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

cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỘC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 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 và Công 
nghệ;

Căn cứ Thông 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;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ và nội dung đề nghị của Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên;

Theo đề nghị của ôns Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia 
đối với 04 đề tài thuộc cụm đề tài “ Những vẩn đề cấp bách để bảo tồn và phát huy 
vai trò, bản sắc ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, góp phần phát triển bền 
vững đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” để 
tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong ké hoạch năm 2017 (chi tiết tại phụ lục kèm 
theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên phối hợp với 
Vụ trưởng Vụ Ké hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Các Chương trình trọng điểm 
cấp nhà nước:

- Thông báo danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng Thông tin điện 
tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định các để tổ chức, cá nhân biết và 
đăng ký tham gia tuyển chọn.



- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ xét duyệt thuyết minh và Tổ 
thẩm định nội dung và kinh phí các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 theo quy định hiện 
hành.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tổng hợp, 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, KHTH.

KT. B ộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Phạm Công Tạc



DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP QUỐC GIA BẮT ĐẦU TH ựC HIỆN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định sấ3J 2Ỉ? ngàỵ£h tháng! 0 năm 2016

TT Tên đề tài Định hưó’ng mục tiêu Yêu cầu đối với sản phẩm Phương thức tổ 
chức thực hiện

Ghi chú

1. Nghiên cứu xác 
định thành phần 
ngôn ngữ các dân 
tộc thiểu số ừong 
mối quan hệ với 
vấn đề xác định 
thành phần dân tộc

- Làm rõ những vấn đề lý 
luận và thực tiễn trong việc 
xác định thành phần ngôn 
ngữ các dân tộc thiểu số ở 
Việt Nam ừong mối quan 
hệ với vấn đề xác định 
thành phần dân tộc
- Nhận diện những ngôn 
ngữ dân tộc ở Việt Nam 
cần xác định lại thành phần 
trong mối quan hệ với vấn 
đề xác định thành phần dân 
tộc
- Đề xuất những kiến nghị 
đối vói Nhà nước về thành 
phần ngôn ngữ các dân tộc 
thiểu số ở Việt Nam hiện 
nay trong mối quan hệ vói 
vấn đề xác định thành phần 
dân tộc

1. Yêu cầu đối với nội dung của sản phẩm:
- Nhận diện được tính họp lý và bất cập của 
những tiêu chí ngôn ngữ học trong việc xác 
định thành phần ngôn ngữ các dân tộc thiểu 
số trong mối quan hệ với xác định thành phần 
dân tộc ở Việt Nam trong thời gian vừa qua.
- Xác định được cơ sở lý luận ngôn ngữ học 
của việc xác định thành phần ngôn ngữ các 
dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong mối quan 
hệ với vấn đề xác định thành phần dân tộc, 
phù hợp với sự phát ừiển của khoa học những 
năm gần đây.
- Thu thập và phân tích đầy đủ dữ liệu phù 
họp với lý luận ngôn ngữ học về việc xác 
định thành phần ngôn ngữ các dân tộc thiểu 
số ở Việt Nam.
- Kiến nghị cụ thể về thành phần ngôn ngữ 
một số dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với 
vấn đề xác định thành phần dân tộc ở Việt 
Nam hiện nay, đảm bảo cơ sở khoa học cho 
việc ban hành danh mục ừong thành phần dân 
tộc ở Việt Nam trong thòi gian tới.
2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:
- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng 
của kết quả nghiên cứu.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả: Sách chuyên 
khảo (bản thảo), bài báo khoa học, tham gia

Tuyển chọn
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đào tạo đại học và sau đại học...

