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Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021 - 2025, ngày 15 tháng 7 năm 2020 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công
văn số 2062/BKHCN-KHTC hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ, ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(sau đây gọi chung là các bộ, cơ quan trung ương và địa phương) xây dựng
khung kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) 5 năm 2021 - 2025.
Hiện nay, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã và đang triển khai
kế hoạch KH&CN năm 2021. Dự kiến vào khoảng tháng 5 năm 2021, Thủ
tướng Chính phủ có Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Khung
hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Bộ Tài
chính sẽ hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Trước bối
cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do tác
động của dịch bệnh, nhằm chủ động và bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN & ĐMST) và dự toán ngân sách
nhà nước về KH&CN năm 2022 theo quy định, Bộ KH&CN hướng dẫn các bộ,
cơ quan trung ương và địa phương như sau:
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THựC H Ệ N KẾ HOẠCH VÀ D ự TOÁN
NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2021
Trên cơ sở thực hiện kế hoạch KH, CN & ĐMST năm 2020; tình hình
thực hiện kế hoạch, dự toán 06 tháng đầu năm và ước thực hiện 06 tháng cuối
năm 2021, Bộ KH&CN đề nghị các bộ, cơ quan tmng ương và địa phương đánh
giá tình hình thực hiện kế hoạch KH, CN & ĐMST và dự toán ngân sách
KH&CN năm 2021 với các yêu cầu cụ thể sau đây:
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a) Kết quả nổi bật của các hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ sản xuất,
kinh doanh trong từng lĩnh vực: Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng; Sở hữu trí
tuệ, Đánh giá - Thẩm định và Giám định công nghệ; ứ n g dụng năng lượng
nguyên tử vì mục đích hòa bình, đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân; ứ n g dụng
và đổi mới công nghệ; Phát triển doanh nghiệp KH&CN, thị trường KH&CN và
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Thông tin và thống kê KH&CN; Hợp tác và
hội nhập quốc tế về KH&CN v.v...
b) Tình hình thực hiện các cơ chế và chính sách quản lý KH, CN &
ĐMST, trong đó đặc biệt chú ý tình hình thực hiện: Nghị định 54/2016/NĐ-CP
ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN
công lập; Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định
việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; Thông tư số 90/2017/TTBTC ngày 30/8/2017 của Bộ Tài chính Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài
chính của tổ chức KH&CN công lập; Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa
học và Công nghệ số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn
định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ
KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoán chi thực hiện
nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; Nghị định số 70/2018/NĐ-CP
ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình
thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử
dụng vốn nhà nước, v .v ...
c) Kết quả nổi bật của hoạt động KH, CN & ĐMST thông qua các hoạt
động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động ứng dụng và
chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nhận xét đánh giá về: tác
động của các kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào đời
sống, nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, hiệu quả sản xuất, kinh
doanh của ngành hoặc địa phương, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ thể hiện bằng giá trị khoa học (số lượng công trình
nghiên cứu đã công bố quốc tế và trong nước; số lượng các sáng chế, giải pháp
hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp
khác được cấp văn bằng bảo hộ) và giá trị thực tế (doanh thu, lợi nhuận, bảo vệ
môi trường, số lượng người được tập huấn, đào tạo do hoạt động tư vấn, chuyển
giao công nghệ, khai thác tài sản trí tuệ mang lại).
d) Đối với các bộ, cơ quan trung ương có các phòng thí nghiệm trọng
điểm, cần đánh giá tình hình thực hiện các nội dung và kinh phí hỗ trợ chi
thường xuyên cho hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm để khẳng định sự
cần thiết phải tiếp tục đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hoặc có thể tự chủ về
tài chính trong giai đoạn 2021-2025.
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đ) Những khó khăn, tồn tại, vướng mắc cần khắc phục.
e)
Các kiến nghị về việc tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động KH,
CN & ĐMST của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình
thực hiện, xây dựng cơ chế chính sách bảo đảm hiệu quả của hoạt động KH, CN
& ĐMST trong những năm tiếp theo.
2. Các Văn phòng Chương trình, Ban Chủ nhiệm Chương trình KH&CN
quốc gia/Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước phối họp với các đơn
vị quản lý nhiệm vụ căn cứ mục tiêu, nội dung, sản phẩm của từng Chương trình
cần đánh giá, báo cáo tình hình triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020
và năm 2021, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị hướng giải quyết để Bộ
KH&CN kịp thời điều chỉnh các quy định về tổ chức quản lý Chương trình giai
đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp.
3. Chú ý đánh giá một số nội dung hoạt động KH&CN khác như:
- Đánh giá kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN của các
chương trình và nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, chương trình và nhiệm vụ
KH&CN trọng điểm cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở và nhiệm vụ thường xuyên theo
chức năng, các chương trình phối họp với Bộ KH&CN (nếu có). Đánh giá tập
trung vào đóng góp của KH, CN & ĐMST đối với sự phát triển của ngành, lĩnh
vực, địa phương; tình hình thực hiện các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hình thành
liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị (theo ba trục sản phẩm: Sản phẩm quốc gia,
Sản phẩm chủ lực địa phương, Sản phẩm OCOP) để nâng cao chất lượng và giá
trị, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh; những tồn tại, bất cập và đề xuất khắc
phục.
- Tình hình và kết quả thực hiện việc xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật và tác động của việc thực hiện các tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ
thuật, các quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa đến sản xuất, kinh
doanh, xuất nhập khẩu v.v...
- Tình hình xây dụng và thực thi chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ
và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam. Đe xuất định hướng ưu
tiên chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài phù họp với
tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng làm chủ, sáng tạo công nghệ
trong nước.
- Tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên khác
theo hướng dẫn của Bộ KH&CN tại Công văn số 3802/BKHCN-KHTC ngày 16
tháng 12 năm 2020 về việc Hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán chi sự
nghiệp KH&CN từ ngân sách trung ương năm 2021 cho các bộ, cơ quan trung
ương và Công văn số 3803/BKHCN-KHTC ngày 16 tháng 12 năm 2020 về việc
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Hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp KH&CN năm
2021 cho các tỉnh, thành phố.
- Tình hình và kết quả thực hiện các dự án đầu tư: xây dựng các phòng thí
nghiệm, trung tâm hoặc trạm, trại nghiên cứu đối vói các bộ, cơ quan trung ương
và Trung tâm ứ n g dụng tiến bộ KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất
lượng v.v.. .thuộc các Sở KH&CN tỉnh, thành phố.
4. Đối với các bộ, cơ quan trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao
nhiệm vụ chủ trì các Chương trình Sản phẩm quốc gia về KH&CN (Bộ
NN&PTNT, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương) các Chương trình
KH&CN trọng điểm cấp quốc gia, Đe án hoặc các Chương trình KH&CN trọng
điểm cấp quốc gia được Bộ KH&CN phê duyệt giao bộ, cơ quan trung ương tổ
chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, cần khẩn trương tổ chức
đánh giá tổng kết kết quả thực hiện và hiệu quả mang lại của Chương trình theo
các nội dung được phê duyệt làm cơ sở để Bộ KH&CN tổ chức thực hiện các
chương trình theo định hướng tái cơ cấu các Chương trình KH&CN cấp quốc
gia giai đoạn 2021 - 2025.
5. Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhiệm vụ tăng cường năng
lực hỗ trợ nghiên cứu và nâng cấp trang thiết bị cho các phòng thí nghiệm,
chống xuống cấp các tổ chức KH&CN, Trung tâm ứ n g dụng tiến bộ KH&CN,
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng v.v... có sử dụng kinh phí sự
nghiệp KH&CN hoặc kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN, các bộ, cơ quan
trung ương và địa phương cần báo cáo chi tiết tình hình phân bổ dự toán (chú ý
nêu rõ kinh phí phân bổ đầu tư trực tiếp cho KH&CN so với tổng kinh phí được
Trung ương cân đối), tình hình giải ngân, hiệu quả đầu tư v.v...để có căn cứ
khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện hoặc có chủ trương đầu tư cho
các nhiệm vụ mới giai đoạn 2021 - 2025.
6. Báo cáo tình hình phân bổ và đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân
sách cho hoạt động KH&CN năm 2021 giao cho từng bộ, cơ quan trung ương và
địa phương thực hiện trong ố tháng đầu năm 2021, ước thực hiện đến hết tháng
12 năm 2021. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
về tình hình phân bổ và đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách cho hoạt
động KH&CN năm 2021, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Nghị định số
95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN, Bộ KH&CN sẽ thực
hiện giám sát việc sử dụng ngân sách năm 2021 cho hoạt động KH&CN tại các
bộ, cơ quan trung ương và địa phương để có căn cứ trong việc xem xét cân đối
phân bổ dự toán ngân sách năm 2022.
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B. XÂY DựNG KẾ HOẠCH VÀ D ự TOÁN NGÂN SÁCH s ự
NGHIỆP KH&CN NĂM 2022
K Ì hoạch và dự toán ngân sách cho KH&CN năm 2022 cần xây dựng
theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật KH&CN, Luật Đầu tư
công; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính
phủ về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 và các văn
bản hướng dẫn Luật, quy trình, thời gian, thuyết minh cơ sở pháp lý, căn cứ tính
toán, giải trình; đảm bảo phù họp với tiến độ thực hiện đến hết 31 tháng 12 năm

