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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN KHÔNG ĐƯỢC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THÔNG QUA  

06 NHIỆM VỤ KH&CN, trong đó: 

 Lĩnh vực khoa học kỹ thuật- công nghệ: 2 nhiệm vụ; 

 Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 3 nhiệm vụ; 

 Lĩnh vực khoa học y tế: 01 nhiệm vụ; 

  

TT 
Tên nhiệm 

vụ 
Mục tiêu Nội dung 

Yêu cầu các kết quả 

chính và chỉ tiêu cần 

đạt 

Địa chỉ áp dụng 
Đơn vị đề 

xuất đặt hàng 

Tóm tắt lý do đề nghị 

“không thực hiện” 

LĨNH VỰC: KHOA HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

1 Nghiên cứu 

ứng dụng bê 

tông sử dụng 

cát, nước 

biển dùng 

trong kết cấu 

bê tông bảo 

vệ bờ biển 

Khánh Hòa. 

- Tận dụng nguồn 

cát, nước (biển) 

với trữ lượng dồi 

dào của địa 

phương (Khánh 

Hòa) để thay thế 

cát (sông), nước 

ngọt ngày càng 

khan hiếm do trữ 

lượng suy giảm. 

- Giảm giá thành 

sản xuất các cấu 

kiện bê tông cho 

các công trình ven 

biển, hải đảo. 

- Đẩy nhanh tiến 

độ thi công các 

công trình ven 

biển, hải đảo do 

hạn chế về vận 

chuyển, giao 

thông, luồng lạch. 

Sử dụng phương pháp 

chống ăn mòn bằng phụ 

gia đặc biệt 

- Nghiên cứu, thí 

nghiệm hóa chất đặc 

biệt 

+ Thí nghiệm phân tích 

hóa chất, thành phần, 

đặc tính ở các phòng thí 

nghiệm đạt chuẩn; 

+ Thí nghiệm, phân tích 

thành phần cấp phối, 

hóa học của cát, nước 

biển 

+ Pha trộn, thiết kế cấp 

phối, phân tích hóa học 

và các phản ứng 

- Thử nghiệm trong 

phòng và hiện trường  

+ Thực hiện thử nghiệm 

cường độ vữa, cường 

độ cấp phối bê tông ở 

phòng thí nghiệm (với 

- Chế tạo được bê tông 

có cấp độ bền từ B15 

đến B35. 

- Sử dụng được cho các 

kết cấu bê tông (không 

cốt thép) trong các công 

trình ven biển, hải đảo, 

- Có thể ứng dụng cho 

các kết cấu bê tông cốt 

thép vùng ven biển, hải 

đảo mà vẫn không suy 

giảm cường độ và ăn 

mòn cốt thép trong một 

thời gian cho phép 

(tương ứng với điều 

kiện sử dụng cho phép 

của kết cấu). 

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Không 

gian Việt 

Liên hiệp các 

Hội KHKT 

Khánh Hòa 

Đề xuất chưa luận 

giải rõ các nghiên cứu đã 

và đang thực hiện, những 

vấn đề còn tồn tại và 

nhiệm vụ này cần nghiên 

cứu bổ sung.  

Ngoài ra khi xét về 

tính hiệu quả kinh tế, 

nhiệm vụ cũng chưa luận 

giải rõ một số vấn đề 

khoa học công nghệ cần 

nêu ra: cụ thể nguồn vật 

liệu cát biển lấy từ đâu? 

khoảng cách bờ và độ 

sâu lấy mẫu? phương 

thức khai thác… chi phí 

cần thiết để xử lý các ion 

Cl
-
 và SO4

2-
 và các phụ 

gia cần thiết, tuổi thọ các 

công trình từ cát và nước 

biển, phương pháp đánh 
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số lượng mẫu thí 

nghiệm đủ lớn) 

+ Thực nghiệm kết cấu 

bê tông trước và sau khi 

xử lý ăn mòn trong môi 

trường khô, bán khô và 

hoàn toàn ướt trong bể 

của phòng thí nghiệm 

(số lượng mẫu phù hợp) 

+ Thử nghiệm kết cấu 

thực trong môi trường 

tự nhiên nhằm đánh giá 

bổ sung (sau khi kiểm 

tra kết cấu đạt trong 

phòng thí nghiệm). 

giá quá trình ăn mòn, giải 

pháp đặt cốt cho kết cấu 

và dạng kết cấu kè 

biển…Do vậy nhiệm vụ 

chưa làm nổi bật những 

vấn đề nghiên cứu cần 

thiết đặt ra. 

