
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:        /TB-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì  

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 1386/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình khoa 

học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.03/21-25, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 10 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

1. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 

12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Các biểu mẫu để hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn được 

hướng dẫn tại các phụ lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT.  

Dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối 

với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

được ban hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

3. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 16 tháng 8 năm 2021. 

4. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: 

http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: 

https://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx 

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương II của 

Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT. 

  
Nơi nhận:     

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Lưu VT, KHCN, PL.  
 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 
Trần Bình Trọng 

https://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx
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 Phụ lục  

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TUYỂN CHỌN 

 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế và chế tạo thiết bị 

chuyên dùng phục vụ điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường, xử lý chất thải giai đoạn 2021-2025”, 

 mã số TNMT.03/21-25 
 

(Theo Quyết định số 1386/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm 
Thời 

gian  

Kinh 

phí dự 

kiến  
1 TNMT.2022.03.03. 

Nghiên cứu chế tạo xe 

chuyên dụng tự hành gắn 

tổ hợp thiết bị thu nhận dữ 

liệu địa không gian để 

phục vụ việc thành lập, 

cập nhật cơ sở dữ liệu nền 

địa lý 

1. Tổng quan được công 

nghệ chế tạo xe chuyên 

dụng tự hành gắn hệ thống 

điều khiển tự động, thiết bị 

quan sát, thu thập mẫu vật; 

2. Lựa chọn được thông số 

kỹ thuật tối ưu cho xe 

chuyên dụng tự hành gắn 

hệ thống điều khiển tự 

động, thu nhận dữ liệu địa 

không gian; 

3. Chế tạo được xe chuyên 

dụng tự hành gắn tổ hợp 

thiết bị thu nhận dữ liệu địa 

không gian để phục vụ việc 

thành lập, cập nhật cơ sở 

dữ liệu nền địa lý. 

1. Báo cáo tổng quan về công nghệ chế tạo xe chuyên dụng tự hành 

gắn hệ thống điều khiển tự động, thiết bị quan sát, thu thập mẫu vật; 

2. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn thông số kỹ thuật tối ưu cho xe 

chuyên dụng tự hành gắn hệ thống điều khiển tự động, thu nhận dữ 

liệu địa không gian; 

3. 01 xe chuyên dụng tự hành gắn tổ hợp thiết bị thu nhận dữ liệu 

địa không gian bao gồm:  

3.1. Máy quét lidar,  

3.2. Camera 3600 

3.3. Định vị GNSS, IMU độ chính xác cao.  

3.4. Tải trọng tối thiểu 50kg. 

3.5. Thiết bị tự hành theo lộ trình cài đặt sẵn hoặc điều khiển từ xa; 

3.6. Xe chuyên dụng, các thiết bị lắp trên xe theo các modul tháo 

lắp để vận chuyển, linh hoạt giữa bánh lốp và bánh xích theo địa 

hình di chuyển; 

3.7. Hệ thống phần mềm xử lý dữ liệu GNSS, IMU, camera và 

Lidar; 

3.8. Phần mềm điều khiển theo chế độ tự động và bán tự động; 

4. Quy trình công nghệ thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý 

tỷ lệ lớn bằng thiết bị xe tự hành; 

5. Bản đồ địa hình khu vực thử nghiệm. 

2022-

2024  

2.2 tỷ 

đồng  
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm 
Thời 

gian  

Kinh 

phí dự 

kiến  
6. Đăng ký SHTT; 

7. Báo cáo đánh giá khả năng chuyển giao, áp dụng sản phẩm; 

8. 01 Bài báo; Đào tạo 01 thạc sĩ. 

2 TNMT.2022.03.04. 

Nghiên cứu thiết kế, chế 

tạo xuồng chuyên dụng tự 

hành lấy mẫu môi trường 

nước mặt, chất đáy phục 

vụ nghiên cứu, điều tra và 

khảo sát tài nguyên và môi 

trường 

 

1. Tổng quan được công 

nghệ chế tạo, sử dụng 

xuồng chuyên dụng tự 

hành lấy mẫu môi trường 

nước mặt, chất đáy phục vụ 

nghiên cứu, điều tra và 

khảo sát tài nguyên và môi 

trường; 

2. Lựa chọn được thông số 

kỹ thuật tối ưu xuồng 

chuyên dụng tự hành lấy 

mẫu môi trường nước mặt, 

chất đáy phục vụ nghiên 

cứu, điều tra và khảo sát tài 

nguyên và môi trường; 

3. Chế tạo được xuồng 

chuyên dụng tự hành lấy 

mẫu môi trường nước mặt, 

chất đáy, gắn các thiết bị  

camera, đo nhiệt độ và định 

vị GNSS – IMU phục vụ 

nghiên cứu, điều tra và 

khảo sát tài nguyên và môi 

trường. 