2022.
Việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2022 cần gắn với việc tiếp tục
triển khai thực hiện các nội dung về KH, CN & ĐMST trong các Luật, Nghị
quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Chương trình hành động của
Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo
Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, phù họp với nhiệm
vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025 và định hướng Chiến lược phát
triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030 theo đó phát triển KH&CN phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng
cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, cải thiện môi trường kinh doanh
và sức cạnh tranh; cơ cấu lại nền kinh tế; quản lý nợ công; phát triển kinh tế tư
nhân; phát triển tiềm lực KH&CN.
Nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022 cần thuyết
minh cụ thể, số liệu chi tiết tổng họp chung vào các biểu mẫu tại Phụ lục 2 kèm
theo công văn này, đáp ứng các yêu cầu sau:
I. Nhiệm vụ KH&CN các cấp
1. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Việc tổ chức xây dựng các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện
trong kế hoạch năm 2022 được tiến hành theo quy trình sau đây:
1.1.
Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu
các chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tói
năm 2030 theo hướng phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong đó lấy doanh nghiệp làm trung
tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Đe bảo đảm tiến độ xây dựng kế
hoạch và dự toán ngân sách năm 2022, Bộ KH&CN đề nghị các bộ, cơ quan
trung ương và địa phương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất nhiệm vụ
KH&CN ở tầm cấp quốc gia theo mục tiêu, nội dung của các chương trình
KH&CN hiện đang có hiệu lực thực hiện gửi trực tiếp về Bộ KH&CN hoặc gửi
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về Yụ KH&CN hoặc các tổ chức là đầu mối quản lý nhà nước về KH&CN của
bộ, cơ quan trung ương, địa phương để xem xét và xử lý, tổng họp gửi Bộ
KH&CN theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5
năm 2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN
cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
1.2. Đối với các bộ, cơ quan trung ương có các chương trình KH&CN cấp
quốc gia được giao chủ trì tổ chức thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 cần phối họp
chặt chẽ với Bộ KH&CN tổ chức xác định nhiệm vụ; tuyển chọn hoặc xét chọn
nhiệm vụ KH&CN, thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để làm
căn cứ bố trí kế hoạch năm 2022 theo các quy định của Luật KH&CN và hướng
dẫn của Bộ KH&CN.
1.3. Đối với các nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư được thực hiện
theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN ngày 29 tháng 10 năm
2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN nghệ quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN theo
Nghị định thư.
1.4. v ề các dự án xây dựng các mô hình ứng dụng và chuyển giao
KH&CN vào nông thôn, miền núi được thực hiện theo Thông tư số 07/2016/TTBKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định quản
lý Chương trình Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025.
Các bộ, cơ quan trung ương cần thông báo cho các tổ chức KH&CN trực thuộc
làm việc với Sở KH&CN các tỉnh, thành phố để lựa chọn cơ quan chuyển giao
công nghệ, cơ quan chủ trì dự án, xây dựng dự án theo hướng dẫn gửi Bộ
KH&CN để xem xét tổng họp theo tiến độ tại mục II. Đặc biệt lưu ý việc gắn
với các sản phẩm: Sản phẩm quốc gia; Sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế
phát triển ở địa phương; Sản phẩm OCOP.
1.5. Đối với các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học
công nghệ quốc gia (Quỹ Naíbsted) tài trợ kinh phí, các bộ, cơ quan trung ương,
địa phương cần thông báo cho các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp trực
thuộc hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn
tỉnh, thành phố chuẩn bị hồ sơ đề nghị Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo hướng dẫn
và thông báo của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia thuộc Bộ KH&CN để xem
xét tổng hợp.
1.6. Sau khi nhận được đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do
các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoặc từ các tổ chức, cá nhân gửi đến,
Bộ KH&CN thông qua hội đồng khoa học để tư vấn cho việc hình thành các
nhiệm vụ nghiên cứu ở tầm Quốc gia với mục tiêu, nội dung, sản phẩm rõ ràng
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và tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp, thẩm định, phê duyệt nội dung kinh phí
theo quy định hiện hành để làm căn cứ bố trí thực hiện trong kế hoạch năm
2022.
1.7.
Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần chuẩn bị nội dung và
phối hợp với Bộ KH&CN để triển khai các Chương trình/Kế hoạch KH&CN
Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2030, cụ thể:
- Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Quyết định số
2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ);
- Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 1322/QĐ-TTg
ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ);
- Ke hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 (Quyết định số 36/QĐ-TTg
ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ);
- Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (Quyết định số
118/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ);
- Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (Quyết
định số 130/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ);
- Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (Quyết định
số 157/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).
2. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sử
2.1.
Song song với việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đề xuất nhiệm vụ
KH&CN cấp quốc gia gửi Bộ KH&CN, các bộ, cơ quan ữung ương, địa phương
trên cơ sở tổng kết đánh giá hoạt động KH, CN & ĐMST giai đoạn 2016-2020,
cần chủ động và phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&CN để xây dựng các chương
trình KH&CN cấp bộ hoặc cấp tỉnh, thành phố phù họp với định hướng chiến
lược phát triển và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030 của ngành và
địa phương. Căn cứ vào mục tiêu, nội dung của các chương trình đã được xác
định hoặc các nhiệm vụ KH&CN được Chính phủ giao và các quy định của Nhà
nước, quy định của từng bộ, cơ quan trung ương, địa phương để hướng dẫn các
đơn vị trực thuộc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở, sau đó
tổng họp thành danh mục các nhiệm vụ KH&CN của bộ, cơ quan trung ương,
địa phương mình và tổ chức thực hiện việc xác định nhiệm vụ, tuyển chọn hoặc
xét chọn, thẩm định nội dung và kinh phí trình Thủ trưởng cơ quan bộ, cơ quan
trung ương hoặc Chủ tịch ủ y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
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ương phê duyệt làm căn cứ bố trí kế hoạch năm 2022 theo tiến độ ở Mục II dưới
đây.
Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương chỉ lập dự toán kinh phí cho các
nhiệm vụ KH&CN đã được thẩm định và phê duyệt theo quy định của Luật
Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn việc xác định nhiệm vụ, tuyển
chọn, xét chọn, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ KH&CN.
2.2. Đối với các nhiệm vụ tăng cường năng lực hỗ trợ nghiên cứu, chống