     Chưa có cơ sở xác 

định mục tiêu cũng như 

tầm quan trọng của 

nhiệm vụ đặt ra. 

      Chưa nêu được một 

số sản phẩm chính và các 

chỉ tiêu cần đạt của sản 

phẩm. 

2 Nghiên cứu 

quy trình sản 

xuất và sử 

dụng rong 

Lục chi Ulva 

làm thực 

phẩm giàu 

dinh dưỡng 

Xây dựng quy 

trình sản xuất và 

sử dụng một số 

sản phẩm giàu 

dinh dưỡng từ 

rong lục thuộc chi 

Ulva làm thực 

phẩm hỗ trợ sức 

khỏe cộng đồng. 

- Khảo sát thành phần 

dinh dưỡng trong rong: 

protein, carbohydrate, 

lipit và các chất khoáng 

- Phân tích các chất có 

hoạt tính sinh học: chất 

chống oxy hóa, ulvan 

- Xây dựng quy trình 

chế biến các sản phẩm 

từ rong biển, bao gồm 

sản phẩm rong dùng 

cho canh rong biển, sản 

phẩm trộn với cơm và 

snack rong biển khô ăn 

liền. 

- Đánh giá chất lượng 

sản phẩm: cảm quan, 

giá trị dinh dưỡng 

- Kiểm nghiệm các chỉ 

tiêu về an toàn vệ sinh 

thực phẩm cho mỗi loại 

- Quy trình sản xuất 02 

kg rong thành phẩm/mẻ 

cho sản phẩm rong 

dùng cho canh rong 

biển, sản phẩm trộn với 

cơm và snack rong biển 

khô. 

- Quy trình sử dụng 03 

dạng sản phẩm thực 

phẩm được chế biến từ 

rong Ulva, bao gồm sản 

phẩm rong dùng cho 

canh rong biển, , sản 

phẩm trộn với cơm và 

snack rong biển khô. 

- Mỗi dạng sản phẩm 

đạt 10 kg, đạt các chỉ 

tiêu về dinh dưỡng và 

an toàn vệ sinh thực 

phẩm theo quy định của 

Nhà nước. 

- Nhà máy Thực phẩm 

cao cấp Sanest Foods 

- Công ty Cp Nước 

giải khát Sanna Khánh 

Hòa. 

Công ty Yến 

sào Khánh Hòa 

      Đề xuất đặt hàng 

nhiệm vụ chưa thấy rõ 

tính cấp thiết.   

     Chưa nêu được loài 

nào trong chi Ulva dùng 

làm thực phẩm giàu dinh 

dưỡng. 

      Chưa nêu được biện 

pháp kiểm soát chất 

lượng nguyên liệu rong 

đầu vào. Vì loài rong 

phát triển rất mạnh ở 

những nơi ô nhiễm; như 

thế sẽ khó tạo ra sản 

phẩm đáp ứng yêu cầu 

dùng làm thực phẩm giàu 

dinh dưỡng, nhất là đạt 

các tiêu chí an toàn vệ 

sinh thực phẩm. 
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sản phẩm. 

- Xây dựng quy trình sử 

dụng các sản phẩm từ 

rong biển, bao gồm 

định mức sử dụng sản 

phẩm rong biển cho 

mỗi bữa ăn/ người. 

- Bước đầu sử dụng sản 

phẩm trong các nhà ăn 

tập thể của các xí 

nghiệp, nhà máy và 

trường học. 

LĨNH VỰC: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP 

1 Nuôi thương 

phẩm tôm 

càng xanh 

(Macrobachiu

m rosenbergi 

De Man, 

1879) toàn 

đực tại tỉnh 

Khánh Hòa. 