1. Báo cáo tổng quan được về nghệ chế tạo, sử dụng xuồng chuyên 

dụng tự hành lấy mẫu môi trường nước mặt, chất đáy phục vụ 

nghiên cứu, điều tra và khảo sát tài nguyên và môi trường; 

2. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn thông số kỹ thuật tối ưu cho 

xuồng chuyên dụng tự hành lấy mẫu môi trường nước mặt, chất đáy 

phục vụ nghiên cứu, điều tra và khảo sát tài nguyên và môi trường; 

3. Chế tạo 01 xuồng chuyên dụng tự hành lấy mẫu môi trường nước 

mặt, chất đáy, gắn các thiết bị  camera, đo nhiệt độ và định vị 

GNSS – IMU có yêu cầu kỹ thuật sau: 

- Chở được 50 kg; 

- Lấy mẫu nước tự động: số lượng tối thiểu 10 mẫu; 

- Lấy mẫu chất đáy tự động đến độ sâu 30m: số lượng tối thiểu 05 

mẫu; 

- Phạm vị hoạt động so với trung tâm điều khiển: 2 km; 

- Thiết bị định vị theo tuyến, vị trí khảo sát ± 0.5m. 

- Phần mềm điều khiển theo chế độ tự động, bán tự động; 

- Phần mềm tích hợp xử lý GNSS-RTK-IMU để định vị thời gian 

thực và hệ thống lấy mẫu; 

4. Tài liệu hướng dẫn, quy trình lắp đặt, vận hành xuồng chuyên 

dụng tự hành; 

5. Kết quả vận hành, lấy mẫu thử nghiệm; 

6. Đăng ký SHTT; 

7. Báo cáo đánh giá khả năng chuyển giao, áp dụng sản phẩm; 

8. 01 Bài báo; Đào tạo 01 thạc sĩ. 

2022-

2023 

2.5 tỷ  

3 TNMT.2022.03.05. 

Nghiên cứu thiết kế, lắp 

đặt bộ máy đo Radar 

xuyên đất gắn trên thiết bị 

bay không người lái 

1. Tổng quan được công 

nghệ thiết kế, chế tạo và 

lắp đặt bộ máy đo Radar 

xuyên đất gắn trên thiết bị 

UAV phục vụ hoạt động 

1. Báo cáo tổng quan công nghệ thiết kế, chế tạo và lắp đặt bộ máy 

đo Radar xuyên đất gắn trên thiết bị UAV phục vụ hoạt động 

nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường; 

2. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn thông số kỹ thuật tối ưu bộ máy 

đo Radar xuyên đất gắn trên thiết bị UAV phục vụ hoạt động 

2022-

2023 

2.5 tỷ 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm 
Thời 

gian  

Kinh 

phí dự 

kiến  
(UAV) phục vụ hoạt động 

nghiên cứu, điều tra, khảo 

sát tài nguyên và môi 

trường. 

nghiên cứu, điều tra, khảo 

sát tài nguyên và môi 

trường; 

2. Lựa chọn được thông số 

kỹ thuật tối ưu bộ máy đo 

Radar xuyên đất gắn trên 

thiết bị UAV phục vụ hoạt 

động nghiên cứu, điều tra, 

khảo sát tài nguyên và môi 

trường; 

3. Thiết kế, lắp đặt được  

bộ máy đo Radar xuyên đất 

gắn trên thiết bị bay không 

người lái (UAV) phục vụ 

hoạt động nghiên cứu, điều 

tra, khảo sát tài nguyên và 

môi trường. 

nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường; 

3. Bộ máy đo Radar xuyên đất gắn trên thiết bị bay không người lái 

với các thông số kỹ thuật sau: 

3.1. Bay quét dò tìm các đối tượng ngầm theo các tuyến thiết kế ở 

độ cao cách mặt đất > 2m; 