2. Hoạt động truyền 
thông bằng ngôn 
ngữ dân tộc thiểu 
số của Việt Nam

- Làm rõ cơ sở lý luận và 
thực tiễn của việc sử dụng 
ngôn ngữ dân tộc thiểu số 
trong truyền thông hiện 
nay.
- Nhận diện chính xác ưu 
điểm, nhược điểm của việc 
sử dụng ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số ừong truyền thông 
ở Việt Nam thời gian qua, 
nhu cầu sử dụng và yêu cầu 
nâng cao hiệu quả sử dụng 
ngôn ngữ dân tộc thiểu số 
trong truyền thông hiện 
nay, góp phần nâng cao 
chất lượng thông tin - tuyên 
truyền và hoạt động văn 
hóa để phát triển bền vững 
vùng dân tộc thiểu số.
- Đề xuất những kiến nghị 
cụ thể đối với Nhà nước về 
giải pháp thúc đẩy hoạt 
động truyền thông bằng 
ngôn ngữ dân tộc để phát 
triển bền vững vùng dân tộc 
thiểu số của Việt Nam.

. Yêu cầu đổi với nội dung của sản phẩm:
- Xác định được cơ sở lý luận và thực tiễn 
của việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc thiểu số 
trong truyền thông.
- Đánh giá đúng những un điểm, nhược điểm 
của hoạt động truyền thông bằng ngôn ngữ 
dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 
trong thời gian qua.
- Mô tả và phân tích có căn cứ nhu cầu sử 
dụng ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong truyền 
thông ở mỗi địa phương trong vùng dân tộc 
thiểu số Việt Nam hiện nay, cung cấp căn cứ 
khoa học cho các địa phương giải quyết vấn 
đề lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số trong truyền thông, đảm bảo sự đoàn 
kết dân tộc trong địa bàn.
- Mô tả và phân tích hợp lý cách thức sử dụng 
ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong truyền thông 
ở mỗi địa phương để hoạt động này trở nên 
hữu ích trong đời sống của các dân tộc trên 
địa bàn vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện 
nay, ừánh lãng phí nguồn lực nhà nước và 
nguồn lực xã hội.
- Đề xuất những kiến nghị cụ thể về chính 
sách, pháp luật liên quan đến hoạt động 
ừuyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc ở vùng 
dân tộc thiểu số của Việt Nam; kiến nghị 
danh sách cụ thể những ngôn ngữ và những 
địa phương có thể thực hiện hoạt động truyền 
thông bằng ngôn ngữ dân tộc trên địa bàn, 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững các dân
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tộc thiểu số.
2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:
- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng 
của kết quả nghiên cứu.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả: Sách chuyên 
khảo (bản thảo), bài báo khoa học, tham gia 
đào tạo đại học và sau đại học.

3. Vấn đề chữ viết 
của các dân tộc 
thiểu số

- Làm rõ cơ sở lý luận, kinh 
nghiệm quốc tế về việc bảo 
tồn, sử dụng và phát triển 
chữ viết dân tộc thiểu số 
trong các quốc gia đa ngôn 
ngữ.
- Đánh giá thực trạng sử 
dụng, cải tiến và xây dựng 
chữ viết ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số, đặc biệt là việc lựa 
chọn phương án sử dụng 
kiểu chữ viết đối với những 
ngôn ngữ có nhiều kiểu chữ 
viết khác nhau trong những 
năm vừa qua ở Việt Nam.
- Đề xuất những kiến nghị 
cụ thể về chính sách, pháp 
luật và giải pháp đối với 
những vấn đề cấp bách và 
lâu dài trong việc sử dụng, 
cải tiến và xây dựng chữ 
viết cho các ngôn ngữ dân 
tộc thiểu số để phù hợp với 
cảnh huống ngôn ngữ, thái 
độ, nguyện vọng của đồng

1. Yêu cầu đổi với nội dung của sản phẩm:
- Xác định được cơ sở lý luận, tổng kết kinh 
nghiệm quốc tế về việc bảo tồn, sử dụng và 
phát triển chữ viết dân tộc thiểu số trong các 
quốc gia đa ngôn ngữ; làm rõ được vị trí, vai 
trò và tác động của việc sử dụng, cải tiến và 
xây dựng chữ viết ngôn ngữ các dân tộc thiểu 
số đến đời sống tinh thần và các hoạt động xã 
hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam 
hiện nay.
- Đánh giá thực trạng sử dụng, cải tiến và xây 
dựng chữ viết ngôn ngữ dân tộc thiểu số trong 
những năm qua ở Việt Nam.
- Xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá nhu cầu 
xây dựng và sử dụng chữ viết (đối với những 
ngôn ngữ dân tộc thiểu số hiện nay chưa có 
chữ viết) để làm căn cứ lựa chọn phương án 
xây dựng/không xây dụng chữ viết của một 
dân tộc cụ thể, đảm bảo sự đồng thuận xã hội, 
sự đoàn kết của cộng đồng các dân tộc.
- Mô tả và phân tích lý do lựa chọn và môi 
trường sử dụng chữ viết ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số đối với những ngôn ngữ có cả chữ 
viết cổ và chữ viết theo ký tự la tinh để đảm
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bào dân tộc thiểu số, phù 
hợp với điều kiện kinh tế - 
xã hội của các địa phương 
và của đất nước.