xuống cấp các tổ chức KH&CN:
- Trên cơ sở quy hoạch, định hướng phát triển ngành hoặc lĩnh vực đã
được phê duyệt giai đoạn 2021-2025, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương
cần rà soát và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nhiệm vụ tăng cường
năng lực hỗ trợ nghiên cứu, chống xuống cấp các tổ chức KH&CN trực thuộc
trong những năm trước đây để khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục xây dựng
hoặc xây dựng mới các dự án, đặc biệt là các nhiệm vụ tăng cường năng lực
nghiên cứu, chống xuống cấp để các tổ chức KH&CN từng bước tiếp tục thực
hiện tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Các nhiệm vụ này
cần được thẩm định và phê duyệt theo quy định sau khi có ý kiến của Hội đồng
KH&CN cấp bộ, tỉnh, thành phố.
- Vào thời điểm khi các Bộ, ngành, địa phương làm việc với Bộ KH&CN,
Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về kế hoạch và dự toán ngân sách năm
2022, Bộ KH&CN yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phải có
Thuyết minh chi tiết về các nhiệm vụ có liên quan và thể hiện các nhiệm vụ đó
trong Đe án kế hoạch KH&CN năm 2022 của bộ, cơ quan trung ương, địa
phương, đính kèm Quyết định phê duyệt. Các bộ, cơ quan trung ương, địa
phương không dự toán ngân sách khi các nhiệm vụ chưa được xây dụng, thẩm
định và phê duyệt dự toán kinh phí.
2.3. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KH&CN để cải
tạo, nâng cấp, xây dựng mới hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các phòng thí
nghiệm, các tổ chức nghiên cứu - phát triển:
- Bám sát và đảm bảo phù hợp với tiến độ, nội dung của việc xây dựng
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của quốc gia và của ngành, lĩnh vực, địa
phương, các quy hoạch có liên quan theo quy định của Luật Quy hoạch. Căn cứ
quy hoạch phát triển ngành hoặc lĩnh vực, các bộ, cơ quan trung ương, địa
phương cần rà soát lại và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các dự án xây
dựng cơ bản cho KH&CN để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hoặc đầu tư chiều
sâu cho các phòng thí nghiệm của các tổ chức KH&CN. Trường hợp các bộ, cơ
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quan trung ương, địa phương có nhu cầu tiếp tục cải tạo, nâng cấp, xây dựng
mới, đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm hoặc đầu tư cho các tổ chức
nghiên cứu - phát triển thì hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiến hành điều tra,
khảo sát, xây dựng dự án, thẩm định, phê duyệt theo các quy định hiện hành về
quản lý vốn đầu tư và xây dựng.
- Việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt các dự án sử dụng vốn đầu tư
phát triển cho KH&CN cần có sự chỉ đạo thống nhất của Lãnh đạo Bộ, cơ quan
trung ương, địa phương, trong đó có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, sự phối
họp chặt chẽ giữa Vụ KH&CN với các đơn vị có chức năng tổng họp (Vụ Kế
hoạch hoặc Vụ Kế hoạch - Tài chính/Ban Ke hoạch - Tài chính, Vụ Xây dựng
cơ bản, Vụ Đầu tư, Cục Đầu tư) trong việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư, xây
dựng, thấm định và phê duyệt dự án, bố trí kế hoạch, chỉ đạo, điều hành, giải
ngân và thanh quyết toán vốn thực hiện dự án theo các quy định hiện hành để
bảo đảm hiệu quả đầu tư.
Bộ KH&CN đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương không dự
toán vốn đầu tư phát triển cho KH&CN để thực hiện các dự án khi các dự án này
chưa được xây dựng, thẩm định và phê duyệt trước thời hạn quy định.
2.4. Riêng đối với việc sử dụng kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN để
xây dựng và phát triển tiềm lực KH&CN ở địa phương, các Sở KH&CN cần
phối họp với Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho ủ y ban nhân
dân tỉnh, thành phố trong việc chuẩn bị chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô và
nội dung đầu tư, đồng thời cần chủ động chuẩn bị các dự án theo yêu cầu tại
Điểm 2.3 nói trên.
Kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN của các tỉnh, thành phố được sử
dụng để chi cho các nội dung bao gồm: các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ phục vụ mục
tiêu phát triển khoa học, công nghệ, thí nghiệm, thực nghiệm, phân tích, kiểm
định, kiểm nghiệm, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, sở hữu trí tuệ, thiết kế
chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, ứng dụng và chuyển
giao công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ
phát triển công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ
sản ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng, phát triến công nghệ thông tin và cơ sở
dữ liệu về KH&CN, thông tin và thống kê KH&CN, thư viện KH&CN.
2.5. Trong giai đoạn 2021-2030, Bộ KH&CN chủ trương tập trung đầu tư
một số phòng thí nghiệm chuyên sâu và một số tổ chức nghiên cứu phát triển để
hình thành các tổ chức, nhóm nghiên cứu mạnh, có trình độ và năng lực tương
đương với các tổ chức tương tự ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế
giới. Do đó, Bộ KH&CN đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề
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xuất tên tổ chức nghiên cứu phát triển hoặc nhóm nghiên cứu mạnh trực thuộc
xếp theo thứ tự ưu tiên, đồng thời thuyết minh rõ hiện trạng và năng lực để trên
cơ sở đó Bộ KH&CN xử lý, câp nhật thông tin và tổng hợp trình Chính phủ,
Quốc hội xem xét, quyết định.
II. TIẾN Đ ộ TRIỂN KHAI XÂY DựNG KÉ HOẠCH VÀ D ự TOÁN
NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2022
- Trước ngày 15/4/2021: Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn
thành việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và tổng họp các đề xuất nhiệm vụ
KH&CN cấp quốc gia gửi Bộ KH&CN.
- Trước ngày 30/6/2021: Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn
thành việc tố chức các Hội đồng xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét giao trực
tiếp nhiệm vụ KH&CN của bộ, cơ quan trung ương, địa phương (bao gồm cả
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc các chương trình KH&CN cấp quốc gia
giao Bộ, ngành và cấp bộ, cấp cơ sở), thẩm định, phê duyệt kinh phí để bố trí kế
hoạch thực hiện năm 2022 và tổng họp vào kế hoạch KH&CN năm 2022 của bộ,
cơ quan trung ương, địa phương gửi Bộ KH&CN.
- Đến 30/6/2021: Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương gửi kế hoạch
KH&CN năm 2022 về Bộ KH&CN (02 bản) để Bộ KH&CN tổng hợp, làm việc
thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự toán ngân sách năm
2022 của ngành KH&CN.
- Dự kiến đầu tháng 7/2021: Bộ KH&CN sẽ tổ chức các buổi làm việc với
một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương để triển khai kế hoạch KH, CN &
ĐMST giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến 2030.
- Khoảng tháng 8/2021: Bộ KH&CN sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn để xây
dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho hoạt động KH, CN & ĐMST 5 năm
2021-2025.
- Từ thảng 8/2021 đến tháng 12/2021: Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn
thành việc bố trí kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nội dung kế hoạch và ký
họp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022, trong đó có những mốc thời
gian quan trọng sau:
+ Sau khi Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ KH&CN sẽ hướng dẫn chi
tiết các nội dung kế hoạch KH&CN năm 2022 để các bộ, cơ quan trung ương,
địa phương thực hiện (trước ngày 05 tháng 12 năm 2021).

