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LỜI MỞ ĐẦU 

Để triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức 

Khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập, năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị 

định 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 (Nghị định 115) quy định cơ chế 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức KH&CN công lập và năm 2007, 

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 (Nghị 

định 80) về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Quá trình triển khai thực hiện Nghị định 115và Công nghệ trình Chính phủ 

ban hành Nghị định 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 115 và Nghị định 80. 

 Nhằm giúp cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước 

về KH&CN và các nhà khoa học hiểu rõ hơn về Nghị định 115, Nghị định 80 và 

Nghị định 96, góp phần thúc đẩy quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm đối với các tổ chức KH&CN công lập, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ phối hợp với Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tái bản cuốn sách 

“Hỏi đáp về Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 80/2007/NĐ-CP và Nghị định 

96/2010/NĐ-CP”.  

So với hai lần xuất bản trước đây (năm 2008 và 2009), sách hỏi đáp lần này 

được bổ sung, cập nhật những nội dung mới trên cơ sở hệ thống những văn bản mới 

được ban hành. 

 Mặc dù đã cố gắng nhưng cuốn sách không tránh khỏi những sai sót, Ban Biên 

tập rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân để hoàn thiện 

hơn trong lần tái bản tiếp theo. 

 

BAN BIÊN SOẠN 
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MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT 

Nghị định 115: Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập. 

Nghị định 96: Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP. 

Thông tư 12: Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 

5 tháng 6 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 115. 

Thông tư 11: Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BCA-BKHCN ngày 27 

tháng 7 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an hướng dẫn tổ chức 

KH&CN công lập mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử 

cán bộ ra nước ngoài hoạt động KH&CN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức KH&CN trong hợp tác quốc tế. 

Quyết định 08: Quyết định số 08/2007/QĐ-BKHCN ngày 6 tháng 4 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức 

KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà 

nước. 

Nghị định 80: Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của 

Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Thông tư 06: Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 

18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 80. 

Thông tư 44: Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT/BKHCN-BTC ngày 7 

tháng 5 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn định 

mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án KH&CN có sử 

dụng ngân sách nhà nước. 
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Thông tư 93: Thông tư số 93/2006/TTLT/BKHCN-BTC ngày 4 tháng 10 năm 

2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính  hướng dẫn chế độ khoán kinh 

phí đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước. 

Nghị định 96: Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 

tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 

tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Thông tư 36: Thông tư số 36/2011/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV ngày 26 tháng 

12 năm 2011 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính  

phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập. 

Thông tư 17: Thông tư số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10 tháng 

9 năm 2012 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18 

tháng 6 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 

năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
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CÂU HỎI 
LIÊN QUAN ĐẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2005/NĐ-CP VÀ 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 96/2010/NĐ-CP 
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Câu 1: Đối tượng áp dụng của Nghị định 115 sửa đổi? 

Trả lời:  

Khoản 1, Mục I, Thông tư 12 quy định đối tượng áp dụng của Nghị định 115 
sửa đổi là các tổ chức KH&CN sau: 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học;  

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;  

- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, do cơ quản quản lý nhà nước có 
thẩm quyền quyết định thành lập, được tổ chức dưới các hình thức: viện, trung tâm, 
phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ sở 
nghiên cứu và phát triển khác thuộc Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các 
đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng và các tổng công ty Nhà nước. 

Câu 2: Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng có phải là đối 
tượng áp dụng của Nghị định 115 sửa đổi không? 

Trả lời:  

Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng không thuộc đối tượng 
áp dụng Nghị định 115 sửa đổi. Tuy nhiên, tổ chức KH&CN thuộc các đại học, 
trường đại học, học viện, trường cao đẳng là đối tượng áp dụng của Nghị định 115 
sửa đổi. 

Câu 3:  Mục đích thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm? 

Trả lời: 

 Mục đích thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

 - Tăng cường trách nhiệm và nâng cao tính tích cực, chủ động, năng động, 
sáng tạo của tổ chức KH&CN và Thủ trưởng tổ chức KH&CN. 

 - Tạo điều kiện gắn nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, 

kinh doanh và đào tạo nhân lực, đẩy nhanh quá trình xã hội hóa các hoạt động 

KH&CN. 

 - Tạo điều kiện tập trung đầu tư có trọng điểm cho các tổ  chức KH&CN. 

 - Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức KH&CN, góp phần tăng cường 

tiềm lực KH&CN của đất nước. 
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Câu 4: Nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm? 

Trả lời: 

 Các nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm: 

 - Thực hiện quyền tự chủ phải đi đôi với tự chịu trách nhiệm về các hoạt động 

của tổ chức KH&CN. 

 - Thực hiện công khai và dân chủ trong các hoạt động của tổ chức KH&CN. 

 - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Nhà nước giao và các 

nguồn lực khác của tổ chức KH&CN. 

 - Hoàn thành với chất lượng cao các nhiệm vụ được các cơ quan nhà nước giao 

hoặc đặt hàng, các nhiệm vụ của tổ chức KH&CN, bảo đảm sự phát triển của tổ 

chức KH&CN. 

Câu 5: Khi nào tổ chức KH&CN đủ điều kiện áp dụng Nghị định 115 sửa đổi? Tổ 

chức KH&CN được thành lập nhưng chưa đăng ký hoạt động KH&CN 

có bắt buộc thực hiện Nghị định 115 sửa đổi không? Nếu có nhu cầu 

thực hiện Nghị định 115 sửa đổi thì tổ chức KH&CN phải làm thủ tục gì? 

Trả lời:  

 - Tổ chức KH&CN đáp ứng đủ các điều kiện sau là đối tượng áp dụng của 

Nghị định 115 sửa đổi: 

+ Do cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập; 

+ Đã đăng ký hoạt động KH&CN tại Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Sở 

Khoa học và Công nghệ địa phương; 

+ Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

 - Tổ chức KH&CN được thành lập nhưng chưa đăng ký hoạt động KH&CN 

phải tiến hành đăng ký hoạt động KH&CN bổ sung tại Bộ Khoa học và Công nghệ 

hoặc Sở Khoa học và Công nghệ địa phương, sau đó xây dựng Đề án thực hiện Nghị 

định 115 sửa đổi để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

Câu 6: Tổ chức KH&CN có được tổ chức và hoạt động theo quy định của Nghị 

định 43 không? 

Trả lời:  

 Tổ chức KH&CN là đối tượng áp dụng của Nghị định 115 sửa đổi và nếu đủ 

các điều kiện áp dụng Nghị định 115 sửa đổi thì không được tổ chức và hoạt động 

theo Nghị định 43 với lý do: Khoản 3, Điều 1, Nghị định 43 quy định: "Các tổ chức 

KH&CN thực hiện theo quy định tại Nghị định 115 sửa đổi”. 
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Câu 7:  Những thuận lợi của tổ chức KH&CN khi thực hiện Nghị định 115  

sửa đổi? 

Trả lời:  

 Khi áp dụng Nghị định 115 sửa đổi, tổ chức KH&CN có những thuận lợi chính 

sau:  

 - Được tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính; 

 - Được giao tài sản, kể cả giá trị quyền sử dụng đất; 

 - Được chủ động nâng lương cho cán bộ viên chức đúng hạn, trước thời hạn và 

vượt bậc trong cùng ngạch; được quyền tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch cho viên 

chức, giải quyết mọi chế độ cho viên chức theo quy định của pháp luật; 

 - Được hỗ trợ đầu tư phát triển khi tăng trưởng tốt, khi chuyển đổi sớm và có 

dự án khả thi; 

 - Không giới hạn thu nhập, quỹ lương được tính vào chi phí hợp lý trước thuế. 