Hoàn thiện kỹ 

thuật và xây dựng 

mô hình trình 

diễn nuôi thương 

phẩm tôm Càng 

xanh toàn đực 

trong ao đất bằng 

thức ăn công 

nghiệp và tận 

dụng nguồn thức 

ăn tự nhiên phù 

hợp với điều kiện 

ở Khánh Hòa 

- Nghiên cứu, hiệu 

chỉnh các giải pháp kỹ 

thuật nhằm nâng cao 

sinh trưởng, tỷ lệ sống 

và chất lượng tôm càng 

xanh toàn đực thương 

phẩm: 

+ Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mật độ nuôi 

lên sinh trưởng, tỷ lệ 

sống của tôm càng xanh 

toàn đực; 

+ Nghiên cứu ảnh 

hưởng của các loại thức 

ăn khác nhau lên sinh 

trưởng và tỷ lệ sống của 

tôm càng xanh toàn 

đực; 

+ Nghiên cứu ảnh 

hưởng của nguồn nước 

đến môi trường nuôi 

- Xây dựng 01 mô hình 

thử nghiệm nuôi thương 

phẩm tôm càng xanh 

toàn đực trong ao đất 

bằng thức ăn công 

nghiệp tại Thị xã Ninh 

Hòa. Quy mô: (2.000 – 

- Quy trình kỹ thuật 

nuôi thương phẩm tôm 

Càng xanh toàn đực 

phù hợp với điều kiện 

tự nhiên tỉnh Khánh 

Hòa. 

- 01 mô hình nuôi 

thương phẩm tôm càng 

xanh toàn đực trong ao 

đất bằng thức ăn công 

nghiệp: Tỷ lệ sống đạt 

30-40%, năng suất nuôi 

đạt trên 0,8 kg tôm 

thương phẩm/m
2
/vụ; 

Kích cỡ thương phẩm 

70 -90 gam/con; Thời 

gian nuôi 6-8 tháng; 

Sản lượng thu hoạch 2 

tấn tôm càng xanh 

thương phẩm. 

- 01 mô hình nuôi 

thương phẩm tôm càng 

xanh toàn đực trong ao 

đất bằng thức ăn tự 

nhiên: Tỷ lệ sống đạt 

30-40%, năng suất nuôi 

đạt trên 1 kg tôm 

thương phẩm/m
2
/vụ; 

- Các hộ dân nuôi 

trồng thủy sản nước 

ngọt trên địa bàn toàn 

tỉnh; 

-Các Trạm Khuyến 

nông. 

 

UBND Thị xã 

Ninh Hòa 
Đề xuất đặt hàng chưa 

nêu được tính cấp thiết, 

tầm quan trọng cũng như 

sự tác động rõ nét đối với 

đời sống, kinh tế xã hội 

của địa phương. Tỉnh 

Khánh Hòa có diện tích 

nuôi nước ngọt (thủy vực 

và các ao hồ sông suối) 

không nhiều, các đối 

tượng nước ngọt thường 

chậm phát triển do thiếu 

nguồn nước ngọt bổ 

sung, thay đổi trong quá 

trình nuôi, sự xung đột về 

mục đích sử dụng nước ở 

một số địa phương có 

nguồn nước thủy lợi cấp 

cho hoạt động sản xuất 

nông nghiệp. 

      Một số chỉ tiêu của 

kết quả chính, như: tỷ lệ 

sống, năng suất nuoi, 

kích cở thương phẩm.. 

khó khả thi do chưa đủ 
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3.000) m
2 

ao/mô hình. 

- Xây dựng 01 mô hình 

thử nghiệm nuôi thương 

phẩm tôm càng xanh 

toàn đực trong ao đất 

bằng thức ăn tự nhiên 

tại Thị xã Ninh Hòa. 

Quy mô: (2.000 – 

3.000) m
2 

ao/mô hình. 

- Hiệu chỉnh kỹ thuật, 

tổng hợp đánh giá hiệu 

quả kinh tế. 

- Tổ chức tập huấn nhân 

rộng mô hình. 

Kích cỡ thương phẩm 

80-110 gam/con; Thời 

gian nuôi 6-8 tháng; 

Sản lượng thu hoạch 3 

tấn tôm càng xanh 

thương phẩm. 