3.2. Khả năng phát hiện đến độ sâu 12m; 

3.3. Khối lượng nhỏ hơn 7kg. 

3.4. Thiết bị ăng-ten 

- Băng thông: 20-140 Mhz 

- Kích thước cơ khí: khoảng 139 x 15 x 21cm 

- Trọng lượng: >1.5kg 

3.5. Thiết bị thu phát: 

- Đầu ra máy phát: 40V 

- Dải thời gian: 0-1.600 ns 

- Chu kỳ lấy mẫu: 3,125 (320 MHz) ns 

- Tần số lặp xung: 156 KHz 

- Tích lũy (xếp chồng): 32.000 (45 dB) stack/s 

- Nguồn điện (pin Li-Ion): 11,1 V; 6,6 Ah; 73 Wh 

- Thời gian hoạt động liên tục: 16 giờ 

- Kích thước cơ khí (Dài x Rộng x Cao): 190 x 140 x 80 mm 

- Trọng lượng: 1kg 

3.6. Thiết bị hiển thị và phần mềm xử lý 

- Máy tính Laptop 

- Phần mềm thu nhận và xử lý tín hiệu radar 

- Phần mềm thu nhận và xử lý dữ liệu Lidar 

- Phần mềm thu nhận và xử lý dữ liệu định vị GNSS 

- Phần mềm điều khiển, hiển thị 

3.7. Thiết bị đo cao Lida: Độ chính xác độ cao: 5cm 

3.8. Thiết bị định vị GNSS: Thu được kênh L1/L2 và các hệ thống 

định vị 

3.9. Thiết bị truyền tin vô tuyến: 

- Tần số hoạt động: 868 hoặc 2400 MHz 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm 
Thời 

gian  

Kinh 

phí dự 

kiến  
- Cự ly truyền: 500m 

- Tốc độ truyền: 115Kbit/s 

- Kích thước cơ khí (dài x rộng x cao): 100 x 5 x 10mm 

- Trọng lượng: 0.15kg 

4. Tài liệu hướng dẫn, quy trình lắp đặt, vận hành; 

5. Kết quả vận hành, lấy mẫu thử nghiệm; 

6. Đăng ký SHTT; 

7. Báo cáo đánh giá khả năng chuyển giao, áp dụng sản phẩm; 

8. 01 Bài báo; Đào tạo 01 thạc sĩ. 

4 TNMT.2022.03.06. 

Nghiên cứu cải tiến, làm 

chủ công nghệ thiết kế, 

chế tạo một số bộ phận 

chuyên dụng (modul) của 

trạm quan trắc RADA 

biển SeaSonde 

 

 

1. Tổng quan được công 

nghệ thiết kế, chế tạo, lắp 

đặt, vận hành trạm quan 

trắc RADA biển; 

2. Lựa chọn được thông số 

kỹ thuật tối ưu một số bộ 

phận chuyên dụng (modul) 

của trạm quan trắc RADA 

biển SeaSonde thường 

xuyên gặp sự cố, hư hỏng 

trong điều kiện khí hậu 

biển Việt Nam; 

3. Thiết kế, chế tạo mới 

được ít nhất 04 bộ phận: 

(1) Bộ hiệu chỉnh tín hiệu 

ăng ten; (2) Mô đun 

khuyếch đại công suất 

phát; (3) Bộ lọc băng thông 

cho đầu ra máy phát; (4) 

Bộ nguồn 24v) cho trạm 

quan trắc RADA biển 

SeaSonde. 

 

1. Báo cáo tổng quan công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành 

trạm quan trắc RADA biển; 

2. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn thông số kỹ thuật tối ưu một số 

bộ phận chuyên dụng (modul) của trạm quan trắc RADA biển 

SeaSonde thường xuyên gặp sự cố, hư hỏng trong điều kiện khí hậu 

biển Việt Nam; 

3. Chế tạo mới ít nhất 04 bộ phận: (1) Bộ hiệu chỉnh tín hiệu ăng 

ten; (2) Mô đun khuyếch đại công suất phát; (3) Bộ lọc băng thông 

cho đầu ra máy phát; (4) Bộ nguồn 24v) cho trạm quan trắc RADA 

biển SeaSonde 

Bộ hiệu chỉnh tín hiệu ăng ten; Mô đun khuyếch đại công suất phát; 

Bộ lọc băng thông cho đầu ra máy phát; Bộ nguồn 24v) cho thiết bị 

ra đa biển SeaSonde; 

4. Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, vận hành, triển khai các mô đun thiết 

bị được chế tạo; 

5. Kết quả vận hành, lấy mẫu thử nghiệm; 

6. Đăng ký SHTT; 

7. Báo cáo đánh giá khả năng chuyển giao, áp dụng sản phẩm; 

8. 01 Bài báo; Đào tạo 01 thạc sĩ. 