 - Riêng tổ chức KH&CN chuyển thành tổ chức tự trang trải kinh phí hoạt động 

thường xuyên được quyền sản xuất kinh doanh, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh như doanh nghiệp, được hưởng các quyền lợi khác của doanh nghiệp 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Câu 8: Tổ chức KH&CN thành lập sau ngày 05 tháng 10 năm 2005 (ngày có hiệu 
lực thi hành Nghị định 115 sửa đổi) thì thực hiện Nghị định 115 sửa đổi 
như thế nào? 

Trả lời:  

 Tổ chức KH&CN thành lập sau ngày 05 tháng 10 năm 2005 thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 4, Điều 4, Nghị định 115 sửa đổi 

 - Lựa chọn mô hình hoạt động theo Điều 4, Nghị định 115 sửa đổi, phù hợp 

loại hình hoạt động của tổ chức; 

 - Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm được quy định trong Nghị định 

115 sửa đổi theo mô hình đã lựa chọn; 

- Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức 

khoán tối đa cho các tổ chức trong 04 năm (với các tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tối đa trong 06 năm) kể từ ngày được thành 

lập. Định mức kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền quyết 

định trên cơ sở Đề án thành lập tổ chức khoa học và công nghệ đã phê duyệt, tối đa 

bằng định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính áp dụng đối với các cơ quan 

hành chính cùng cấp theo quy định tại các Quyết định phân bổ dự toán chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước và theo phương thức tính định mức chi hành chính áp 



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  12  

dụng cho năm tài khóa mà tổ chức khoa học và công nghệ đó được thành lập. Sau 

thời gian thành lập mới nói trên, các tổ chức này sẽ được Nhà nước giao  kinh phí 

hoạt động thường xuyên trong dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 

theo chức năng và nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước. 

Câu 9: Làm thế nào để biết tổ chức KH&CN là tổ chức nghiên cứu cơ bản, 
nghiên cứu chiến lược chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh 
tế kỹ thuật chuyên ngành; phục vụ quản lý nhà nước quy định tại khoản 
3 Điều 4 Nghị định 115 sửa đổi? 

Trả lời:  

 Theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BKHCN và Thông tư 36/2011/TTLT/ BKHCN-

BTC-BNV ngày 26 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài 

chính và Bộ Nội vụ, tổ chức KH&CN có các điều kiện sau đây sẽ thuộc đối tượng 

nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước: 

1. Về chức năng, nhiệm vụ 

Tại quyết định thành lập hoặc Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức 

KH&CN công lập do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành phải có 

một trong những chức năng hoặc nhiệm vụ sau: 

- Nghiên cứu cơ bản (trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa 

học tự nhiên, khoa học kỹ thuật); 

- Nghiên cứu chiến lược, chính sách; 

- Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành; 

- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các địa phương có điều 

kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; 

- Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ phục 

vụ công tác hoạch định chính sách của cơ quan Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước; 

- Phòng chống dịch bệnh, lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen phục vụ lợi ích 

công và không vì mục tiêu lợi nhuận. 

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước do 

Nhà nước giao và cấp kinh phí thực hiện. 

2. Về đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 

- Tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp Giấy chứng  nhận đăng 

ký hoạt động khoa học và công nghệ và trong Giấy chứng  nhận có đăng ký một 

trong các chức năng tại điểm 1 nói trên. 
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- Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ công lập có chức năng tại điểm 1 

nói trên được qui định trong Quyết định thành lập hoặc Điều lệ tổ chức và hoạt động 

nhưng chưa đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ thì được đăng ký bổ sung. 

3. Về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

Trong 3 năm liền kề trước với năm xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức, mỗi 

năm, tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải thực hiện ít nhất một trong những 

nhiệm vụ sau đây:  

- Thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước hoặc cấp Bộ (tỉnh) được 

nghiệm thu đạt yêu cầu trở lên;  

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước được áp 

dụng thành công;  

- Thực hiện đề án, đề tài nghiên cứu chiến lược, chính sách cấp Nhà nước hoặc 

cấp Bộ (tỉnh) được phê duyệt, hoặc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được 

cấp có thẩm quyền ký ban hành; 

- Thực hiện nhiệm vụ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh 

vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã được áp dụng; 

- Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại các địa phương có điều 

kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; 

- Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ 

phục vụ công tác hoạch định chính sách của cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà 

nước; 

- Phòng chống dịch bệnh, lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen phục vụ lợi ích 

công và không vì mục tiêu lợi nhuận. 

4. Về tài chính 

Hằng năm, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nêu tại điểm 3 nói trên và kinh phí 

hoạt động thường xuyên do Nhà nước cấp phải chiếm trên 70% tổng nguồn thu của tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập. Tổ chức khoa học và công nghệ phải đáp ứng tỷ 

lệ trên trong 3 năm trước liền kề với năm xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức. 

5. Về nhân lực khoa học và công nghệ 

Số lượng cán bộ làm công tác nghiên cứu và triển khai (mã ngạch viên chức 

hoặc chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khoa học và công nghệ chiếm tỷ lệ 70% 

trở lên trên tổng số cán bộ viên chức hiện có của đơn vị.  
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Câu 10: Có bao nhiêu hình thức tổ chức và hoạt động của các tổ chức KH&CN 

theo quy định của Nghị định 115 sửa đổi? 

Trả lời:  

- Tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, 

nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà 

nước; 

- Tổ chức nghiên cứu phát triển, tổ chức dịch vụ KH&CN tự trang trải kinh phí 

hoạt động thường xuyên; 

-  Doanh nghiệp KH&CN. 

Câu 11: Việc chuyển đổi tổ chức KH&CN thành doanh nghiệp KH&CN được quy 

định tại văn bản nào? 

Trả lời:  

Việc chuyển đổi tổ chức KH&CN thành doanh nghiệp KH&CN được quy định 

tại Nghị định 80 sửa đổi Thông tư 06 và Thông tư 17. 

Câu 12: Tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính 

sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, 

phục vụ quản lý nhà nước có một bộ phận có nhu cầu sản xuất kinh 

doanh muốn chuyển đổi thành đơn vị tự trang trải kinh phí hoạt động 

thường xuyên  thì phải tiến hành những thủ tục gì? 

Trả lời:  

 Theo khoản 4, Điều 1, Thông tư 37 sửa đổi khoản 6, mục I, Thông tư 12, tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập có nguồn thu thì căn cứ vào đặc điểm và điều 

kiện cụ thể, Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ có thể xem xét trình cơ quan 

có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, có con 

dấu, có tài khoản và hoạt động tự bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên.  