- Chuyên đề nghiên cứu 

mật độ nuôi và thức ăn 

phù hợp khi nuôi 

thương phẩm tôm càng 

xanh toàn đực: Các 

thông số kỹ thuật chính 

xác nhất. 

- Tài liệu tập huấn kỹ 

thuật nuôi tôm càng 

xanh toàn đực thương 

phẩm tại Khánh Hòa. 

cơ sở để đánh giá muôi 

thực tế tại địa phương. 

 

        

2 Nghiên cứu 

xây dựng quy 

trình công 

nghệ sản xuất 

giống nhân 

tạo và thử 

nghiệm nuôi 

thương phẩm 

ngao Ô 

vuông 

(Periglypta 

peurera 

Linneaus, 

1771) tại 

Khánh Hòa. 

- Xây dựng được 

quy trinhd sản 

xuất giống nhân 

tạo ngao Ô vuông 

phù hợp với điều 

kiện tại Khánh 

Hòa. 

- Thu được những 

dẫn liệu cơ bản 

trong nuôi thương 

phẩm ngao Ô 

vuông. 

- Nghiên cứu một số 

đặc điểm sinh học của 

ngao Ô vuông 

- Xây dựng quy trình kỹ 

thuật nuôi vỗ thành thục 

ngao Ô vuông 

- Nghiên cứu kỹ thuật 

ương ấu trùng giai đoạn 

trôi nổi 

- Nghiên cứu kỹ thuật 

ương ấu trùng giai đoạn 

giai đoạn sống đáy đến 

giống cấp I 

- Nghiên cứu ương 

ngao Ô vuông giai đoạn 

giống cấp I đến giống 

cấp II 

- Xây dựng quy trình 

- 500 con ngao Ô vuông 

bố mẹ thành thục sinh 

dục, kích thước 7 – 10 

cm/con 

- Báo cáo quy trình kỹ 

thuật sản xuất giống 

nhân tạo ngao Ô vuông 

với các chỉ tiêu kỹ thuật 

sau: Tỷ lệ sống của 

ngao Ô vuông bố mẹ > 

80%; tỷ lệ thành thục > 

70%; tỷ lệ thụ tinh > 

50%; tỷ lệ nở > 60%; tỷ 

lệ sống từ ấu trùng chữ 

D lên giống cấp I ( 1- 

3mm) đạt > 10%; từ 

giống cấp I lên giống 

cấp II (10 – 15mm) đạt 

- Phòng Nông nghiệp 

huyện Vạn Ninh, các 

Trung tâm giống, 

Trung tâm khuyến 

nông, Trung tâm Ứng 

dụng tiến bộ KH&CN  

- Các trại giống hải 

sản và các hộ dân nuôi 

trồng thủy sản tại Vạn 

Ninh và Cam Ranh. 

UBND huyện 

Vạn Ninh 
Đối tượng ngao Ô 

vuông có chu kỳ sinh 

trưởng khá dài do có kích 

thước vỏ khá lớn (kích 

thước đạt tối đa ngoài tự 

nhiên khoảng 10-12,5cm) 

vì vậy thời gian nuôi 

thương phẩm thường kéo 

dài trên 12 tháng. Điều 

này sẽ ảnh hướng rất lớn 

đến tính khả thi và hiệu 

quả kinh tế khi nuôi 

thương phẩm tại KH.  

Ngoài ra đề xuất chưa 

nêu rõ cụ thể đặc điểm 

phân bố, kết quả sơ bộ về 
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sản xuất giống nhân tạo 

ngao Ô vuông 

- Thử nghiệm nuôi 

thương phẩm ngao Ô 

vuông tại Khánh Hòa. 

> 50%. 

- 1.000.000 cong giống 

cấp I khỏe mạnh, đồng 

đều, kích thước từ  1 – 

3mm/con 

- 300.000 con giống cấp 

II khỏe mạnh, đồng 

đều, kích thước từ 10 – 

15 mm. 

- 50 kg ngao Ô vuông 

thương phẩm. 

- 02 bài báo  

- Đào tạo 02 sinh viên 

đại học. 