11

+ Trước ngày 31/12/2021, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quyết
định phương án pnan bo, giao Ke hoạch và dự toán ngân sách năm 2022 cho các
đơn vị trực thuộc.
Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sử dụng hệ thống biểu mẫu báo
cáo kế hoạch như đã hướng dẫn áp dụng cho việc xây dựng kế hoạch KH&CN
hàng năm thuộc giai đoạn 5 năm 2016-2020 và năm 2021.
Trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2021 và xây dựng kế hoạch hoạt
động KH&CN năm 2022 nếu có những chính sách, chế độ mới ban hành, Bộ
KH&CN sẽ có thông báo hướng dẫn bổ sung; trường hợp phát sinh vướng mắc
trong công tác tổ chức thực hiện, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phản
ánh về Bộ KH&CN để kịp thời xử lý.
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nội dung kế hoạch kế hoạch khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 để các bộ, cơ quan trung ương,
địa phương biết và cùng phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở KH&CN các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ưong;
- Bộ trưởng (để bc);
- Các vụ/đơn vị chức năng
thuộc Bộ KH&CN;
- Lưu: VT, KHTC(NQC). \ \

KT. B ộ TRƯỞNG
TH Ứ TRƯỞNG

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN
KẾTTOẠCHNĂM 7022 (Số 'hị IP/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2021)