Đơn vị trực thuộc mới thành lập có nghĩa vụ trích nộp một phần kinh phí từ nguồn 

chênh lệch thu lớn hơn chi của các hoạt động sự nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh 

và dịch vụ sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước cho tổ chức khoa học và 

công nghệ trực tiếp quản lý đơn vị để chi cho công tác quản lý, điều tiết các hoạt động 

chung và đầu tư phát triển. Mức trích nộp được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt 

động và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị trực thuộc mới thành lập.” 
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Câu 13: Tổ chức KH&CN có nhiều đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ khác 

nhau, thuộc các lĩnh vực sự nghiệp khác nhau thì thực hiện Nghị định như 

thế nào? Ví dụ: Trong một tổ chức KH&CN có thể có các đơn vị tự trang 

trải kinh phí, các đơn vị sự nghiệp chuyển đổi theo Nghị định 43, các đơn vị 

nghiên cứu cơ bản, các doanh nghiệp KH&CN  hay không? 

Trả lời:  

 Tổ chức KH&CN có nhiều đơn vị trực thuộc có chức năng, nhiệm vụ khác nhau, 

thuộc các lĩnh vực sự nghiệp khác nhau sẽ thực hiện các bước triển khai như sau: 

- Tổ chức KH&CN xác định đối tượng chuyển đổi đối với các đơn vị trực 

thuộc theo hình thức hoạt động của Nghị định 115 sửa đổi, Nghị định 80 sửa đổi 

hoặc Nghị định 43;  

- Các đơn vị trực thuộc tổ chức KH&CN xây dựng các Đề án thực hiện phù 

hợp để trình cơ quan chủ quản xem xét, tổng hợp và cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt; 

- Tổ chức KH&CN xây dựng Đề án thực hiện Nghị định 115 sửa đổi trên cơ sở  

Đề án của các đơn vị trực thuộc.  

Trong một tổ chức KH&CN thực hiện theo Nghị định 115 sửa đổi có thể có 

các đơn vị trực thuộc hoạt động theo các hình thức khác nhau như: tổ chức tự trang 

trải kinh phí hoạt động theo Nghị định 115 sửa đổi; tổ chức sự nghiệp (báo chí, đào 

tạo, y tế, văn hóa...) hoạt động theo Nghị định 43; tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên 

cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên 

ngành, phục vụ quản lý nhà nước được ngân sách cấp kinh phí hoạt động thường 

xuyên hoạt động theo Nghị định 115 sửa đổi, và doanh nghiệp KH&CN hoạt động 

theo Nghị định 80 sửa đổi. 

Câu 14: Có phải mọi tổ chức KH&CN đều phải chuyển thành tổ chức KH&CN tự 

trang trải kinh phí hoạt động hoặc thành doanh nghiệp KH&CN không? 

Trả lời: 

-  Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ 

KH&CN được lựa chọn hình thức chuyển sang: 

+ Tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí; 

+ Doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

- Tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, 

nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà 
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nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115 sửa đổi tiếp 

tục được Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên. 

Câu 15: Tự trang trải kinh phí theo quy định của Nghị định 115 sửa đổi được 

hiểu thế nào? 

Trả lời:  

 Thuật ngữ “tự trang trải kinh phí” theo quy định của Nghị định 115 sửa đổi 

được hiểu là “tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên”. Nghĩa là tổ chức 

KH&CN chuyển sang cơ chế tự trang trải kinh phí chỉ phải tự trang trải kinh phí 

hoạt động thường xuyên, bao gồm: 

- Các khoản chi cho con người, gồm: tiền lương; tiền công; các khoản phụ cấp; 

các khoản trích nộp theo lương;  

- Các khoản chi hoạt động bộ máy của tổ chức KH&CN (bao gồm: chi phí 

điện nước, điện thoại, xăng xe, công tác phí, sửa chữa nhỏ, chống xuống cấp...); 

 Các khoản kinh phí khác như: kinh phí thực hiện các nhiệm vụ (do Nhà nước 

đặt hàng hoặc thông qua tuyển chọn như đề tài, đề án, dự án sản xuất thử nghiệm...), 

kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ, kinh 

phí đầu tư phát triển... vẫn được Nhà nước tiếp tục đầu tư nếu tổ chức KH&CN có 

dự án khả thi và đủ năng lực thực hiện. 

Câu 16: Vì sao phải thay đổi phương thức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên? 

Trả lời:  

Việc thay đổi phương thức cấp kinh phí từ phương thức cấp theo biên chế sang 

phương thức cấp theo nhiệm vụ để: 

- Tạo điều kiện cho tổ chức KH&CN thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm trong việc tuyển dụng và quản lý cán bộ, viên chức; chủ động trong việc sử 

dụng kinh phí hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả 

cao nhất; 

- Tạo điều kiện cho Thủ trưởng tổ chức KH&CN thực hiện quyền chủ động 

một cách dân chủ về nhân sự, tài chính, nâng cao hiệu lực quản lý, đảm bảo cơ chế 

thu nhập theo hiệu quả công việc, nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức và chất 

lượng sản phẩm khoa học, khắc phục tư tưởng ỷ lại, trì trệ của cơ chế bao cấp; 

- Tổ chức KH&CN được quyền quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn quy 

định của Nhà nước trong phạm vi kinh phí được giao, theo quy chế chi tiêu nội bộ 

của đơn vị (riêng tiền lương không được chi thấp hơn mức lương cơ bản theo ngạch 

bậc của Nhà nước). 
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Câu 17: Thế nào là phương thức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo biên 

chế? 

Trả lời:  

 - Phương thức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo biên chế là phương 

thức cấp kinh phí cố định theo định mức cho 01 biên chế.  

 - Kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị = số biên chế x định mức của 

01 biên chế. 

 - Việc cấp kinh phí định mức cho 01 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp 

không vượt quá mức cấp cho biên chế trong đơn vị hành chính. Theo Quyết định số 

151/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2007, 

định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính nhà nước, Ðảng, đoàn thể đối với 

các bộ, cơ quan Trung ương (không phải ngành dọc) có trên 500 biên chế là 37 triệu 

đồng/biên chế/năm; dưới 101 biên chế là 42,9 triệu đồng/biên chế/năm… 

Theo quy định, từ năm 2003 không còn chế độ giao biên chế cho các đơn vị sự 

nghiệp, vì vậy trong mấy năm qua các bộ, ngành, địa phương duy trì cấp kinh phí 

hoạt động thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp căn cứ vào số biên chế được giao 

trước năm 2003.  

Câu 18: Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ của tổ 

chức KH&CN công lập có nghĩa là như thế nào? 

Trả lời:  

 Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo nhiệm vụ của tổ chức 

KH&CN công lập là việc Nhà nước cấp tiền lương, tiền công và tiền chi hoạt động 

bộ máy trong dự toán thực hiện nhiệm vụ của tổ chức KH&CN công lập. 

Tổ chức KH&CN công lập được Nhà nước cấp kinh phí từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp KH&CN để thực hiện 02 loại nhiệm vụ sau: 

 - Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. 

 - Nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước. 

 Đối với tổ chức khoa học và công nghệ đang được Nhà nước cấp kinh phí hoạt 

động thường xuyên theo phương thức khoán, Nhà nước không cấp tiền lương, tiền 

công và tiền chi hoạt động bộ máy trong dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

thường xuyên theo chức năng. 
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Câu 19: Các loại nhiệm vụ của tổ chức KH&CN? 