đặc điểm sinh học, sinh 

sản và dự kiến vùng nuôi 

của đối tượng này đảm 

bảo sự phù hợp với quy 

hoạch được phê duyệt. 

Do vậy sự cần thiết để 

tiến hành nghiên cứu sản 

xuất giống nhân tạo và 

nuôi thương phẩm đối 

tượng ngao Ô vuông tại 

Khánh Hòa không cao. 

 

3 DASXTN: 

Nuôi tôm 

hùm và cá 

biển bằng 

lồng HPDE 

thích ứng với 

biến đổi khí 

hậu trên vùng 

biển Khánh 

Hòa. 

 

- Dần thay thế 

lồng nuôi biển 

truyền thống bằng 

gỗ sang lồng nuôi 

bằng vật liệu 

HPDE. 

- Có khả năng 

chống chọi với 

biến đổi khí hậu 

và bảo vệ môi 

trường rừng. 

 

 Lắp đặt hệ thống 

lồng nuôi bằng vật liệu 

HDPE với kích cỡ ô 

lồng: 4 m x 4 m x 5 m/ô 

lồng thành một bè nuôi 

có 20 ô lồng. Khung 

lồng hình vuông hoàn 

toàn bằng nhựa HDPE 

đặc chủng. Tính năng 

mềm dẻo, định hình có 

khả năng chống chịu với 

sóng gió, không bị lão 

hóa. Toàn bộ hệ thống 

lồng được neo trên biển 

bằng công nghệ neo lồng 

đặc biệt tiên tiến nhất 

của Nauy, có tác dụng cố 

định hệ thống, giảm lực 

tác dụng của sóng gió 

lên khung lồng. Toàn bộ 

lực tác dụng của sóng 

gió được hấp thụ qua hệ 

thống phao chịu lực độc 

Công ty Nuôi trồng 

thủy sản Ngọc Thủy; 

Công ty TNHH. MTV 

Nuôi trồng thủy sản 

FISHSAN… 

 

 

Sở NN&PTNT Đề xuất đặt hàng chưa 

thể hiện rõ vấn đề khoa 

học và công nghệ cần đặt 

ra để giải quyết.  

       Mục tiêu của đề xuất 

chưa rõ: là thiết kế chế 

tạo hệ thống lồng bè nuôi 

biển bằng vật liệu HDPE, 

hay chỉ sử dụng lồng bè 

bằng vật liệu HDPE có 

sẵn để nuôi các đối tượng 

thủy hải sản khác nhau 

(tôm hùm và cá biển).  

        Ngoài ra tên đề xuất 

“Nuôi tôm hùm và cá 

biển bằng lồng HPDE 

thích ứng với biến đổi 

khí hậu trên vùng biển 

Khánh Hòa” chưa thể 

hiện cụ thể sản phẩm cần 

đạt của đề xuất là gì? 

Chính vì vậy chưa xác 

định được tầm quan 
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lập. Hệ thống neo tự 

động điều chỉnh cho 

lồng lên xuống theo theo 

mực nước thủy triều.  

Giá đỡ khung 

lồng: Được làm 100% 

bằng nhựa HDPE được 

sản xuất tại Việt Nam. 

Tăng độ bền, độ mềm 

dẻo, độ vững chắc của 

khung lồng. Túi lưới: 

Được dùng là lưới dệt 

không gút, bền, không 

bị lão hóa và có khả 

năng chống sinh vật 

bám, được gia cường 

bởi các dây diềng.  

trọng và vấn đề công 

nghệ đặt ra trong đề xuất. 

LĨNH VỰC: KHOA HỌC Y DƯỢC 

1 Nghiên cứu 

hiệu quả 

giảm đau của 

kỹ thuật gây 

tê thân thần 

kinh đùi ở 

bệnh nhân 

gãy xương 

vùng đùi và 

gối 

- Đánh giá hiệu 

quả giảm đau của 

kỹ thuật gây tê 

thân thần kinh đùi 

trong thực hiện 

các thủ thuật ở 

bệnh nhân gãy 

xương vùng đùi 

và gối.  