STT

ĐƠN VỊ

A

Các Bộ, C O ' quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Đại học Quốc gia Hà Nội

3

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

4

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

6

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

Bộ Y tế

9

Bộ Công an

10

Bộ Quốc phòng

10.1

Ban Cơ yếu Chính phủ

11

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

12

Văn phòng Trung ương Đảng

13

Văn phòng Chính phủ

14

Văn phòng Quốc hội

15

Bộ Tư pháp

16

Kiểm toán Nhà nước

17

Thanh tra Chính phủ

18

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

19

Toà án nhân dân tối cao

20

Bộ Công thương

21

Bộ Xây dựng

22

Bộ Thông tin và Truyền thông

23

Bộ Tài nguyên và Môi trường

24
25

Bộ Giao thông vận tải
"Bộ Tài chính

26

Bộ Nội vụ

27

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

28

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

29

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

30

Bộ Ngoại giao

31

Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà lạc

32

Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục;
- 02 Quy KH&CN
- Văn phòng Bộ;
- 03 Văn phòng: VPTĐ, VPCTQG, VPNTMN
- Vụ KHTC (20 bản')

33

Uỷ ban Dân tộc

34

Đài Tiếng nói Việt Nam

35

Thông tấn xã Việt Nam

36

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

37

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

38

Hội Nông dân Việt Nam

39

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

40

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

41

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam

42

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

43

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

44

Hội Nhà văn

45

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

46

ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

B

-

-

ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trự c thuộc TW
Cac Sở KH&CN

1

DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC
(Kèm theo Công vãn số']l i /BKHCN-KHTC ngày31 thảng3 năm 2021
của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Phụ lục 1:
Biển TK1-1: Kết quả hoạt động KH&CN năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021.
Biểu TK1-2: Kết qụả hoạt động KH&CN nổi bật 2020 và 06 tháng đầu năm 2021.
Biểu TKỈ-3: Kết quả Chương trình KH&CN cấp quốc gia năm 2020 và 06 tháng đầu
năm 2021 (nếu có).
Biểu TK1-4: Nhân lực và tổ chức KH&CN.
Biểu TK1-5: Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN.
Biểu TK1-6: Văn bản về KH&CN được ban hành.
Biểu TK1-7: Kết quả triển khai thực hiện cơ chế khoán đối với nhiệm vụ KH&CN
Biểu TK1-8: Kết quả hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN bộ, ngành, địa
phương
Phụ lục 2:
Biểu TK2-1: Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc các Chương trình
KH&CN cấp quốc gia thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành năm 2022 (nếu có).
Biểu TK2-2: Kế hoạph thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, tỉnh năm 2022.
Biểu TK2-3: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển KH&CN năm 2022.
Biểu TK2-4: Dự kiến kinh phí KH&CN năm 2022 của các bộ, ngành, cơ quan
trung ương.
Biểu TK2-5: Dự kiến kinh phí KH&CN năm 2022 của các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương, Y"-'"

Phụ lục 1
Biểu TKI-Ỉ

Bộ ....
UBND tình, thành phố
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NĂM 2020 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Số
TT
I

Nội dung

Đơn vị chủ trì,
Tác giả

Tóm tắt nội dung

Ghi chú

Bài báo, công bô, giải pháp, kiên nghị, ân phâm khoa
học

Ghi rõ các bài báo được đãng
trên các tạp chí quôc tê trong
danh sách ISI, Scopus

Sáng chê, giải pháp hữu ích; Các loại giông mới; Các
loại vắc xin mới, chê phâm mới; Các bản vẽ thiêt kê
mói, mẫu máy, thiết bị mới

Ngày, thảng, năm (nộp đơn, tiếp
nhận đơn, công nhận của Cơ
quan có thẩm quyền)

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đuợc hình thành

Tên và loại hình doanh nghiệp;
địa chỉ; giấy phép kinh doanh;
số quyết định công nhận, nhân
lực hiện có...

1
2
II
1
2
III

1
2
IV
1
2

Hoạt động ứng dụng đổi mói công nghệ điển hình
Sản phẩm chủ lục, sản phẩm trọng điểm đang đuợc hỗ
ữ ợ phát triển thông qua các nhiệm vụ KH&CN
Đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp

Tên sản phẩm, nhiệm vụ
KH&CN; tình hình thục hiện
Ghi rõ kết quả, hiệu quả thục
hiện, kèm theo tên nhiệm vụ
KH&CN; kinh phí thục hiện
(chia rõ nguồn vốn từ ngân sách ,

3

3

Dự án đầu tư trang thiết bị, công nghệ; dự án tăng
cường năng lực nghiên cứu

V

Kết quả khác

trung ương; từ bộ, ngành, địa
phương; doanh nghiệp, Quỹ
PTKHCN của doanh nghiệp và
các nguồn khác).
Đánh giá tình hình thực hiện, số
kinh phí và nguồn (ừong đó ghi
rõ nguồn vốn từ ngân sách trung
ương; của bộ, ngành, địa
phương; từ doanh nghiệp, tập
đoàn, tổng công ty, Quỹ
PTKHCN của doanh nghiệp và
các nguồn khác).

Ghi rõ các thông tin có liên
quan đến kết quả

1
...

\V

4

Phụ lục 1
BiểÙTKỈ-2

B ộ __
UBND tình, thành phố....
KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NỔI BẬT
NẨM 2020 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

STT

Tên sản phẩm/
công trình/công nghệ

Xuất xứ
(Ghi rõ xuất xứ của
nhiệm vụ ...)

Hiệu quả kỉnh tế-xã hội
(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản
phẩm công nghệ cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã
hội, môi trường...)

Ghi chú

1
2
*,

\\
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Phụ lục 1
BiểÙTKl-3

Bộ ....
UBND tỉnh, thành phố....

KẾT QUẢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP QUỐC GIA
NĂM 2020 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 (NẾU CÓ)

STT

Tên Chương Trình/Đe án

Chỉ tiêu/Mục tiêu đề ra

Kết quả đã đạt được

Đánh giá
mức độ hoàn thành (%)

Lý do

1
2

\\

Phụ lục 1
Biểu TK1-4

B ộ __
UBND tỉnh, thành phố....