Trả lời:  

Theo quy định tại Thông tư 12 và Thông tư 36, tổ chức KH&CN có các loại 

nhiệm vụ sau đây: 

1. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: 

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng là nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động 

của đơn vị, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và giao trực tiếp phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của tổ chức quy định tại quyết định thành lập hoặc điều lệ tổ 

chức và hoạt động. 

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước 

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước là các chương trình, đề tài, đề 

án, dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ và tương đương sử dụng 

kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Nhà nước thông qua tuyển chọn, xét 

chọn hoặc giao trực tiếp. Tổ chức khoa học và công nghệ chủ động và chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo đảm hoàn thành 

nhiệm vụ đúng chất lượng và thời gian. 

3. Nhiệm vụ khác của tổ chức khoa học và công nghệ 

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa 

học và công nghệ của Nhà nước; 

- Điều tra, thống kê, quy hoạch do Nhà nước giao; 

- Đào tạo sau đại học; 

- Dịch vụ khoa học và công nghệ; 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khác; 

Tổ chức khoa học và công nghệ chủ động khai thác, ký hợp đồng với các tổ 

chức, cá nhân và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nội dung hợp đồng nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, cung cấp hàng hóa, và 

các loại hợp đồng kinh tế khác do tổ chức khoa học và công nghệ tự thoả thuận với 

đối tác trên cơ sở phù hợp với khả năng, lĩnh vực chuyên môn của tổ chức khoa học 

và công nghệ theo quy định của pháp luật.  

Tổ chức khoa học và công nghệ có thể vận dụng quy định về lập dự toán kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học 

và công nghệ của Nhà nước khi xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Nhà 

nước. 
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Câu 20: Tổ chức KH&CN chuyển sang hoạt động theo loại hình tự trang 

trải kinh phí hoạt động thường xuyên có được cấp kinh phí hoạt động thường 

xuyên nữa không?  

Trả lời:  

Tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên không được 

Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán nhưng 

được cấp tiền lương, tiền công và chi hoạt động bộ máy trong nhiệm vụ thường 

xuyên theo chức năng và nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước. 

Câu 21: Thời điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN được hiểu 

như thế nào? 

Trả lời:  

 - Thời điểm đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN là thời điểm 

Nhà nước không cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán cho 

tổ chức KH&CN nữa.  

Thời điểm đổi mới tổ chức và hoạt động được ghi trong quyết định chuyển đổi 

của tổ chức KH&CN do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có thể sau thời điểm phê 

duyệt Đề án nhưng không được sau ngày 31 tháng 12 năm 2013. 

Câu 22: Tổ chức KH&CN có phải tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên 

ngay sau khi được phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động hay 

không? Khi nào mới bị cắt kinh phí hoạt động thường xuyên? 

Trả lời:  

 Theo quy định tại khoản 1, mục III, Thông tư 12, tổ chức KH&CN sau khi 

được phê duyệt Đề án có thể vẫn được ngân sách Nhà nước tiếp tục bảo đảm kinh 

phí hoạt động thường xuyên nếu thời điểm tự trang trải kinh phí hoạt động thường 

xuyên sau ngày Đề án được phê duyệt nhưng chậm nhất là đến hết năm 2013. 

 Từ năm 2014, các tổ chức KH&CN đổi mới tổ chức và hoạt động đều phải tự 

đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. 

Câu 23: Tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính 

sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, 

phục vụ quản lý nhà nước sau khi được chuyển đổi có được cấp kinh phí 

hoạt động thường xuyên nữa hay không? Nếu được cấp thì theo phương 

thức nào? Thời hạn được cấp bao lâu? 
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Trả lời:  

 - Theo quy định tại khoản 3, Điều 4, Nghị định 115 sửa đổi, tổ chức KH&CN 

nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định 

mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước sau khi được phê 

duyệt Đề án kiện toàn tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động sẽ được Nhà nước tiếp 

tục cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, kể cả sau năm 2013.  

 - Tại Mục VI, Thông tư 12, kinh phí hoạt động thường xuyên được cấp cho tổ 

chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu 

xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước theo 

phương thức khoán tương ứng với chức năng nhiệm vụ thường xuyên được giao, 

không theo số lượng biên chế. 

 - Các tổ chức KH&CN thuộc khoản 3 Điều 4 Nghị định 115 sửa đổi được Nhà 

nước đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên lâu dài. 

Câu 24: Phương thức khoán kinh phí hoạt động thường xuyên của tổ chức 

KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên 

cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý 

nhà nước được hiểu như thế nào? 

Trả lời:  

 - Nhà nước không cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho tổ chức KH&CN 

theo biên chế mà cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán căn 

cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 - Mức khoán kinh phí hoạt động thường xuyên cho tổ chức KH&CN nghiên 

cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh 

tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước do cơ quan có thẩm quyền 

quyết định và không thấp hơn mức kinh phí hoạt động thường xuyên được giao của 

năm liền kề trước năm phê duyệt Đề án, có điều chỉnh, bổ sung khi có biến động về 

tiền lương tối thiểu hoặc thay đổi về chức năng, nhiệm vụ. 

 - Tổ chức KH&CN được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh 

phí trong phạm vi kinh phí được giao: Được chủ động trong thủ tục chi, điều chỉnh 

nội dung chi và quy định định mức chi theo quy định tại mục VI Thông tư 12, được 

sử dụng kinh phí tiết kiệm để tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức. 

Câu 25: Có được dự toán tiền lương của cán bộ viên chức trong dự toán kinh phí 

thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong giai đoạn tổ chức KH&CN chuẩn bị 

đổi mới tổ chức và hoạt động không? 
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Trả lời: 

 - Trong giai đoạn chuẩn bị chuyển sang hình thức tự trang trải kinh phí, tổ 

chức KH&CN vẫn được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên như trước đây, tức là 

vẫn được cấp kinh phí để trả lương cho cán bộ viên chức. Do cán bộ viên chức đã 

được trả lương bằng kinh phí hoạt động thường xuyên nên tổ chức KH&CN chưa 

được dự toán tiền lương vào dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN.  

 - Trong giai đoạn hiện nay, kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Nhà 

nước giao cho tổ chức KH&CN cũng chưa bao gồm tiền lương của cán bộ viên 

chức. Khi không còn duy trì chế độ cấp kinh phí hoạt động thường xuyên theo biên 

chế, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ/ngành liên quan ban hành 

văn bản hướng dẫn lập dự toán tiền lương vào kinh phí thực hiện nhiệm vụ của tổ 

chức KH&CN.  

Câu 26: Tổng mức thu nhập của cán bộ, viên chức trong năm của tổ chức 

KH&CN thực hiện theo Nghị định 115 sửa đổi có bị giới hạn mức tối đa 

hay không? 

Trả lời:  

 - Tổng mức thu nhập của cán bộ, viên chức trong năm của tổ chức KH&CN 

thực hiện theo Nghị định 115 sửa đổi không bị giới hạn mức tối đa.  

- Tổ chức KH&CN được quyền ký hợp đồng với viên chức với mức lương thực tế 

cao hơn quy định của Nhà nước tùy thuộc vào kết quả hoạt động tài chính của đơn vị và 

tiền lương chính thức trong hợp đồng được tính vào chi phí hợp lý trước thuế. 

Câu 27: Thế nào là tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm của cán bộ, viên 

chức? Được chi trả như thế nào? Có phải chịu thuế thu nhập cá nhân 

không? 