2022-

2023 

1.6 tỷ 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm 
Thời 

gian  

Kinh 

phí dự 

kiến  
5 TNMT.2022.03.07. 

Nghiên cứu, thiết kế chế 

tạo thiết bị lặn dưới nước 

không người lái phục vụ 

công tác quan trắc, đo đạc 

một số chỉ tiêu hóa lý của 

môi trường nước ven biển. 

 

1. Tổng quan được công 

nghệ chế tạo và sử dụng 

các loại thiết bị lặn dưới 

nước không người lái phục 

vụ công tác quan trắc, đo 

đạc một số chỉ tiêu hóa lý 

của môi trường nước ven 

biển; 

2. Lựa chọn được cấu hình 

tối ưu cho thiết bị lặn dưới 

nước không người lái phục 

vụ công tác quan trắc, đo 

đạc một số chỉ tiêu hóa lý 

của môi trường nước ven 

biển; 

3. Thiết kế, chế tạo được 

thiết bị lặn không người lái 

có khả năng quan trắc dưới 

đáy biển bằng các hiệu ứng 

quang học và sóng siêu âm 

và đo đạc một số chỉ tiêu 

hóa lý: Nhiệt độ, Độ PH, 

Độ dẫn điện EC, Lượng ô 

xi hòa tan DO, Tổng chất 

rắn hòa tan TDs, Độ mặn 

của môi trường dưới nước 

ven biển. 

 

1. Báo cáo tổng quan công nghệ chế tạo và sử dụng các loại thiết bị 

lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc 

một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển; 

2. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn cấu hình tối ưu cho thiết bị lặn 

dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một 

số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển; 

3. Thiết kế chế tạo 02 thiết bị lặn không người lái có thông số kỹ 

thuật sau: 

3.1. Thu được hình ảnh dưới mặt nước bằng hệ thống camera 

quang học và hình ảnh đáy biển bằng sóng siêu âm; 

3.2. Đo đạc các tham số môi trường nước ven biển tới đội sâu 

100m: Nhiệt độ, Độ PH, Độ dẫn điện EC, Lượng ô xi hòa tan DO, 

Tổng chất rắn hòa tan TDs, Độ mặn của môi trường dưới nước ven 

biển; 

3.4. Kích thước: dài : từ 1m ÷ 1,5m; rộng: từ 0,3m ÷ 0,5m;  

cao: từ 0,2m ÷ 0,3m; 

3.5. Phạm vị hoạt động: Độ sâu: đến 100m; Vận tốc: 3km/h ÷ 

5 km/h; Thời gian hoạt động liên tục: 6 ÷ 8giờ. 

4. Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm tại vùng biển lựa chọn; 

5. Hướng dẫn vận hành thiết bị lặn dưới nước không người lái phục 

vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường 

nước ven biển 

6. Đăng ký SHTT; 

7. Báo cáo đánh giá khả năng chuyển giao, áp dụng sản phẩm; 

8. 01 Bài báo; Đào tạo 01 thạc sĩ. 

2022-

2023 

3.2 tỷ 

6 TNMT.2022.03.09. 

Nghiên cứu, chế tạo hệ 

thống đo phổ gamma tích 

hợp GNSS-IMU gắn trên 

1. Tổng quan được công 

nghệ chế tạo và sử dụng 

các thiết bị đo phổ gamma 

hàng không và trên thiết bị 

1. Báo cáo tổng quan công nghệ chế tạo và sử dụng các thiết bị đo 

phổ gamma hàng không và trên thiết bị bay không người lái; 

2. Báo cáo cơ sở khoa học lựa chọn cấu hình tối ưu hệ thống đo phổ 

gamma tích hợp GNSS -IMU, gắn trên thiết bị bay không người lái 

2022-

2025 

3.2 tỷ 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm 
Thời 

gian  

Kinh 

phí dự 

kiến  
thiết bị bay không người 

lái (UAV) phục vụ hoạt 

động nghiên cứu, điều tra 

khảo sát tài nguyên và môi 

trường. 

