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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

          Số:     3808    /BTNMT-KHCN 
V/v thông báo danh mục đề tài khoa học và 
công nghệ tuyển chọn năm 2007 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường    

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Hà Nội, ngày  11   tháng 9 năm 2006 

  
            Kính gửi : Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường  
  
Tại Quyết định số 1093/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2006, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt danh mục các đề tài khoa học và 

công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ mở mới năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Căn cứ ”Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài 
khoa học và công nghệ cấp Bộ”, Vụ Khoa học - Công nghệ xin thông báo danh mục các đề tài khoa học và công nghệ thuộc diện tuyển chọn năm 2007 (danh mục 
kèm theo). 

Đề nghị các đơn vị tham gia tuyển chọn xây dựng hồ sơ theo đúng "Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ" 
ban hành tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2006  của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các Đơn vị gửi Hồ sơ đăng ký tuyển chọn các đề tài nêu trên về Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 27 tháng 9 năm 2006 
để tổ chức tuyển chọn, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt theo quy định./. 

                                                                                                      Tl. Bộ trưởng 
                                                                                                            Vụ trưởng 
                                                                                                    Vụ Khoa học-Công nghệ 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KHCN.ĐS.20.                                                                   (Đã ký, đóng dấu) 

  
          
     Đinh Văn Thành 
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Bé tµi nguyªn vµ m«i trêng 

 
Danh môc ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ cÊp Bé tuyÓn chän n¨m 2007 

 

STT 
Tªn ®Ò tµi, 

 dù ¸n 
Môc tiªu  

vµ néi dung chÝnh 
S¶n phÈm 
 chñ yÕu 

Thêi 
gian 
thùc 
hiÖn 

Ghi 
chó 

1 Nghiªn cøu c¬ së 
khoa häc vµ thùc 
tiÔn phôc vô x©y 
dùng LuËt KhÝ 
tîng thñy v¨n 

 
X©y dùng c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn phôc vô x©y dùng LuËt KhÝ 
tîng thñy v¨n. 

C¬ së khoa häc vµ thùc 
tiÔn phôc vô x©y dùng 
LuËt KhÝ tîng thñy v¨n; 
dù th¶o néi dung vµ bè côc 
cña LuËt. 

 

24 th¸ng 

 

2 Nghiªn cøu thö 
nghiÖm dù b¸o 
®Þnh lîng ma 
tõ s¶n phÈm cña 
m« h×nh sè. 

 
X©y dùng c¸c ph¬ng ph¸p dù b¸o ®Þnh lîng ma (MOS, ANN) cho 
c¸c ®Þa ®iÓm vµ 9 khu vùc, lu vùc s«ng. 

- M« h×nh dù b¸o ®Þnh 
lîng ma; 
- C¸c kÕt qu¶ dù b¸o ®Þnh 
lîng ma. 

 

24 th¸ng 

 

3 Nghiªn cøu c¬ së 
khoa häc vµ thùc 
tiÔn nh»m x©y 
dùng híng dÉn 
®¸nh gi¸ rñi ro 
®èi víi sinh vËt 
biÕn ®æi gen. 

 Môc tiªu:  
- X©y dùng ®îc c¬ së khoa häc ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi c¸c sinh vËt 
biÕn ®æi gen.  
Néi dung:  
- Nghiªn cøu c¬ së khoa häc cña viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi c¸c sinh 
vËt biÕn ®æi gen; 
 - Nghiªn cøu thùc tiÔn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi c¸c sinh vËt 
biÕn ®æi gen ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi; 
- §Ò xuÊt c¸c nguyªn t¾c vµ híng dÉn ®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi c¸c 

 - B¸o c¸o c¬ së khoa häc 
cña viÖc ®¸nh gi¸ rñi ro 
®èi víi c¸c sinh vËt biÕn 
®æi gen; 
- §Ò xuÊt híng dÉn vÒ 
®¸nh gi¸ rñi ro ®èi víi c¸c 
sinh vËt biÕn ®æi gen. 

 

24 th¸ng 
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STT 
Tªn ®Ò tµi, 

 dù ¸n 
Môc tiªu  

vµ néi dung chÝnh 
S¶n phÈm 
 chñ yÕu 

Thêi 
gian 
thùc 
hiÖn 

Ghi 
chó 

sinh vËt biÕn ®æi gen. 