Trả lời:  

- Tiền lương là tiền được ghi trong hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động 

của Thủ trưởng tổ chức KH&CN ký với cán bộ, viên chức trong đơn vị, tối thiểu 

bằng mức lương cơ bản theo quy định của Nhà nước về ngạch lương, bậc lương và 

phụ cấp chức vụ. Tùy theo kết quả hoạt động tài chính của đơn vị, tiền lương thực tế 

có thể cao hơn mức lương quy định của Nhà nước, không giới hạn mức tối đa. 

 - Tiền công được trả theo công việc cụ thể, theo thoả thuận. 

 - Thu nhập tăng thêm là khoản thu nhập từ lợi nhuận sau thuế (dựa trên cơ sở 

chênh lệch thu chi của tổ chức KH&CN sau khi đã nộp thuế và nghĩa vụ vào ngân 

sách, trích các quỹ theo quy định) và được phân phối theo quy chế chi tiêu nội bộ 

của đơn vị. 
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 - Tuỳ thuộc vào tổng thu nhập (bao gồm cả tiền lương, tiền công và thu nhập 

tăng thêm), cán bộ, viên chức phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định của 

pháp luật. 

Câu 28: Trong 4 loại quỹ của tổ chức KH&CN, loại quỹ nào bắt buộc phải trích 

lập, mức trích lập? 

Trả lời:  

Trong 4 loại quỹ:  

 - Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp bắt buộc phải trích lập để tái đầu tư, tối 

thiểu là 30% tổng số tiền chênh lệch thu lớn hơn chi; 

 - Quỹ dự phòng ổn định thu nhập trích tự nguyện, mức trích lập theo quy chế 

chi tiêu nội bộ của đơn vị; 

 - Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi trích tự nguyện, mức trích lập theo quy 

chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng không quá 03 tháng quỹ lương của đơn vị. 

Câu 29: Vì sao tổ chức KH&CN phải trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp? 

Trả lời:  

 Tổ chức KH&CN phải trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp dùng để 

tái đầu tư phát triển đơn vị, tránh tình trạng chỉ quan tâm đến thu nhập của cán bộ 

viên chức mà không dành một phần lợi nhuận để đầu tư phát triển, cụ thể nội dung 

chi của Quỹ bao gồm: 

 - Đầu tư phát triển nâng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, trang thiết bị, phương tiện làm việc; 

 - Chi nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN; 

 - Đầu tư liên doanh, liên kết; 

 - Trợ giúp hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. 

Câu 30: Vì sao tổ chức KH&CN nên trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập? 

Nội dung chi của Quỹ dự phòng ổn định thu nhập? 

Trả lời:  

 Tại điểm b, khoản 3, mục IV, Thông tư số 12 tổ chức KH&CN cần trích lập 

Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để dự phòng bù đắp thu nhập cho cán bộ viên chức. 

 Quỹ dự phòng ổn định thu nhập được chi trong các trường hợp: khi nguồn thu 

của đơn vị bị giảm sút, khi Nhà nước thay đổi chính sách tiền lương, hỗ trợ chế độ 

thôi việc hoặc tìm việc mới cho người lao động dôi dư. 
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Câu 31: Các loại quỹ của tổ chức KH&CN được trích lập từ lợi nhuận sau thuế 

hay lợi nhuận trước thuế? 

Trả lời:  

 Các loại quỹ của tổ chức KH&CN được trích lập từ lợi nhuận sau thuế, sau khi 

trang trải tất cả các khoản chi phí hợp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà 

nước theo quy định, phần chênh lệch còn lại tổ chức KH&CN được trích lập  

các quỹ. 

Câu 32: Các tổ chức KH&CN khi thực hiện Nghị định 115 sửa đổi phải xây dựng 

các loại Đề án nào? 

Trả lời: 

Có 02 loại Đề án thực hiện Nghị định 115 sửa đổi: 

- Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động đối với tổ chức nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ KH&CN; 

- Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động đối với tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ 

bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ 

thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước. 

Câu 33: Mục đích của việc xây dựng Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động đối với 

các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch 

vụ KH&CN là gì?  

Trả lời:  

 Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ 

KH&CN xây dựng “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động” nhằm: 

 - Xác định rõ thời điểm đổi mới tổ chức và hoạt động và kế hoạch phát triển 

sau khi chuyển đổi; 

 - Lộ trình thực hiện và xác định khả năng tự đảm bảo kinh phí hoạt động 
thường xuyên; 

 - Có kế hoạch để Nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí nhằm 

đảm bảo khả năng chuyển đổi thành công; 

 - Được Nhà nước chính thức giao tài sản, có thể sử dụng để liên doanh liên 
kết, sử dụng cho sản xuất kinh doanh, chủ động thanh lý, chuyển nhượng tài sản; 

 - Thực hiện quyền tự chủ mọi mặt: thành lập hoặc giải thể các đơn vị trực 
thuộc, bổ nhiệm, nâng lương cho cán bộ, cử cán bộ đi nước ngoài, tuyển dụng và ký 

hợp đồng làm việc, chi tiêu tài chính... 
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Câu 34: Mục đích của việc xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động đối với 

tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, 

nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ 

quản lý nhà nước là gì? 

Trả lời:  

 Tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, 
nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà 

nước xây dựng "Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động" nhằm: 

 - Có kế hoạch để Nhà nước đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí nhằm 

đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ do Nhà nước giao; 

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao kinh phí hoạt động thường 
xuyên hàng năm theo phương thức khoán tương ứng với chức năng nhiệm vụ  

được giao; 

 - Thực hiện quyền tự chủ mọi mặt (thành lập hoặc giải thể các đơn vị trực 

thuộc, bổ nhiệm, nâng lương cho cán bộ, cử cán bộ đi nước ngoài, tuyển dụng và ký 

hợp đồng làm việc, chi tiêu tài chính...). 

Câu 35: Nội dung cơ bản của Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động là gì? 

Trả lời: 

 I. Phần chung: Các căn cứ pháp lý. 

 II. Thực trạng tổ chức và hoạt động: 

 1. Tình hình tổ chức. 

 2. Tình hình tài chính và tài sản. 

 3. Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất 

và dịch vụ trong thời gian 5 năm gần đây. 

 III. Phương hướng tổ chức và hoạt động 

 1. Dự kiến cơ cấu tổ chức. 

 2. Phương hướng hoạt động. 

 3. Dự kiến xin giao tài sản. 

 IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các bước tiến hành, nội dung và thời gian thực hiện. 

2. Các giải pháp thực hiện. 

3. Kiến nghị, đề xuất:  
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  a) Với cơ quan chủ quản; 

  b) Với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Phụ lục kèm theo (nếu có) 

Câu 36: Nội dung cơ bản của Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động là gì? 

Trả lời: 

I. Phần chung: Các căn cứ pháp lý.  

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động: 

1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức. 

2. Tình hình tài chính, tài sản, kinh phí. 

3. Thực trạng hoạt động trong 5 năm (tính đến thời điểm xây dựng Đề án). 

III. Phương hướng hoạt động theo quy định của Nghị định 115 sửa đổi 

1. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức. 

2. Phương hướng hoạt động: Thực hiện các nội dung tự chủ về: 

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch; 

 + Tổ chức, biên chế; 

 + Tài chính, tài sản, kinh phí hoạt động. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các bước tiến hành, nội dung và thời gian thực hiện. 

