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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa bọc và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn,
giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia
đến năm 2020, bắt đầu thực hiện tử năm 2018
B ộ TRƯ ỞNG
B ộ K H O A H Ọ C VÀ CỒNG N G H Ệ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và
Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học vá công

nghệ;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định
và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình
đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;
Căn cứ th ô n g tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số
03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN;
Căn cứ Quyết định số 3041/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công ừách nhiệm và quy trình phối
hợp quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;
Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và
công nghệ thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm
2020 được thành lập theo Quyết định số 631/QĐ-BKHCN ngày 26/3/2018 của
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục ứ n g dụng và Phát triển công nghệ, Chủ
nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Giám đốc Văn
phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng dự án “Hoàn thiện công nghệ và
hệ thống thiết bị sản xuất chỉtosan từ phụ phẩm tôm quy mô cồng nghiệp” để

xét giao trực tiếẹ thực hiện trong Chưong trình đổi mới công nghệ quốc gia đến
năm 2020, bắt đau thực hiện từ năm 2018 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Ị)iều 2. Giao Cục trưởng Cục ứ n g dụng và Phát triển công nghệ phối hợp
với Vụ trưởng Vụ Kê hoạch - Tài chính tổ chức thông báo danh mục 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 chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp.
Giao Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc
gia phối hợp với Chủ nhiệm Chương trình đoi mới công nghệ quốc gia đến năm
2020, Cục trưởng Cục ứ n g dụng và Phát triển công nghệ va Vụ trương Vụ Kế
hoạch - Tài chính tổ chức Hội đong khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp
theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về
kết quả giao trực tiếp.
Diều 3. Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ
quôc gia, Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020,
Cục trưởng Cục ứ n g dụng và Phát triển công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ƯDCN.
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Yêu cầu đối vói kết quả
- Quy trình công nghệ:
+ Sản xuất chitosan nền vói công suất 100 tấn thành phẩm/năm.
+ Sản xuất chitosan độ deacetyl cao, chitosan khối lượng phân tử thấp, với công suất 50
kg chitin nguyên liệu/mẻ mỗi loại.
+ Sản xuất oligochitosan với công suất 50 kg chitosan/mẻ
+ Sản xuất nanochitosan công suất l,5kg chitosan/mẻ.
- 25 tấn chitosan nền: Trạng thái dạng bột hoặc dạng vảy; Màu sắc Trắng; Độ ẩm <
10%; Tro < 1,5%; Protein còn lại < 1%; Độ Deacetyl 70^-90%; Độ nhớt 300-Í-700 cps
(nồng độ 1% trong dung dịch axit acetic 1%).
- 200 kg Chitosan độ deacetyl cao: Trạng thái Dạng bột hoặc dạng vảy; Màu sắc trắng;
Độ ẩm < 10%; Tro < 0,5%; Protein còn lại < 1%; Độ Deacetyl > 90%; Độ nhớt
200-Ỉ-500 cps (nồng độ 1% trong dung dịch axit acetic 1%).
- 200 kg Chitosan khối lượng phân tử thấp: Trạng thải dạng bột hoặc dạng vảy; Màu sắc
trắng; Độ ẩm < 10%; Tro <1% ; Protein còn lại < 1%; Độ Deacetyl 7(H90%; Độ nhớt
2O-H00 cps (nồng độ 1% trong dung dịch axit acetic 1%); Khối lượng phân tử <35 kDa.
- 100 kg Oligochitosan: Trạng thái dạng bột hoặc dạng vảy; Màu sắc vàng hoặc vàng
nhạt; Độ ẩm < 10%; Tro < 0,5%; Protein còn lại < 1%; Độ Deacetyl 80^-90%; Độ nhớt
2-K20 cps (nồng độ 1% trong dung dịch axit acetic 1%); Khối lượng phân tử <10 kDa.
- 5.000 lít Nanochitosan: Trạng thái dạng dung dịch: Màu sắc trắng đục; Nồng độ 4.000
ppm; Kích thước hạt <100 nm.
- Hệ thống thiết bị sản xuất các sản phẩm hên.
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