NHÂN Lực VÀ TỔ CHỨC K H & C N

Tên tổ chửc nghiên
cứu & phát triển

SỐ giấy phép,
đăng ký hoạt
động KH&CN
và cơ chế hoạt
động1

(1)

(2)

(3)

I

Các đơn vị do câp
bộ,
ngành,
địa
phương quyết định
thành lập

số
TT

Nhân lực hiện có đễn 30/6/2021
Trong đó hưởng lương SNKH
Tổng
số

(4)

Tổng số

Nghiên cứu
viên cao
Cấp/Kỹ sư
cao cấp

Nghiên cửu
viên chính/Kỹ
sư chính

Nghiên
cứu
viên/Kỹ
sư

(5) ■■■(6<-9)

(6)

(21

____ (81___

Kinh phí chi
Ghi chu
nhiệm vụ
(công
thường xuyên
lập/
T rơ lý
theo chức
ngoài
nghiên
năng từ
công
cứu/Kỹ
NSNN năm
thuật viên
lập)
2021 (tr.đ)
(9)
(11)
_____ m _____

1
2

...
II

Các đơn vị do cấp
khác thành lập
được giao cho bộ,
ngành, địa phương
trực tiếp quản lý

1
2

...

Tổng số

\

\\

1 Cơ chế hoạt động đã được cấp cổ thẩm quyền phê duyệt thuộc ỉ trong 4 loại theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP
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Bộ ....
UBND tỉnh, thành phố....

Phụ lục 1
BiểÙTKl-5

KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ KH&CN
NĂM 2020 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NÃM 2021

Số
TT

Nội dung công việc

I

Số nhiệm vụ KH&CN được triển khai

1

Lĩnh vực tự nhiên
Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ
Lĩnh vực nông nghiệp
Lĩnh vực y, dược
Lĩnh vực xã hội
Lĩnh vực nhân văn

2

3
4
5
6
II

1
2

3
III

Thẩm định/có ý kiến về công nghệ dự án
đầu tư
Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
Giám định công nghệ

Số nguồn phóng xạ kín

-

Số nguồn phỏng xạ được lắp đặt mới
Sổ nguồn phổng xạ đã qua sử dụng

2

Số thiết bị bức xạ được lắp đặt mới

-

Trong lĩnh vực Y tế
Trong lĩnh vực Công nghiệp
Trong An ninh hải quan

3
4
5
6

7
IV

1

DA
HĐ
CN

Công tác phát triển năng lượng nguyên
tử, an toàn bức xạ hạt nhân

-

-

N.vụ
N.vụ
N.vụ
N.vụ
N.vụ
N.vụ

Công tác đánh giá, thẩm định, giám định
và chuyển giao công nghệ

1

-

Đom vị

Kết quả đạt được
(số lượng)
6 tháng đầu
Năm 2020
năm 2021

Lượng đồng vị, dược chất phóng xạ được sử
dụng ừong Y tế
Thẳm định công nghệ các dự án đầu tư ứng
dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ
Thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
bức xạ và đồng vị phóng xạ
Hướng dẫn hồ sơ cấp phép cho các cơ sở
Thẩm định, cấp phép hoạt động cho các cơ
sở đạt tiêu chuẩn An toàn bức xạ

Nguồn
Nguồn
Thiết bị
Thiết bị
Thiết bị
Curie

.....(Ci).
Dự án
Họp đồng
Cơ sở
Giấy phép

Công tác Sử hữu trí tuệ

2

Số hồ sơ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác
lập và bảo vệ quyền sở hữu ừí tuệ
Số đơn nộp đăng ký

3
4

SỐvăn bằng được cấp
số vụ xử lý xầm phạm quyền sở hữu công

Hồ sơ
Đơn
Văn băng
Vụ

nghiệp

\\

8
5
6
V
1

2
2.1
2.2
3

Số các dự án phát triển tài sản trí tuệ được
hỗ trợ
Số sáng kiến, cải tiến được công nhận
Công tác thông tin và thống kê KH&CN
Bố sung, phát triển nguồn tài liệu (tài liệu
giấy, tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực
tuyến,...)
Ân phẩm thông tin đã phát hành
Tạp chỉ/bản tin KH&CN

Phóng sự trên đài truyền hình
Xây dựng CSDL (CSDL mới, cập nhập biểu
ghi trong CSDL, số hóa tài liệu đưa vào
CSDL, .7.)
4
Thông tin về nhiệm vụ KH&CN
Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành
4.2 Nhiệm vụ KH&CN đã đăng ký kết quả thực
hiện
4.3 Nhiệm vụ KH&CN được ứng dụng
5
Thống kê KH&CN
5.1 Số cuộc điều tra/ số phiếu thu được tương
ứng
5.2 Báo cáo thống kê cơ sở
5.3 Báo cáo thống kê tổng hợp
6
Ket quả khác (nếu nổi trội)
VI Công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất
lượng
1 Số phương tiện đo được kiểm định
2
Số lượng Tiêu chuẩn kỹ thuật mới được áp
dụng
3
Số lượng Quy chuẩn kỹ thuật mới được áp
dụng
4
Số đơn vị hành chính nhà nước đã công bố
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
TCVNISÒ 9001:2008, ISO 9001:2015
5
Số cuộc kiểm ứa chất lượng sản phẩm, hàng
hóa
Số mẫu được thử nghiệm và thông báo kết
6
quả
VII Công tác thanh tra
1 Số cuộc thanh tra
2
Số lượt đơn vị thanh tra
Số vụ vi phạm phát hiện xử lý (nếu có)
3
Số tiền xử phạt (nếu có)
4
VIII Hoạt động đổi mói công nghệ
1 Số nhiệm vụ hỗ ừợ đổi mới công nghệ cho
doanh nghiệp do các bộ, tỉnh/thành phố trực
thuộc TW phê duyệt

DA
SK
Tài liệu/biểu
ghi/CSDL
Ấn phẩm,
phút
Tạp chí/bản
tin
Buổi phát
CSDL/biểu
ghi/trang tài
liệu
N.vụ
N.vụ
N.vụ
Số cuộc/số
phiếu
Báo cáo
Báo cáo