2. Các giải pháp thực hiện. 

3. Kiến nghị, đề xuất:  

a) Với cơ quan chủ quản; 

b) Với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Phụ lục kèm theo (nếu có) 

Câu 37: Cấp nào được quy định là cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án thực hiện 
Nghị định 115 sửa đổi của các tổ chức KH&CN và quyết định cho phép 
tổ chức KH&CN chuyển sang thành tổ chức tự trang trải kinh phí? 

Trả lời:  

 Các cơ quan sau đây là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án thực hiện 
Nghị định 115 sửa đổi của các tổ chức KH&CN và quyết định cho phép tổ chức 
KH&CN chuyển sang thành tổ chức tự trang trải kinh phí: 

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
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 - Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước (đối với các tổ chức KH&CN 
thuộc Tổng công ty); 

 - Giám đốc Đại học quốc gia (đối với các tổ chức KH&CN thuộc Đại học quốc 
gia). 

Câu 38: Tổ chức KH&CN công lập được thành lập sau ngày Nghị định 115 sửa 
đổi có hiệu lực thi hành có phải xây dựng Đề án thực hiện Nghị định 
không? Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức KH&CN này như thế nào? 

Trả lời: 

 Tổ chức KH&CN công lập được thành lập sau ngày Nghị định 115 sửa đổi có 

hiệu lực thi hành không phải xây dựng Đề án thực hiện Nghị định 115 sửa đổi. 

Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức KH&CN được thực hiện theo quy định của 

Nghị định 115 sửa đổi ngay sau khi có quyết định thành lập. 

Câu 39: Sau khi được quyết định chuyển sang thành tổ chức tự trang trải kinh 
phí, tổ chức KH&CN có được Nhà nước đầu tư phát triển nữa không? 

Trả lời:  

 - Điểm c, khoản 1, mục III Thông tư 12 quy định rõ: 

 "Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đối ứng của các dự án, kinh phí mua sắm 

trang thiết bị và sửa chữa lớn tài sản cố định bố trí trong phạm vi dự toán chi ngân 

sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt". 

 - Như vậy, sau khi chuyển sang thành tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí, 

tổ chức KH&CN vẫn được Nhà nước đầu tư phát triển nếu có dự án khả thi được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Câu 40: Tổ chức KH&CN có mức tăng trưởng cao được Nhà nước ưu tiên đầu tư 
phát triển được hiểu như thế nào? 

Trả lời: 

 - Theo quy định tại khoản 3, mục VIII, Thông tư 12: Tổ chức KH&CN có mức 

tăng trưởng cao được tính trên cơ sở mức nộp ngân sách nhà Nước (bao gồm thuế, 

phí, lệ phí... và các khoản nghĩa vụ nộp ngân sách khác) tăng trưởng từ 10%/năm trở 

lên trong 3 năm liên tục sẽ được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. 

 - Đối với tổ chức KH&CN có sản xuất kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh 

vực được ưu đãi về thuế, mức nộp ngân sách được tính cả phần thuế được miễn 

giảm để làm căn cứ tính tốc độ tăng trưởng.  

 - Việc ưu tiên đầu tư cho tổ chức KH&CN phụ thuộc vào tính khả thi của dự 

án đầu tư và quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
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Câu 41: Khi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức KH&CN thực 

hiện việc quản lý, sử dụng tài sản theo các quy định nào? 

Trả lời:  

Khi được phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động, tổ chức KH&CN 

được quản lý, sử dụng tài sản theo các quy định sau: 

- Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy 

định chi tiết và  hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 

- Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn Nghị định 52/2009/NĐ-CP. 

- Thông tư 12/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước 

xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh 

nghiệp. 

Câu 42: Những tổ chức KH&CN nào được Nhà nước xác định giá trị tài sản và 

giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp? 

Trả lời:  

1. Tổ chức KH&CN đã tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên. 

2. Tổ chức KH&CN chưa tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên 

nhưng đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Tự bảo đảm trên 10% kinh phí hoạt động thường xuyên; 

- Có đề án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, được 

Bộ, cơ quan Trung ương (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương quản 

lý) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa 

phương quản lý) phê duyệt; 

- Cam kết thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản đối với đơn 

vị tự chủ tài chính quy định của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 

năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sau đây gọi chung là Nghị định số 

52/2009/NĐ-CP) và hướng dẫn của Bộ Tài chính; 

- Trường hợp được Nhà nước cho phép hoặc yêu cầu tính đủ chi phí, bao gồm 

cả khấu hao tài sản cố định vào giá thành sản phẩm dịch vụ, hàng hoá (kể cả các sản 

phẩm dịch vụ, hàng hoá do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước đặt hàng) thì đơn 

vị có khả năng tự bù đắp đủ các chi phí; 

- Nhà nước không tăng thêm kinh phí, trừ các trường hợp Nhà nước giao thêm 
nhiệm vụ hoặc bổ sung một phần cho tiền lương tăng thêm theo chế độ của Nhà nước; 



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  28  

- Không thuộc các trường hợp sau: 

+ Tổ chức KH&CN công lập hoạt động tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

+ Tổ chức KH&CN công lập thuộc cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh) quản lý. 

  Câu 43: Xin cho biết thẩm quyền và thành phần của Hội đồng xác định giá trị 

tài sản? 

Trả lời:  

Hội đồng xác định giá trị tài sản có trách nhiệm:  

- Kiểm kê tài sản, xác định giá trị nguyên giá, lập phương án tính hao mòn tài 

sản của đơn vị sự nghiệp công lập, xác định giá trị tài sản hiện tại, lập biểu tổng hợp 

(theo mẫu tại Phụ lục III, Thông tư 12),  

- Tư vấn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền những tài sản giao và không 

giao và trình cấp có thẩm quyền (Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương….) xem xét, ký quyết định giao.  

Hội đồng xác định giá trị tài sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành 

lập, thành phần gồm đại diện các đơn vị sau:  

- Lãnh đạo Vụ (Sở, Ban) Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng,  

- Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ (Sở Nội vụ, Ban Tổ chức cán bộ), 

Cơ quan chủ quản, Lãnh đạo tổ chức KH&CN làm ủy viên và những thành viên 

khác liên quan. 

Câu 44: Việc xác định giá trị tài sản để giao cho tổ chức KH&CN khi thực hiện 

Nghị định 115 sửa đổi được hiểu như thế nào? 

 Trả lời:  

Việc xác định giá trị tài sản để giao cho tổ chức KH&CN khi thực hiện Nghị 

định 115 sửa đổi là việc xác định tổng giá trị tài sản theo nguyên giá và giá trị còn 

lại tại thời điểm hiện tại của tổ chức KH&CN để Nhà nước giao cho tổ chức 

KH&CN sử dụng, quản lý theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

Câu 45: Tổ chức KH&CN được sử dụng và quản lý tài sản được giao như thế nào?  

Trả lời: 

- Tổ chức KH&CN được sử dụng tài sản cho hoạt động nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ và đào tạo. 

- Tổ chức KH&CN được sử dụng tài sản cho sản xuất kinh doanh.  
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- Tổ chức KH&CN được dùng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản được giao sử 

dụng để góp vốn liên doanh theo quy định của pháp luật; được dùng tài sản hình 

thành từ nguồn vốn vay để thế chấp theo quy định. 