 

 

bay không người lái phục 

vụ hoạt động nghiên cứu, 

điều tra khảo sát tài nguyên 

và môi trường.; 

2. Lựa chọn được cấu hình 

tối ưu hệ thống đo phổ 

gamma tích hợp GNSS-

IMU gắn trên thiết bị bay 

không người lái (UAV)  

phục vụ phục vụ hoạt động 

nghiên cứu, điều tra khảo 

sát tài nguyên và môi 

trường; 

3. Thiết kê, chế tạo được 

hệ thống đo phổ gamma  

tích hợp GNSS- IMU gắn 

trên thiết bị bay không 

người lái (UAV) phục vụ 

hoạt động nghiên cứu, điều 

tra khảo sát tài nguyên và 

môi trường. 

(UAV)  phục vụ nghiên cứu, điều tra và khảo sát tài nguyên môi 

trường triển; 

3. Thiết kế chế tạo 02 hệ thống đo phổ gamma  tích hợp GNSS - 

IMU, Lidar gắn trên thiết bị bay không người lái (UAV): 

3.1. Đầu phát/thu tín hiệu, thiết bị ghi số liệu: 

- Các kênh tổng, K, U, Th đạt độ nhạy: 

+ Kênh TC: 1000 cps/μR/h 

+ Kênh K: 71,1 cps/% 

+ Kênh U: 4,2 cps/ppm 

+ Kênh Th: 4,36 cps/ppm  
- Thiết bị GNSS/IMU thu được kênh L1/L2 và các hệ thống định vị, 

sai số định vị bằng GNSS đáp ứng độ chính xác bản đồ tỷ lệ 
1/5.000. 
3.2. Thiết bị truyền, tiếp nhận số liệu từ UAV về trạm mặt đắt; 

3.3. Phần mềm thu thập, lưu trữ và chuyển số liệu sang máy tính; 

3.4. Phần mềm xử lý biên tập số liệu của hệ thống tích hợp; 

4. Báo cáo kết quả bay đo thử nghiệm tại khu vực lựa chọn; 

5. Hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và hướng dẫn vận hành; 

6. Xây dựng quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật  đo đạc, 

xử lý tài liệu đo phổ gamma tích hợp GNSS, Lidar gắn trên thiết bị 

bay không người lái (UAV) phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra 

cơ bản về địa chất và đánh giá khoáng sản vùng có địa hình phân 

cắt; 

7. 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước; 

8. Đào tạo 01 Thạc sỹ Kỹ thuật địa vật lý . 

7 TNMT.2022.03.10. 

Nghiên cứu, thiết kế và 

chế tạo giàn khoan biển tự 

nâng để phục vụ thi công 

khoan biển ở độ sâu đến 

30m nước 

1. Tổng quan được công 

nghệ chế tạo và sử dụng 

các loại giàn khoan nông 

trên biển; 

2. Lựa chọn được cấu hình 

tối ưu cho loại giàn khoan 

1. Báo cáo tổng quan được công nghệ chế tạo và sử dụng các loại 

giàn khoan nông trên biển; 

2. Báo cáo cơ sở khoa học để lựa chọn cấu hình tối ưu cho loại giàn 

khoan tự nâng phục vụ nghiên cứu, điều tra và khảo sát tài nguyên 

môi trường triển; 

3. Thiết kế chế tạo 01 giàn khoan biển nông với các chỉ tiêu: 

2022-

2023 

3.2 tỷ 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm 
Thời 

gian  

Kinh 

phí dự 

kiến  
tự nâng phục vụ nghiên 

cứu, điều tra và khảo sát tài 

nguyên môi trường triển; 

3. Thiết kế, chế tạo được 

giàn khoan biển tự nâng 

với độ sâu hoạt động đến 

30 m nước đáp ứng yêu cầu 

thực hiện các nghiên cứu, 

điều tra, khảo sát tài 

nguyên môi trường biển.  

3.1 Độ sâu hoạt động đến 30 m nước; 

3.2. Sức nổi >60 tấn; 

3.3. Diện tích làm việc > 60m
2
;  

3.4. Hệ thống nâng giàn thủy lực;  

3.5. Bộ bản vẽ thiết kế giàn khoan; 

3.6. Quy trình lắp đặt, sử dụng giàn khoan; 

4. Báo cáo kết quả khoan thử nghiệm trên vùng biển (thiết đồ và 

mẫu khoan); 

5. Đăng ký SHTT; 

6. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

7. 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành 

8. Đào tạo: 01 thạc sỹ. 