Phương tiện
Tiêu chuân
Quy chuẩn
Đơn vị

Cuộc
Mầu

Cuộc
Đơn vị
Vụ
Trđ
N.vụ

\\

9
2
3
4
5
6
IX
1
2
3
4
5
6
X
1
2
3

4
5

XI
1

Số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công Doanh nghiệp
nghệ2
Số doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh Doanh nghiệp
doanh trong năm
Số công nghệ được chuyển giao, đưa vào
Công nghệ
ứng dụng
Số họp đồng chuyển giao công nghệ được
HĐ
thực hiện
Tổng giá trị họp đồng chuyển giao công
Tr.đ
nghệ
Công tác sử dụng, trọng dụng cá nhân
hoạt động KH&CN
Bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh
Người
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ
Thăng hạng đặc cách vào hạng chức danh
Người
nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ
Kéo dài thời gian công tác
Người
Trọng dụng nhà khoa học đầu ngành
Người
Trọng dựng nhà khoa học trẻ tài năng
Người
Người
Trọng dụng nhà khoa học được giao chủ trì
nhiệm vụ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng
Công tác hỗ trợ hình thành và phát triển
doanh nghiệp KH&CN
Hỗ trợ và hình thành phát triển doanh nghiệp Doanh nghiệp
KH&CN
Cơ sở
Thành lập cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm
tạo doanh nghiệp KH&CN
Đối tượng
Hỗ trợ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các
nhóm nghiên cứu mạnh được ươm tạo công
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tại
các cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ,
ươm tạo doanh nghiệp KH&CN
Đối tượng
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng
thành lập doanh nghiệp KH&CN
Đơn vị
Hỗ ừợ các tổ chức khoa học và công nghệ
công lập chưa chuyển đổi thực hiện cơ chế
tự chủ, tự chịu trách nhiệm
Công tác phát triển thị trường KH&CN
Tr.đ
Giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và

2 Doanh nghiệp trong năm có một trong các hoạt động sau đây được coi là có ứổi mới công nghệ:
1. Thực hiện nghiên cứu phát triển công nghệ có kết quả được chuyển giao, đánh giá, nghiệm thu hoặc ứng dụng vào
sản xuất, kinh doanh hoặc có đăng ký sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp).
2. Cổ nhận chuyển giao công nghệ hoặc đầu tư, mua sắm mới hoặc nâng cấp máy móc, thiết bị hoặc thay đổi quy trình
sản xuất để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hoặc sàn xuất hiệu quả hơn (giảm giá thành sản xuất sản phẩm; giảm
tiêu thụ năng lượng; nguyên, nhiên, vật liệu; giảm phát thải, đạt các chỉ tiêu về môi trường;...).
3. Đưa vào áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng như: ISO; HACCP; GMP
(thực hành sản xuất tốt); KPI (Đo lượng hiệu suất); TPM (duy trì năng suất toàn diện); TQM (quàn lý chất lượng toàn
diện); PMS (cải tiến năng suất toàn diện); thực hành 5S, Six Sigma, Kaizen,...
4. Đạt được các tiêu chuẩn, chúng nhận chuyên ngành: VietGap, Global Gap, GMP, BRC (Tiêu chuẩn thực phẩm toàn
cầu),... hoặc nâng cấp lên mức tiễu chuẩn cao hơn (ví dụ: GMP-ASEAN —» GMP-WHO —* PIC/S —* Eli-GMP) hoặc
đạt được các chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ ASTM của Mỹ; JISG3505, JIS3112 của Nhật B ản;...).
\ __
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XII
1

2
3
4

5

dịch vụ KH&CN trên thị trường
Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ
trên giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm
và dịch vụ KH&CN
Hỗ trợ Hệ sinh thái khỏi nghiệp ĐMST
quốc gia
Số doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST được
hình thành (doanh nghiệp có khả năng tăng
trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí
tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới)
Số lượng dự án khởi nghiệp ĐMST được hỗ
trợ
Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST
được hỗ trợ
Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
tham gia gọi vốn được từ các nhà đầu tư
mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp
nhập/tổng giá ứị
Số lượng các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi
nghiệp ĐMST

%

Doanh nghiệp

Dự án
Doanh nghiệp
Doanh
nghiệp/ tổng
giá trị
Tổ chức

B ộ ....
UBND tỉnh, thành phố

Phụ lục 1

BỉểÙTKl-6

VĂN BẢN VÈ KH&CN Được BAN HÀNH
NĂM 2020 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
Số
TT

Tên văỊi bản

Ngày
tháng
ban hành

Cơ quan ban hành
Bộ/Tỉnh ủy

HĐND

UBND

Phụ lục 1
BiểÙTKl-7

UBNDtỉnh, thành phố....

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THựC HIỆN c ơ CHÉ KHOẢN
ĐỔI VỚI NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2020 VÀ 06 THÁNG ĐÀU NĂM 2021

Số nhiệm vụ triển khai năm 2020 và 06 tháng đầu năm 2021
Tổng số
Cấp Bộ, Tỉnh
Cấp cơ sở

Khoán đến sản phẩm cuối cùng

Khoán từng phần

Bộ ....
ƯBND tỉnh, thành phố....

Phụ iục 1

BiểÙTKl-8

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN
B ộ , C ơ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG

Quyết
định
thành
lập
(số, ngày
tháng
năm)

Vốn
điều lệ
(Triệu
đồng)

Hoạt động tài trợ, cho vay, bảo
lãnh vốn v a y ,....

Nội dung
Tài trợ
Cho vay
Bảo lãnh vốn vay

Tổng kinh phí
(Triệu đồng)

Giải ngân
(Triệu đồng)
Năm
2020

06 tháng
đầu năm
2021

Ghì
chú

14
Phụ lục 2
Biểu TK2-1

Bộ ....