Tổ chức KH&CN phải xây dựng phương án sử dụng tài sản, cụ thể: 

- Đối với tài sản sử dụng cho nghiên cứu khoa học phải có phương án tính hao 

mòn như tài sản của đơn vị sự nghiệp; 

- Đối với tài sản sử dụng cho sản xuất kinh doanh phải có phương án tính khấu 

hao như tài sản của Nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo sự bình đẳng 

trong sản xuất kinh doanh của tổ chức KH&CN so với các doanh nghiệp khác. 

- Đối với loại tài sản sử dụng cho cả hai mục đích, đơn vị phải phân bổ thời 

gian sử dụng theo mục đích sử dụng và tiêu chí của đơn vị để có phương án tính 

khấu hao và tính hao mòn. 

Câu 46: Thế nào là hao mòn tài sản và khấu hao tài sản? Phương pháp tính hao 

mòn và khấu hao tài sản? 

Trả lời:  

- Hao mòn tài sản: Trong quá trình được sử dụng, do chịu tác động của nhiều 

nguyên nhân nên tài sản cố định bị hao mòn dần. Sự hao mòn này có thể chia thành 

hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình: 

+ Hao mòn hữu hình là sự giảm dần về giá trị sử dụng và theo đó giá trị của tài 

sản cố định giảm dần; 

+ Hao mòn vô hình là sự giảm dần thuần tuý về mặt giá trị của tài sản cố định 

mà nguyên nhân chủ yếu là do sự tiến bộ của KH&CN. 

- Khấu hao tài sản: Để thu hồi lại giá trị của tài sản cố định do sự hao mòn 

trên, cần phải khấu hao tài sản cố định. Khấu hao tài sản cố định là sự phân bổ dần 

giá trị tài sản cố định vào giá thành sản phẩm nhằm tái sản xuất tài sản cố định sau 

khi hết thời gian sử dụng. 

Về phương pháp tính hao mòn tài sản và khấu hao tài sản: 

- Tính hao mòn tài sản: Trước hết phải xác định thời gian sử dụng của tài sản 

cố định. Thời gian này được xác định căn cứ vào tuổi thọ kỹ thuật của tài sản cố 

định, có tính đến sự lạc hậu, lỗi thời của tài sản cố định do sự tiến bộ của KH&CN, 

mục đích sử dụng và hiệu quả sử dụng. Cách tính như sau: 

GH = NG/T và TH = 1/T , trong đó: 

- GH: Giá trị hao mòn cơ bản bình quân hàng năm của tài sản cố định; 

- NG: Nguyên giá của tài sản cố định bao gồm giá mua thực tế phải trả, các chi 
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phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, các khoản lãi vay đầu tư cho tài sản cố định 

khi chưa bàn giao và đưa vào sử dụng, các khoản thuế và lệ phí trước bạ nếu có; 

- T: Thời gian sử dụng của tài sản cố định: Là thời gian tổ chức KH&CN dự 

kiến sử dụng tài sản cố định, được xác định căn cứ vào tuổi thọ kỹ thuật của tài sản 

cố định, có tính đến sự lạc hậu, lỗi thời của tài sản cố định do sự tiến bộ của 

KH&CN, mục đích sử dụng và hiệu quả sử dụng; 

- TH: Tỷ lệ hao mòn hàng năm của tài sản cố định. 

- Tính khấu hao tài sản: Có một số cách tính khấu hao tài sản. Tổ chức 

KH&CN có thể áp dụng phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (phương pháp 

này có ưu điểm là việc tính toán đơn giản, tổng mức khấu hao tài sản cố định được 

phân bổ đều đặn trong các năm sử dụng và không gây ra sự đột biến trong giá thành 

sản phẩm hàng năm). Cách tính như sau: 

MK = NG/T và TK = MK/NG = 1/T , trong đó: 

- MK: Mức khấu hao cơ bản bình quân hàng năm của tài sản cố định; 

- NG: Nguyên giá của tài sản cố định (với định nghĩa như trên); 

- T: Thời gian sử dụng của tài sản cố định (với định nghĩa như trên); 

- TK: Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định. 

Câu 47: Vì sao tổ chức KH&CN sử dụng tài sản cho sản xuất kinh doanh được 

khấu hao nhanh tài sản nhưng không quá 2 lần mức quy định của Nhà 

nước? 

Trả lời:  

 Việc khấu hao tài sản có thể được khấu hao nhanh nhằm giúp tổ chức KH&CN 

giảm thiểu thuế thu nhập doanh nghiệp, sớm thu hồi vốn đầu tư tài sản (do khấu hao 

tài sản được tính vào chi phí hợp lý trước thuế). Tuy nhiên, khấu hao nhanh vượt 

quá mức quy định có thể làm tăng giá thành sản phẩm, làm mất tính cạnh tranh và 

gây lỗ giả ảnh hưởng đến lợi nhuận và đời sống của cán bộ trong tổ chức KH&CN. 

 Câu 48: Có nhất thiết phải giao toàn bộ tài sản mà tổ chức KH&CN đang sử 
dụng khi đổi mới tổ chức và hoạt động hay không? Việc giao tài sản chưa 
xác định được giá trị, tài sản chưa rõ nguồn gốc, tài sản chưa quyết toán 
sau mua sắm thực hiện như thế nào? 

Trả lời:  

Khi quyết định giao tài sản, cơ quan có thẩm quyền không nhất thiết phải giao 

ngay toàn bộ tài sản trong danh mục hiện có của tổ chức KH&CN. Những tài sản 

chưa xác định được giá trị, tài sản chưa rõ nguồn gốc, tài sản chưa được quyết toán, 
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đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng… thì tạm thời chưa giao, khi nào hoàn 

thành thủ tục và xác định được giá trị thì các tài sản đó sẽ được xem xét để giao cho 

tổ chức KH&CN. Nghĩa là, việc giao tài sản có thể thực hiện theo nhiều giai đoạn. 

Tài sản chưa được giao vẫn thuộc quyền quản lý của Nhà nước và tổ chức KH&CN 

được sử dụng tài sản đó nhưng phải tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý tài 

sản của Nhà nước. 

Câu 49: Việc giao tài sản cho tổ chức KH&CN đổi mới tổ chức và hoạt động có 
bao gồm đất đai không? Nếu đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng thì giao như thế nào?  

Trả lời:  

 - Việc giao tài sản cho tổ chức KH&CN đổi mới tổ chức và hoạt động bao 

gồm cả quyền sử dụng đất. Tổ chức KH&CN được dùng giá trị quyền sử dụng đất 

để góp vốn liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật. 

- Nếu đất chưa có Giấy Chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ) thì tạm thời chưa 

giao, khi nào hoàn thành thủ tục và xác định được giá trị sẽ đề nghị giao bổ sung. 

Câu 50: Nếu một phần đất đai được giao cho tổ chức KH&CN lại được sử dụng 

cho mục đích sản xuất kinh doanh thì xử lý như thế nào? 

