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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

 

Ngày 13/5/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành 

buổi mở hồ sơ đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên và độc lập trẻ cho kế hoạch 2023-

2024. 

Thành phần tham gia buổi mở hồ sơ gồm: 

Đại diện Lãnh đạo Ban Kế hoạch – Tài chính và các chuyên viên quản lý hướng 

KHCN. 

Đại diện lãnh đạo Ban Kiểm tra, Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học vật 

liệu, Viện Địa lý, Viện Hóa học.  

Kết quả buổi mở hồ sơ như sau: 

TT Hướng nghiên cứu Số lượng đề tài 

thuộc hướng 

KHCN ưu tiên 

(VAST) 

Số lượng đề tài 

thuộc hướng KHCN 

ưu tiên dành cho đề 

tài độc lập trẻ 

1 Công nghệ thông tin, điện tử, tự 

động hóa và công nghệ vũ trụ 

(VAST01) 

14 05 

2 Công nghệ sinh học (VAST02) 09 02 

3 Khoa học vật liệu (VAST03) 11 06 

4 Đa dạng sinh học và các chất có 

hoạt tính sinh học (VAST04) 

24 05 

5 Khoa học trái đất (VAST05) 09 03 

6 Khoa học và công nghệ Biển 

(VAST06) 

08 01 

7 Môi trường và năng lượng 

(VAST07) 

09 02 

 Tổng 84 24 



2 

 

 

 

Kết luận sau mở và rà soát: 02 hồ sơ không hợp lệ (thuộc VAST05 và VAST07) 

và không được đưa vào xét chọn trong buổi họp Hội đồng Ngành cụ thể: 

Đề tài thuộc VAST05: Nghiên cứu đánh giá các vùng nguồn phát sinh động đất 

mạnh trong khu vực Bắc Lào. 

Lý do: Cá nhân đăng ký chủ nhiệm chỉ có 01 bài báo nhóm VAST1 - không đủ 

số bài báo theo quy định của Viện Hàn lâm (ít nhất 02 bài). 

Đề tài thuộc VAST07: Nghiên cứu khả năng khử màu thuốc nhuộm nhóm azo và 

chất hữu cơ tạo dẻo trong nhựa của các chủng xạ khuẩn Rhodococcus spp. 

Lý do: Không có Tóm tắt hoạt động của đơn vị chủ trì, không có giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm chủ nhiệm đề tài cả trên hệ thống OMS và bản cứng. 

Viện Hàn lâm trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện Hàn lâm (để b/c); 

- PCT. Lê Trường Giang (để b/c); 

- Lưu: VT, KHTC. 

TL. CHỦ TỊCH 

Q. TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Xuân Phong 
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