KÉ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022
CỦA CÁC C H Ứ 0N G TRÌNH KHỎA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA B ộ NGÀNH (NẾU CÓ)
Đơn vị: Triệu đồng
T ổng kinh phí đã phê duyệt thự c hiện nhiệm vụ

TT

Tên n h iệm vụ

Q u yết định
phê duyệt
nhiệm vụ

(số ngày tháng
năm)
A

B

1

Thòi
gian

Nguồn NSNN

thực
hiện

T ổn g
sổ

2

3

T ỗng
Số

4

Đã bố trí
đến hết năm

2021
5

D ự kiến
năm 2022

6

N guồn khác
Số còn

lại

7=4-5-6

Số đã thực
hiện năm
trước

D ự kiến thực
hiện trong
năm 2022

8

9

Đom v ị chủ trì

10

T ổ n g cộn g
I
1.1
1 .2

N hiệm v ụ ch u yển
tiếp san g n ăm 2022

Nhiêm
Nhiêm

v u ..........
v u ..........

...

II

N hiệm v ụ m ở m ớ i
năm 2022

1.1

Nhiêm
Nhiêm

1 .2

v u ..........
v u ..........
ĩ-

v\
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Phụ lục 2
Biểu TK2-2

Bộ ....
UBND tỉnh, thành phố....

KỂ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH/NHIỆM v ụ
KHOÀ HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ, TỈNH NĂM 2022

\

Đơn vị: Triệu đông

TT

Tên n h iệm

vụ

Q u yết định
phê duyệt
nhiệm vụ

(sỗ ngày thảng
năm )
B

A

I
1.1
1 .2

1

T ồng kinh phí đã phê duyệt thự c hiện nhiệm vụ

Thòi
gian

Nguồn NSNN

thực
hiện

T ổn g

2

3

số

Tổng
Số

4

Đ ã bố trí
đến hết năm

2021
5

D ự kiến
năm 2022
6

N guồn khác

Số còn

lại

7=4-5~6

Số đã thực
hiện năm
trước

D ự kiến thự c
hiện trong
năm 2022

8

9

Dom

vị chủ trì

10

T ổ n g cộn g
N h iệm vụ ch u yển
tiếp sa n g 2022

Nhiêm v u ........
Nhiêm v u ...... .
...

vụ m ở m ó i

II

N h iệm
2022

1.1

Nhiêm v u ........
Nhiêm v u ........

1 .2

___________________1

\\
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Phụ ỉục 2
Biểu TK2-3

Bộ —
UBND tỉnh, thành phố....
KẾ HOẠCH VÓN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỀN KH&CN NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

Số
TT

I

Tên Dự án/
công trình

Căn cứ pháp
lý (QĐ phê
duyệt)

Thòi gian
thực hiện
Chủ đầu tư

Địa điểm
xây dựng

Khởi
công

Hoàn
thành

Kinh phí
Tổng vốn đầu
tư được duyệt

Kinh phí
được phân
bổ lũy kế hết
năm 2021

Kế hoạch vốn
năm 2022

D ự ản chuyển tiếp

1
2

II

Dự án mới

1
—-

%

Bộ, cơ quan ngang bộ....

Phụ lục 2
Biểu 't K.2-4

D ự KIẾN KINH PHÍ s ự NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022
KINH PHÍ
THỰC HIỆN
NAM 2021

Đơn vị: Triệu đồng
DựKIÉN
KINH PHÍ
NĂM 2022

Số
TT

NỘI DUNG

A

Kinh phí sự nghiệp KH&CN

(Tống sổ)

(Tổng số)

I

Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia (các Chương
trình/Đe án được tiếp tục giao kinh phỉ về Bộ,
ngành quản lý - nếu có)

(Tổng số)

(Tổng số)

(Tổng sổ)

(Tổng sổ)

(Tống số)

(Tổng số)

1.1

Chương trình/Đề án 1

1.2

Chương trình/Đề án 2

II

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

1

Chi nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2

Chi nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

3

Các hoạt động KH&CN khác

3.1
3.2
4

Các dự áp có tính chất đặc biệt

4.1
4.2
5

Nhiệm vụ KH&CN được Thủ tướng Chính phủ
Riao

5.1
B

Kinh phí đầu tư phát triển

1

Dự án 1

2

Dự án 2
Tổng số (A + B)

18
UBND tỉnh, thành phố....

Phụ lục 2
Biểu 'ĩK2-5

D ự KIỂN KINH PHÍ s ự NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022
Đơn vị: Triệu đồng
Số
TT

I
1

2
3
4

5
6
7
8

II
1
2

K IN H PHÍ
TW THÔNG
BÁO NĂM
2021

K IN H PHÍ
UBND TỈNH,
TPPHÊ
D U Y ỆT 2021

KINH PHÍ
THỰC HIỆN
NĂM 2021

K IN H PH Í D ự
KIẾN NĂM
2022

Kinh phí sự nghiệp
KH&CN
Kinh phi nhiệm vụ KH&CN
cấp Quốc gia chuyển tiếp cấp
về địa phương quản lý (chi
tiết theo từng nhiệm vụ)
Chi nhiệm vụ KH&CN cấp
tỉnh, cấp huyện
Chi nhiệm vụ thường xuyên
theo chức năng
Chi hoạt động KH&CN phục
vụ quản lý nhà nước
Hoạt động Tiêu cịiuẩn-Đo
lường-Chất lượng
Sở hữu trí tuệ
Thông tin và thống kê
KH&CN
Phát triên ứng dụng năng
lượng nguyên tử, an toàn bức
xạ và hạt nhân
Đào tạo, tập huấn
Đánh giá, thẩm định, giám
địnhvaCGCN ’
Thanh tra KH&CN
Hợp tác quôc tê
Thực hiện chính sách sử
dụng, trọng dụng cá nhân
hoạt động KH&CN
Chi hoạt động KH&CN cấp
huyện
Chi các đơn vị sự nghiệp
Chi tăng cường tiềm lực,
chống xuống cấp
Chi khác
Kinh phí đầu tư phát triển
Dự án 1
Dự án 2

(Tổng số)

(Tổng số)

(Tổng Số)

(Tổng số)

(Tổng sỗ)

(Tổng số)

(Tổng số)

(Tổng số)

Tổng số

(Tổng số)

(Tổng số)

(Tầng so)

(Tống sổ)

N Ộ ID U N G
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