- Đánh giá hiệu 

quả giảm đau của 

kỹ thuật gây tê 

thân thần kinh đùi 

trong thực hiện 

phẫu thuật ở bệnh 

nhân gãy xương 

các vùng cổ 

xương đùi, và gối. 

- Xác định 

- Đánh giá thời gian 

tiềm phục bằng 

phương pháp kim 

châm (PinPrick) để xác 

định thời gian xuất 

hiện ức chế cảm giác 

đau (được tính từ lúc 

bơm thuốc tê đến khi 

mất cảm giác đau). 

- Đánh giá thời gian tác 

dụng (được tính từ lúc 

bệnh nhân mất cảm 

giác đau cho đến khi 

bệnh nhân đau lại). 

- Đánh giá mức độ 

giảm đau sau gây tê 

bằng thang điểm lời 

(VRS: Verbal Rating 

Scale) để lượng giá 

- Một số đặc điểm của 

nhóm nghiên cứu, 

- Nguyên nhân gây gãy 

xương, 

- Các loại gãy xương, 

- Phân loại theo ASA, 

- Các bệnh lý kèm 

theo, 

- Các thủ thuật, phẫu 

thuật được thực hiện 

trên người bệnh sau 

gây tê (hay dùng thuốc 

giảm đau khác). 

- Thời gian tiềm phục, 

tác dụng; thời gian 

phẫu thuật. 

- Mức độ giảm đau sau 

gây tê (hay thuốc 

khác). 

- Có thể áp dụng 

trong công tác cấp 

cứu người bệnh tại 

hiện trường tai nạn và 

khi vào viện. 

- Quy trình kỹ thuật 

không phức tạp, có 

thể thực hiện từ tuyến 

trạm y tế xã, phường. 

 

Sở Y tế       Đề xuất chưa nêu rõ 

tính cấp thiết, đây không 

phải là phương pháp duy 

nhất để điều trị; phương 

pháp này cần phối hợp 

với một số phương pháp 

khác mới có thể điều trị 

hiệu quả cho bệnh nhân 

gãy xương vùng đùi và 

gối. Phương pháp này đòi 

hỏi phải thực hiện bới 

bác sỹ gây mê hồi sức và 

phải thực hiện dưới siêu 

âm. 

        Đề xuất chưa đề cập 

đến loại thuốc sẽ sử dụng 

vì hiện nay có 1 số loại 

thuốc tê có độc tính, ảnh 

hưởng đến tính mạng của 
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tỉ lệ tai biến của 

phương pháp trên. 

 

mức độ đau của bệnh 

nhân. Thang điểm có 

10 điểm, được tính từ 

0→10. 0 là không đau, 

10 là đau nhiều nhất: 

 + Giảm đau tốt (không 

đau), tương ứng  mức 

0→2 (VRS). 

+ Giảm đau khá (đau 

ít), tương ứng mức 

3→4 (VRS). 

   + Giảm đau trung 

bình (đau vừa), tương 

ứng mức 5→6 (VRS). 

   + Giảm đau kém (đau 

nhiều), tương ứng mức 

7→10 (VRS). 

  - Đánh giá ảnh hưởng 

của kỹ thuật gây tê thân 

thần kinh đùi trên sinh 

hiệu người bệnh (căn 

cứ vào sự biến động 

các dấu hiệu sinh tồn 

trước và sau thủ thuật 

(nhịp tim, huyết áp, tần 

số thở, SpO2). 

   - Xác định tỉ lệ tai 

biến và biến chứng liên 

quan tới phương pháp 

gây tê  (như ngộ độc 

thuốc tê, tổn thương 

thần kinh, mạch máu, 

nhiễm trùng vị trí 

tiêm…). 

 

- Sinh hiệu trước và 

sau thực hiện thủ thuật, 

phẫu thuật. 

- Các biến chứng. 

- Quy trình kỹ thuật 

gây tê thân thần kinh 

đùi (dạng II). 

- Bài báo khoa học, tài 

liệu chuyên khảo (dạng 

III). 

 

bệnh nhân. 

        Mục tiêu đặt ra chưa 

phù hợp với tên đề xuất. 

       Kết quả chính chưa 

tập trung vào chỉ tiêu cần 

đạt là hiệu quả giảm đau. 

 

  


