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QUYẾT ĐỊNH

về viêc phê duyệt danh muc nhiệm vụ 
khoa hoc và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

BỌ TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC-VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày lố/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 08/2Q14/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 và Công 
nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư số 
03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính và Vụ trưởng Vụ 
Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia 
“Một sổ giải pháp đột phá về chính sách tài chính nhằm phát triển giáo dục đại 
học ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2035” để đưa ra tuyển chọn 
(Chi tiết trong phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên phối 
hơp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá



hồ sơ đê tài nê:- :ẹ’ L :êií 1 tiieo quy định hiện hành để ỉựa chọn tố chức chủ trì, 
cá nhân chủ nhiệm, thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiên.

Điều V Vụ triĩỏTig Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên. Vu 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, Vụ KHTC.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

ĨTOhí Cồng Tạc



ị •. DANH ýrục ĐÈ TÀI KHOA HỌC VÀ CỔNG NGHỆ 
ị CẮP Q ư ó e ; GIA ĐẶT HÀNG ĐẺ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN

(Kèm theo Quyếiãịnh số  Ó?T V5 /QĐ-BKHCN ngàydA thángỹnăm 20ỉ 8 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

•rv r r iA  -»Ầ J •lên đê tài Định hướng mục tiêu Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm Phương thỉH' 
thực hiện

Một số giải pháp đột 

phá về chính sách 

tài chính nhằm phát 

triến giáo dục đại 

học ở Việt Nam giai 

đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn 2035.

Trên cơ sở đổi mới 

toàn diện tư duy phát 

triển giáo dục, đề xuất 

một số chính sách đột 

phá về tài chính nhằm 

phát triển giáo dục đại 

học ở Việt Nam giai 

đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2035.

I. Yêu cầu đổi với nội dung sản phẩm:

- Đánh giá tác động của bối cảnh phát triển mới và 

nhũng yêu cầu đặt ra cho phát triển giáo dục đại hoe. 

Trên cơ sở đó, xây dựng khupg phân tích về chính sách 

tài chính nhằm phát triến giáo dục đại học ở Việt Nam.

- Làm rõ tính phổ biến của thế giới và tính đặc thù của 

Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề tài chính nhằm 

phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh mới.

- Đánh giá thực trạng chính sách tài chính nhằm phát 

triển giáo dục đại học ở Việt Nam để từ đó làm rõ 

những lực cản của chính sách này trong giai đoạn 2011 

đến nay và rút ra những bài học kinh nghiệm.

- Trên cơ sở đổi mới toàn diện tư duy về phát triển giáo 

dục đại học, đề xuất một số quan điểm và giải pháp đột

Tuyển chọn



TT Tên đê tài Định hướng mục tiêu Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm Phương thức 
ện

phá, khả thi về chính, sách tài chinh nhằm phát triển 

giáo dục đại học ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, 

tầm nhìn 2035. Phân tích, dự báo tác động của chính 

sách mới. '

2. Yêu cầu về phương thức và địa chỉ áp dụng kết quả 

nghiên cứu:

Phương thức tổ chức chuyển giao và áp dụng kết quả 

nghiên cứu (báo cáo, giải pháp khoa học, tập huấn) rõ 

ràng và khả thi; chỉ rõ địa chỉ ứng dụng kết quả nghiên 

cứu.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả và đào tạo:

Bài báo khoa học (trong nước/quốc tế); tham gia đào 

tạo sau đại học.


