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QUYÉT ĐỊNH
Vê việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

câp Quốc gia đế tuyến chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2021

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chỉnh 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 sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 27 thảng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Khoa 
học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư so 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 thảng 5 năm 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 sổ 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư sỗ 
07/2014/TT-BKHCNngày 26 tháng 5 năm 2014;

Xét kết quả ỉàm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ke hoạch -  Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học và Công nghệ các ngành kỉnh tế - kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 

via đê tuvên chọn băt đâu thực hiện từ năm 2021 (chi tiêt tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - 

kv thuật phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kê hoạch -  Tài chính: tô chức thông báo



nội dung nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học 

và Công nghệ theo quy định đế các to chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia 

tuyến chọn; tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ nhiệm 

vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ 

thuật, Vụ trưởng Vụ Ke hoạch -  Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương 
trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC(ĐMN)

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

1  / ầ * M
• V  y  ƯV;

fnara Công Tac



DANH MỤC NHIỆM vụ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 
TUỶẺN CHỌN BẰT ĐẦU THựC HIỆN TỪ KÉ HOẠCH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định s ổ / Q Đ - B K H C N  ngàyAỳrháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Tên nhiệm vụ Định hướng 
mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức 
tổ chức 

thực hiện

Ghi
chủ

1 2 3 4 5 6
1 Đề tài: 

Nghiên cứu, 
thiết kế, ché 
tạo, tích hợp 
thiết bị Robot 
cắt kim loại 
sử dụng bức 
xạ fiber laser

- Làm chủ thiết 
kế, công nghệ 
chế tạo, tích 
hợp thiết bị 
Robot cắt kim 
loại sử dụng 
bức xạ fiber 
laser công suất
1 kw.
- Chế tạo, tích 
hợp được thiết 
bị Robot cắt 
kim loại sử 
dụng bức xạ 
fiber laser công 
suất 1 kw.
- Xây dựng 
được các quy 
trĩnh công nghệ 
cắt một số vật 
liệu kim loại.

1. Bộ hồ sơ thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, tích hợp thiết bị Robot cắt kim 
loại sử dụng bức xạ fiber laser công suất 1 kw.
2. Bộ tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì thiết bị Robot cắt kim loại sử dụng bức 
xạ fiber laser công suât 1 kW.
3. Bộ quy trình công nghệ cắt vật liệu thép cacbon, nhôm và Inox.
4. 01 phần mềm điều khiển thiết bị Robot cắt kim loại sử dụng bức xạ fiber laser 
công suất 1 kw  theo quy trình.
5.01 thiết bị Robot cắt kim loại sử dụng bức xạ fiber laser với các thông số kỹ thuật 
chính như sau:
+ Bước sóng bức xạ fiber laser: 1070 ± 10 nm;
+ Công suất bức xạ fiber laser: 1 kW;
+ Dịch chuyển cắt bằng cánh tay Robot 6 trục;
+ Diện tích làm việc lớn nhất: 1500x1500 mm;
+ Độ chính xác định vị tay máy: ± 0,06 mm;
+ Độ chính xác gia công: ± 0,5 mm;
+ Tải trọng cánh tay Robot lớn nhất: 20 kg;
+ Tốc độ cắt lớn nhất: 12 m/phút;
+ Ché độ cắt: Điều khiển CNC theo hình dạng thiết kế, cắt được các biên dạng theo 
không gian 3D;
+ Độ dày vật liệu cắt lớn nhất: 5 mm đối với thép cacbon, 2 mm đối với nhôm và 3 
mm đối với Inox.
6. 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành.
7. Tham gia đào tạo sau đại học.
8. Đăng ký sở hữu trí tuệ (được chấp nhận đơn).

Tuyển chọn


