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QUYÉT ĐỊNH
Ve việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 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 Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ
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 quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm
vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nưởc;
Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 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;
Trên cơ sở 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 Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa
học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
đặt hàng “Nghiên cứu xác định giá trị về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học
phục vụ xây dựng hồ sơ Di sản Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới (Vườn
Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng - Việt Nam và Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm
Nô - CHDCND Lào)” để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2020 (Phụ
lục kèm theo).

Điều 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 ký 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 về kết quả thực hiện.
Điều 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./.

N ơi nhận:
-N hư Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
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Định hướng mục tiêu

1

Nghiên cứu xác định
giá trị về địa chất,
địa mạo, đa dạng
sinh học phục vụ
xây dựng hồ sơ Di
sản Thiên nhiên Thê
giới xuyên biên giới
(Vuờn Quốc gia
Phong Nha - Kẻ
Bàng - Việt Nam và
Khu bảo tồn quốc
gia Hin Nậm Nô CHDCND Lào)

1. Đánh giá đuợc tổng thể về
địa chất, địa mạo, đa dạng sinh
học làm cơ sở để xây dựng hồ
sơ Di sản Thiên nhiên Thế giới
xuyên biên giới (Vuờn Quốc
gia Phong Nha - Kẻ Bàng và
Khu bảo tồn quốc gia Hin Nậm
Nô).
2. Đề xuất đuợc hồ sơ khoa
học cho việc công nhận Di sản
Thiên nhiên Thế giới xuyên
biên giới (Vuờn Quốc gia
Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu
bảo tồn quốc gia Hin Nậm
Nô).
3. Đề xuất đuợc giải pháp bảo
tồn và phát triển các giá trị về
địa chất, địa mạo và da dạng
sinh học của khu vục Vuờn
Quốc gia Phong Nha - Kẻ
Bàng và Khu bảo tồn quốc gia
Hin Nậm Nô.

Phương thức
tổ chức thực hiện
Tuyển chọn
1. Cơ sở khoa học và pháp lý về Di sản Thiên nhiên
Thế giới xuyên biên giới về địa chất, địa mạo và đa
dạng sinh học.
2. Báo cáo xác định và đánh giá tổng thể giá trị địa
chất, địa mạo và đa dạng sinh học của khu vực Vuờn
Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc
gia Hin Nậm Nô.
3. Danh mục các di sản nổi bật và ngoại hạng về địa
chất, địa mạo, cảnh quan theo các tiêu chí về di sản
thiên nhiên thế giới của UNESCO; danh mục các loài
động, thực vật nguy cấp, quý hiếm ở khu vục Vuờn
Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc
gia Hin Nậm Nô.
4. Hồ sơ khoa học cho việc đề xuất công nhận Di sản
Thiên nhiên Thế giới xuyên biên giới (Vuờn Quốc gia
Phong Nha-Kẻ Bàng và Khu bảo tồn quốc gia Hin
Nậm Nô).
5. Báo cáo giải pháp bảo tồn và phát triển các giá trị về
địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học của khu vục
Vuòn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Khu bảo tồn
quốc gia Hin Nậm Nô.
6. Các sơ đồ/bản đồ và cơ sở dữ liệu GIS về địa chất,
Yêu cầu đối với kết quả

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả
địa mạo và đa dạng sinh học cho định hướng xây dựng
khu Di sản Thiên nhiên thế giới xuyên biên giới
(Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu bảo tồn
quốc gia Hin Nậm Nô) có tỷ lệ phù họp.
7. Các bài báo khoa học đãng trên tạp chí quốc gia và
quốc tế có uy tín.
8. Góp phần đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ theo nội dung
liên quan.

Phương thức
tô chức thực hiện

