut là
dat.

cong trinh dâu môi ho chüa theo mic
dich sir dung.
- Báo cáo kêt qua nghiên cthz ye cong
nghd cira van cao su bàn mat, gOm: Báo
cáo phân tIch ye vt 1iu, thiêt bj sii
dung; Báo cáo tInh toán, thit ké cira van
cao su bàn met; Báo cáo htróng dn thi
cOng ctra van cao su bàn mat.
- Báo cáo kêt qua nghiCn ciru thI nghim
trén mO hInh wit 1 ye câu tao, nguyen 1y
lam viêc, tai trQng, chê Q thüy lrc (Q,
h) cüa giái pháp cong ngh cüa van cao
su bàn mt.
- Báo cáo dánh giá hiu qua kinh tê, k
thut cCia giài phãp cOng ngh6 cüa van
cao su bàn mat.
- 01 bãi báo dang tap chi chuyên ngãnh.
- Giâi pháp, cOng nghE và phxong phap
kêt hop tinh toán mO phOng cánh báo
tnr?t là dat dra trên các kjch bàn mira
lan a dO phân giài cao và các diCu kin
dja hInh, dja mao, dja chat cOng trinh
xày drng bàn dO nguy co trut là dat.
- Các kjch bàn mua lan a do phãn giái
cao sCr ding phuong pháp dOng lirc; Co
sà d& Iiu khI tircYng, dja chat và các dii
lieu toàn câu reanalysis; Các nhãn to-' chü
yCu tác dng den qua trinh tnrt là cña
hru vc sOng Thao: Vi@ Nam.
- My drng bàn do nguy Co truçit là dat
dira trén các kjch bàn miia kin a do phân
giãi cao két hop vâi diêu kin dja hInh,
dja mao, dja chat cOng trinh - U'ngdiing
19
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- Xây drng bàn cho liru vrc song Thao, Vit Nam.
do cãnh báo truçit - 01 bài báo dang tp chi chuyên ngành.

lâ dat dra trên
các kjch ban mua
iOn kêt hcip vi
diêu kiên dia
hmnh, dja mao,
dja chit cong
trinh cho 1ru vrc
song Thao-Vit
Nam lam co sO
phuc VU quy
hoach phát triên
kinh tê xã hôi
darn báo phát
triên ben vitng.
Nghiên
ciru TnrOng Di Xác djnh dixc t
49.
giái pháp gia h9c
Thñy la hçrp 1 cüa các
co bang vt lçii/
TS. thành phãn vt
lieu hat mm Nguyn
liCu gia cô dap
tr chat thai Cong Thang ing yêu câu
cOng nghip
chOng thâm, On
tang cumg
djnh cong trinh
chong thâm
dat
cho các cong
trinh dãtdp_
50. Nghien ctru PhOng ThI - Dé xut Ca sO
thu nghiem nghiêm
khoa hoc thiët lAp
he thông cãnh tr9ng diem h
thông cánh
báo IQ, Lu Quôc gia ye báo Iü, lii quét
quët trên nên Dng
lçrc (bao gôm 1ra
____ Web-GIS cho hoc
sOng chçn dja diem,

- Báo cáo nghiên ciru cu tric vi mO và
các dc tinh vt 1 va co hoc cia vat lieu
gia cO.
- Xac dinh ty lê hap ly cua cac thanh
phãn vt 1iu gia Co chông thâm, on djnh
cong trinh.
- Dé xuât k thut và cOng ngh gia cO
On djnh va chOng thâm cOng trinh dat
däp bang tro xi.
- 01 bài báo dang tap chi chuyên ngành.
- Háo cáo xây drng ca sO khoa hoc thit
lAp he thông canh bao lü, lii quet va lira
chçn dja diem lap dt h thông.
- Báo cáo phAn tIch qua trinh lU phvc vi
cong tAc cânh báo sOm.
- BAo cáo phAn tIch mOi guan h gi&a

2020-2021
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1uu vrc song
Nghia
L,
huyn Tram
Tâu, tinh Yen
Bái

bin - Vin
Khoa
h9c
Thüy
1çi
Vit Nam/
ThS.
Le
Van Thin

Nghiên ctru
áp dung b6
chi so giãm
sat, ds báo
nãng suât và
san h.rcmg cay
trông tr h
thong
Crop Watch
nhàm de- xuât
vn hành hin
qua he thông
thüy Iqi, thi
diem tai tinh
NinhThun

Vin Khoa
hoc
Thüy
1çi
Viêt
Nam/
IS.
Trán
D(rc
Trinh

Myc tie^u

Thoi gian
thirc hiçn
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2020

2021

430

280

150

12.580

7.458

Wing)

yêu câu he thng,
phwing
thüc
cánh báo, quy mô
cánh báo, và thiêt
lp các mirc cánh
báo).
- My dirng giao
diên quán 1, vn
hanh h8 thông
cánh báo lü, Iü
quét trén nên
Web-GIS.
My dung hrcvc
giâi pháp tIch
hçrp bô chi so
giám sat, du báo
näng suát và san
hrçmg cay trOng
vâi khá nãng van
hành cap rnrâc
ti.râi cfia h8 thông
thüy lçii vüng thi
diem (lüa, cho
vüng thi diem
cüa tinh Ninh
Thuãn) h
trçr
nâng cao nãng
suât và hiu qua
van
hành he
thông tirOi.
I

K_i_nh phi các n_ã_m
(Trtong) _

2022

__

hrcmg mua - km hrçing - mirc nuâc trên
song dra trên các kjch bàn mua dé xây
dung các müc cành báo.
- Báo cáo xây dung mô hInh hthOng
quan trAc tir dng và ho trçi ra quyêt djnh
cãnh báo lii, lii quét trên nén Web-GIS.
- 01 bài báo däng tap chi chuyen ngành.

- Báo cáo dé xut cor sâ khoa hoc dé xây
dung bO chi sO giám sat và dir báo src
khOe, san krcing và näng suât cay trông.
- Dé xuât giâi pháp tIch hp các chi sO
thành mt h& thông hO trq v.n hành thCiy
1çi nâng cao nAng suât cay lüa trong tinh
Ninh Thu.n.
- Dinh huâng nghiên cüu phát triên h
thông CropWatch và giái pháp mô rng
pham vi fmg ding h6 thông các loai cay
trOng khác cho các viing khác 0' Vit
Nam.
- 01 bài báo dang tp chi chuyên ngành.

TONG CONG

2020-6/2021
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