
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 3663/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 29 thảng 11 năm 2018

QƯYỂT ĐỊNH
về việc thành lập ủ y  ban về khoa học và công nghệ

B ộ  TRƯỞNG B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;
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 Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và 
Nâng cao năng lực cạnh tranh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập ủ y  ban về khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là ủ y  
ban) là Uy ban chuyên môn của Hội đông quôc gia vê Phát triên bên vững và nâng 
cao năng lực cạnh tranh (sau đây gọi tắt là Hội đồng).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ủ y  ban
a) Tư vấn, đề xuất với Chủ tịch Hội đồng trong việc xây dựng và thực 

chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và giải pháp về khoa học, 
nghệ và đổi mới sáng tạo để thực hiện có hiệu quả Ke hoạch hành động qu 
thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triên bên vững; cải thụ 
trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh trar1 
gia; Báo cáo Việt Nam 2035;

b) Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp thuộc lĩnh vực khoầ 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, các mục tiêu phát triển bền vững và Báo cáo 
Việt Nam 2035 trình Chủ tịch Hội đồng. Tham gia xây dựng báo cáo quốc gia về 
phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh và kết quà thực hiện Báo cáo Việt Nam 
2035 theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng;

c) Tổ chức nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề về xây dựng và 
thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và giải pháp về khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và nâng cao tiêm lực khoa học và công nghệ, 
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo chỉ đạo 
của Chủ tịch Hội đồng;

d) Tổ chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát, các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về



các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của ủ y  ban hoặc theo sự chỉ đạo của Chủ tịch 
Hội đồng;

đ) Đe xuất các nội dung và tổ chức tuyên tmyền, giáo dục, nâng cao nhận 
thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò của khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo trong Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh 
tranh quôc gia, đặc biệt trong bôi cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.
Điều 3. Thành viên của ủy ban
1. Chủ tịch ủ y  ban: Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trường Bộ Khoa học và Công

nghệ;
2. Phó Chủ tịch: ồng Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
3. Các ủ y  viên ủ y  ban:
I - Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Ke hoạch và Đầu tư;
2- Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
3- Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
4- Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương;
5- Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
6- Ồng Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
7- Ông Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
8- Ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;
9- Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội;
10- Ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
II - Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt

Nam;
12- Ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thù tướng;
13- Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp 

hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
14- Ông Phan Chí Thành, Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền 

vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh;
15- Ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện KHCN và ĐMST, Bộ Khoa học 

và Công nghệ;
16- Ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ KHTC, Bộ Khoa học và Công nghệ, 

Thư ký ủ y  ban.
4. Ngoài các thành viên của ủ y  ban, Chủ tịch ủ y  ban có thể mời thêm một 

số chuyên gia độc lập tham gia các cuộc họp của ủ y  ban.
Điều 4. Hoạt động của ủy ban
1. ủ y  ban họp toàn thể 2 lần mỗi năm. Hàng quý có báo cáo gửi Chủ tịch 

Hội đồng đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính 
sách, biện pháp chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực KH&CN nhằm thực hiện Kế 
hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển



bền vững; Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, năng lực 
cạnh tranh; Báo cáo yiệt Nam 2035.

2. Các thành viên của ủ y  ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện 
các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch ủ y  ban.

Điều 5. Tổ giúp việc cho ủ y  ban
1. Tổ giúp việc ủ y  ban có nhiệm vụ giúp Chủ tịch ủ y  ban xây dựng chương 

trinh công tác và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ủ y  ban; xây dựng các báo 
cáo nghiên cứu, báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của Chủ tịch ủ y  ban; chuẩn bị nội 
dung, chương trình, tài liệu các cuộc họp ủ y  ban.

2. Thành viên Tổ giúp việc
a) Tổ trưởng tổ giúp việc: Ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện KHCN và 

ĐMST, Bộ Khoa học và Công nghệ;
b) Tổ phó tổ giúp việc: Ông Lê Xuân Định, Vụ trưởng Vụ KHTC, Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Thư ký ủ y  ban;
c) Các thành viên khác bao gồm:
- Ông Hoàng Xuân Long, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách 

KH&CN, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

- Ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các 
ngành Kinh tế Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ông Trần Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Tổng cục Tiêu 
chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ông Phùng Anh Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bà Đặng Thu Giang, Phó Trưởng Ban Chiến lược khoa học, công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Học viện Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Ông Tào Thành Nam, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, B ^ 1 
Khoa học và Công nghệ;

- Ông Nguyễn Lê Hùng, Chuyên viên Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học v |r  
Công nghệ;

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chuyên viên Vụ Xã hội - Nhân văn - Tự nhiên, 
Bộ Khoa học và Công nghệ;

Điều 6. Con dấu và Kinh phí hoạt động của ủ y  ban
1. Con dấu của ủ y  ban
Chủ tịch ủ y  ban sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Kinh phí hoạt động của ủ y  ban do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố 

trí trong tổng dự toán chi thường xuyên của Bộ Khoa học và Công nghệ và được 
sử dụng theo quy định tài chính hiện hành.



Điều 7. Hiêu lưc và trách nhiêm thi hànhm m «
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày lcý.
2. Các thành viên của ủ y  ban về khoa học và công nghệ; Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

B 0  TRƯỞNG
Nơi nhận:
-NhưĐiều 7;
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng QG;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ;
-Lưu: VT, VụKHTC.
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Chu Ngọc Anh