8 TNMT.2022.03.11. 

Nghiên cứu, thiết kế, chế 

tạo khung cẩu chữ  A linh 

hoạt phục vụ kéo thả thiết 

bị nghiên cứu, điều tra, 

khảo sát tài nguyên môi 

trường biển 

1. Lựa chọn được thông số 

cấu hình tối ưu cho khung 

cẩu chữ A linh hoạt phục 

vụ kéo thả thiết bị nghiên 

cứu, điều tra, khảo sát tài 

nguyên môi trường biển; 

2. Chế tạo được 01 khung 

cẩu chữ A linh  hoạt 

(Flexible A – Frame) phù 

hợp, đáp ứng các thiết bị 

khảo sát địa vật lý, thiết bị 

đo, lấy mẫu thông dụng 

cho vùng biển sâu đến 

2500m. 

1. Báo cáo tổng quan về các loại hình cầu cố định, linh hoạt đang sử 

dụng cho kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên 

môi trường biển; 

2. Báo cáo kết quả lựa chọn thông số cấu hình tối ưu cho khung cẩu 

chữ A linh hoạt phục vụ kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo 

sát tài nguyên môi trường biển; 

3. 01 khung cẩu chữ A linh  hoạt (Flexible A – Frame): 3.1. Khung 

cẩu gồm 2 đoạn với 2 hệ thống thuỷ lực để điều khiển việc nâng 

lên, hạ xuống cũng như việc kéo vào và đẩy ra khỏi mạn tàu; 

3.2. chiều cao tối đa 8m, sức nâng tối đa 15 tấn, tầm vươn tối đa 

3m; 

3.3. Hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và hướng dẫn vận hành; 

4. Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm điều kiện sóng, gió cho 

phép hoạt động của àu khảo sát biển; 

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; 

6. 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành; 

7. Đào tạo 01 thạc sỹ. 

2022-

2023 

3.0 tỷ 

9 TNMT.2022.03.14. Chế 

tạo vật liệu tổ hợp 

graphene/ZnO/Fe3O4 ứng 

1. Chế tạo được vật liệu tổ 

hợp graphene/ZnO/Fe3O4 

bằng các phương pháp điện 

1. Báo cáo tổng quan về ô nhiễm nước thải chứa hóa chất 

(paracetamol, sulfamethoxazole) và chất hữu cơ khó phân hủy 

(phenol, thuốc nhuộm công nghiệp); 

2022-

2024 

2.5 tỷ 
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TT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Sản phẩm 
Thời 

gian  

Kinh 

phí dự 

kiến  
dụng quang xúc tác xử lý 

nước thải chứa hóa chất và 

các chất hữu cơ khó phân 

hủy trong nước phục vụ 

xử lý môi trường 

hóa, kết tủa có sự hỗ trợ 

của siêu âm nhằm xử lý 

nước thải chứa dược chất 

(paracetamol, 

sulfamethoxazole) và các 

chất hữu cơ khó phân hủy; 

2. Thiết kế, chế tạo được 

hệ thống thiết bị xử lý nước 

thải công suất 100L/ngày 

đêm xử lý được nước thải 

chứa hóa chất paracetamol, 

sulfamethoxazole) và chất 

hữu cơ khó phân hủy 

(phenol, thuốc nhuộm công 

nghiệp) đạt tiêu chuẩn 

nước thải công nghiệp 

QCVN 40-2011/BTNMT 

hiện hành 

  

 

2. Báo cáo quy trình công nghệ chế tạo hạt nano 

graphene/ZnO/Fe3O4, graphene/ZnO, graphene/Fe3O4  theo các 

phương pháp khác nhau; 

3. Quy trình chế tạo các vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano 

graphene/ZnO bằng  phương pháp điện hóa; 

4. 20 kg chế phẩm vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano 

graphene/ZnO bằng  phương pháp điện hóa; 

5. Hệ thống thiết bị xử lý nước thải: 

5.1. Công suất 100L/ngày đêm; 

5.2 .Xử lý được nước thải chứa hóa chất paracetamol, 

sulfamethoxazole) và chất hữu cơ khó phân hủy (phenol, thuốc 

nhuộm công nghiệp); 

5.3. Đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40-2011/BTNMT 

hiện hành; 

5.4. Hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế và hướng dẫn vận hành; 

6. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; 

7. 01 bài báo công bố trên tạp chí chuyên ngành; 

8. Đào tạo: 01 thạc sỹ. 
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