4 Nghiªn cøu c¬ së 
khoa häc vµ thùc 
tiÔn ®Ó x©y dùng 
chiÕn lîc quèc 
gia vÒ tiÕp cËn 
nguån gen vµ 
chia sÎ lîi Ých. 

Môc tiªu:  
- T×m hiÓu kinh nghiÖm quèc tÕ vµ v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ vÊn ®Ò tiÕp 
cËn nguån gen vµ chia sÎ lîi Ých; 
- T×m hiÓu ®îc thùc tÕ vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ vÊn ®Ò tiÕp cËn 
nguån gen vµ chia sÎ lîi Ých ë níc ta; 
- §Ò xuÊt ®îc chiÕn lîc quèc gia vÒ tiÕp cËn nguån gen vµ chia sÎ 
lîi Ých. 
Néi dung: 
- Nghiªn cøu kinh nghiÖm quèc tÕ vµ ph¸p luËt quèc tÕ vÒ tiÕp cËn 
nguån gen vµ chia sÎ lîi Ých; 
- Nghiªn cøu hiÖn tr¹ng vµ ph¸p luËt ë níc ta vÒ tiÕp cËn nguån gen 
vµ chia sÎ lîi Ých t¹i ViÖt Nam; 
- Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chiÕn lîc quèc gia vÒ tiÕp cËn nguån gen vµ 
chia sÎ lîi Ých. 

- B¸o c¸o tæng kÕt, tãm t¾t 
®Ò tµi; B¸o c¸o chuyªn ®Ò 
vÒ kinh nghiÖm vµ v¨n b¶n 
quèc tÕ vÒ tiÕp cËn nguån 
gen vµ chia sÎ lîi Ých; 
- B¸o c¸o chuyªn ®Ò vÒ 
hiÖn tr¹ng v¨n b¶n ph¸p 
luËt cña ViÖt Nam liªn 
quan ®Õn tiÕp cËn nguån 
gen vµ chia sÎ lîi Ých; 
- B¸o c¸o chuyªn ®Ò vÒ ®Ò 
xuÊt chiÕn lîc quèc gia 
vÒ tiÕp cËn nguån gen vµ 
chia sÎ lîi Ých. 
 

 

24 th¸ng 
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STT 
Tªn ®Ò tµi, 

 dù ¸n 
Môc tiªu  

vµ néi dung chÝnh 
S¶n phÈm 
 chñ yÕu 

Thêi 
gian 
thùc 
hiÖn 

Ghi 
chó 

5 Nghiªn cøu c¬ së 
khoa häc và thùc 
tiÔn cho viÖc ¸p 
dông ph¬ng 
ph¸p tiÕp cËn hÖ 
sinh th¸i nh»m 
b¶o tån ®a d¹ng 
sinh häc cña ViÖt 
Nam 

 Môc tiªu:  
- X©y dùng ®îc c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn cho viÖc ¸p dông ph¬ng 
ph¸p tiÕp cËn hÖ sinh th¸i trong b¶o tån ®a d¹ng sinh häc ë ViÖt Nam; 
- §Ò xuÊt ®îc c¸c gi¶i ph¸p ¸p dông ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ sinh 
th¸i trong b¶o tån ®a d¹ng sinh häc ë ViÖt Nam. 
Néi dung:  
- §iÒu tra, ®¸nh gi¸ c¸c ph¬ng ph¸p b¶o tån ®a d¹ng sinh häc ®îc 
¸p dông ë ViÖt Nam;  
- Nghiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c níc trªn thÕ giíi trong viÖc ¸p 
dông ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ sinh th¸i trong b¶o tån §DSH;  
- X©y dùng c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn cho viÖc ¸p dông ®îc ph¬ng 
ph¸p tiÕp cËn HÖ sinh th¸i trong b¶o tån da d¹ng sinh häc ë ViÖtNam.  

  
- B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi; 
- B¸o c¸o tãm t¾t ®Ò tµi; 
- B¸o c¸o chuyªn ®Ò vÒ c¬ 
së khoa häc, thùc tiÔn 
ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ 
sinh th¸i trong viÖc b¶o tån  
§DSH ë ViÖt Nam. 

 

24 th¸ng 

 

 