bảo việc lựa chọn này là hữu ích trong đời 
sống xã hội các dân tộc trên địa bàn, tránh 
lãng phí nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã 
hội.
- Mô tả và phân tích lý do lựa chọn và môi 

trường sử dụng chữ viết ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số đối với những ngôn ngữ có nhiều chữ 
viết theo ký tự la tinh từ những nguồn gốc 
khác nhau, đảm bảo việc lựa chọn là phù họp 
và hữu ích ừong đời sống xã hội các dân tộc 
trên địa bàn và thống nhất về kiểu chữ do Nhà 
nước phổ biến với kiểu chữ mà người dân sử 
dụng.
2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:
- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng 
của kết quả nghiên cứu.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả: Sách chuyên 
khảo (bản thảo), bài báo khoa học, tham gia 
đào tạo đại học và sau đại học.

4. Nghiên cứu chính 
sách và giải pháp 
bảo tồn những 
ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số có nguy cơ 
mai một

- Làm rõ cơ sở lý luận và 
kinh nghiệm quốc tế ừong 
việc bảo tồn những ngôn 
ngữ có nguy cơ mai một.

- Đánh giá thực trạng, chỉ 
rõ nguyên nhân, xác định 
danh sách những ngôn ngữ 
dân tộc thiểu số có nguy cơ 
mai một ở Việt Nam hiện 
nay.
- Đề xuất những kiến nghị 

1 cụ thể về chính sách, pháp

1. Yểu cầu đối với nội dung của sản phẩm:
- Xác định được cơ sở lý luận, tổng kết kinh 
nghiệm quốc tế về việc bảo tồn những ngôn 
ngữ có nguy cơ mai một.
- Xây dựng được bộ tiêu chí nhận diện những 
ngôn ngữ dân tộc thiểu số có nguy cơ mai 
một ở Việt Nam hiện nay; frên cơ sở đó xác 
định được danh sách những ngôn ngữ dân tộc 
thiểu số có nguy cơ mai một ở Việt Nam hiện 
nay.
- Thu thập và lưu giữ được tu  liệu phản ánh 
hiện trạng của những ngôn ngữ dân tộc thiểu

Tuyển chọn



luật và biện pháp bảo tồn 
các ngôn ngữ có nguy cơ 
mai một nhằm bảo vệ 
quyền của các dân tộc đối 
với ngôn ngữ, bảo đảm sự 
đa dạng ngôn ngữ - tộc 
người trong quốc gia đa dân 
tộc, đa ngôn ngữ, đa văn 
hóa, góp phần phát triển 
bền vững vùng dân tộc 
thiểu số trong thời kì công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế.

số có nguy cơ mai một phù hợp với trình độ 
kỹ thuật hiện nay.
- Đề xuất, mô tả và phân tích những biện 
pháp khả thi nhằm bảo tồn những ngôn ngữ 
dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một phù hợp 
với tiêu chí đánh giá của UNESCO và phù 
hợp vói môi trường xã hội/cảnh huống ngôn 
ngữ của Việt Nam, đảm bảo những dân tộc có 
nguy cơ ngôn ngữ bị mai một tiếp tục duy ừì 
và phát triển bền vững ngôn ngữ của họ.
2. Yêu cầu về áp dụng kết quả:
- Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng 
của kết quả nghiên cứu.

3. Yêu cầu phổ biến kết quả: Sách chuyên 
khảo (bản thảo), bài báo khoa học, tham gia 
đào tạo đại học và sau đại học.
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