Trả lời:  

 Đất đã được giao cho tổ chức KH&CN được tổ chức KH&CN sử dụng như 

một phần tài sản, nếu một phần đất giao cho tổ chức KH&CN để sử dụng cho 

mục đích sản xuất kinh doanh thì tổ chức KH&CN phải lập phương án xin thuê 

đất đối với diện tích sử dụng cho sản xuất kinh doanh (như đối với doanh nghiệp 

nhà nước). 

Câu 51: Tổ chức KH&CN có được đem quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn 

ngân hàng không? 

Trả lời:  

- Tổ chức KH&CN không được dùng giá trị quyền sử dụng đất do Nhà nước 

giao theo hình thức không thu tiền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng 

mà chỉ được dùng để góp vốn liên doanh theo quy định của pháp luật (khoản 2, 

mục VII, Thông tư 12). 

- Tổ chức KH&CN được giao đất và đã trả tiền sử dụng đất (bằng nguồn 

vốn ngoài ngân sách nhà nước) được đem quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn 

ngân hàng và góp vốn liên doanh theo quy định của pháp luật. 
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Câu 52: Tổ chức KH&CN có được quyền thanh lý, chuyển nhượng tài sản được 

giao không? Thủ tục thanh lý, chuyển nhượng tài sản? 

Trả lời:  

 Theo khoản 4, mục VII, Thông tư liên tịch 12 có ghi rõ: "Những tài sản không 
còn giá trị sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng, đơn vị được quyền làm thủ tục 
thanh lý hoặc chuyển nhượng theo trình tự và thủ tục quy định của pháp luật, số tiền 
thu được bổ sung vào quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị". 

Thủ trưởng tổ chức KH&CN được quyền quyết định thanh lý, chuyển nhượng 
tài sản nhà nước thuộc thẩm quyền (đã được giao theo quyết định của cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền khi phê duyệt Đề án chuyển đổi). Thủ tục thanh lý, 
chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật (trừ việc trình cơ quan có thẩm 
quyền quyết định, nhưng phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước khi quyết định 
để theo dõi); 

Câu 53: Kinh phí thu được khi thanh lý hoặc chuyển nhượng tài sản được sử 
dụng như thế nào? 

Trả lời: 

 Kinh phí thu được khi thanh lý hoặc chuyển nhượng tài sản được bổ sung vào 
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp khoa học để đầu tư phát triển nâng cao hoạt 
động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm máy móc, 
trang thiết bị, phương tiện làm việc, chi nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN, đầu 
tư liên doanh, liên kết, trợ giúp hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân 
lực cho đơn vị. 

Câu 54: Tổ chức KH&CN có một số tài sản được mua sắm bằng kinh phí đề tài, 
dự án khoa học, bằng nguồn kinh phí tự có hoặc nguồn viện trợ, quà 
biếu. Khi tổ chức KH&CN đổi mới tổ chức và hoạt động theo Nghị định 
115 sửa đổi, các tài sản này có thuộc diện phải giao không? 

Trả lời:  

 Tất cả các tài sản được mua sắm bằng kinh phí đề tài, dự án khoa học, bằng 
nguồn kinh phí tự có hoặc nguồn viện trợ, quà biếu đều là tài sản của Nhà nước, vì 
vậy, khi đổi mới tổ chức và hoạt động theo Nghị định 115 sửa đổi, các tài sản này 
thuộc diện phải giao.  

Câu 55: Những tài sản không còn giá trị sử dụng hoặc không có nhu cầu sử 
dụng có buộc phải giao cho tổ chức KH&CN hay không? 

Trả lời:  

 Theo khoản 4, mục VII, Thông tư 12 ghi rõ: "Những tài sản không còn giá trị 
sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng, tổ chức KH&CN tiến hành các thủ tục 
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thanh lý hoặc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và số tiền thu được bổ 
sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị". Như vậy, tổ chức 
KH&CN có thể đề nghị cấp có thẩm quyền thanh lý hoặc chuyển nhượng tài sản 
không còn giá trị sử dụng hoặc không có nhu cầu sử dụng trước khi phê duyệt Đề án 
chuyển đổi và giao tài sản cho tổ chức KH&CN. 

Câu 56: Thế nào là chênh lệch thu chi của tổ chức KH&CN công lập? Tổ chức 
KH&CN được sử dụng khoản chênh lệch thu chi cho những nội dung gì? 

Trả lời:  

 Chênh lệch thu chi là phần dư giữa tổng thu và tổng chi sau khi đã trang trải 
tất cả các khoản chi phí hợp lý, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo 
quy định, kể cả nộp thuế. Tổ chức KH&CN được sử dụng khoản chênh lệch thu chi 
cho những nội dung sau: 

 Chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và người lao động; 

 Trích lập các Quỹ theo quy định; 

 Chi khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ. 

Câu 57: Tiền lương của cán bộ, viên chức và người lao động có được tính vào chi 
phí hợp lý trước thuế không? Có được xây dựng mức tiền lương trong 
hợp đồng cao hơn hay thấp hơn mức lương cơ bản của Nhà nước quy 
định không? 

Trả lời:  

 - Tiền lương của cán bộ, viên chức và người lao động được tính vào chi phí 
hợp lý trước thuế.  

 - Theo điểm a khoản 2, mục IV, Thông tư 12 có nêu rõ: "Tổ chức KH&CN 
phải đảm bảo chi trả tiền lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ, viên chức 
và người lao động tối thiểu bằng mức quy định của Nhà nước theo ngạch lương, bậc 
lương và phụ cấp chức vụ; tùy thuộc vào kết quả tài chính trong năm, mức chi trả 
tiền lương thực tế có thể cao hơn mức quy định của Nhà nước". 

 Như vậy, tổ chức KH&CN hoàn toàn có thể xây dựng mức tiền lương trong 
hợp đồng cao hơn mức lương cơ bản của Nhà nước, nhưng không được thấp hơn 
mức lương cơ bản của Nhà nước. 

Câu 58: Trong giai đoạn chuẩn bị đổi mới tổ chức và hoạt động (tổ chức KH&CN 
đã được phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động nhưng chưa tự 
trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên), tổ chức KH&CN có được 
quy định mức tiền lương trong hợp đồng cao hơn mức lương cơ bản của 
Nhà nước không? 
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Trả lời:  

 Tổ chức KH&CN được thực hiện quyền tự chủ của Nghị định 115 sửa đổi và 

hướng dẫn tại Thông tư 12 kể cả trong giai đoạn chuẩn bị đổi mới tổ chức và hoạt 

động khi đang được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thường xuyên. 

 Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2, mục IV, Thông tư 12 (tham khảo câu 58) 

thì tổ chức KH&CN được xây dựng mức tiền lương cao hơn mức quy định của Nhà 

nước, nhưng không được thấp hơn mức lương cơ bản của Nhà nước theo ngạch bậc, 

kể cả các chế độ phụ cấp theo lương. 

Câu 59: Nguyên tắc chuyển xếp lương cho cán bộ viên chức và người lao động 

trong tổ chức KH&CN sau khi đổi mới tổ chức và hoạt động? 

Trả lời:  

 Sau khi tổ chức KH&CN có quyết định đổi mới tổ chức và hoạt động của Cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, tổ chức KH&CN vẫn là đơn vị sự nghiệp của 

Nhà nước và việc chuyển xếp lương cho cán bộ, viên chức trong đơn vị dựa trên 

nguyên tắc áp dụng bảng lương đối với viên chức. 

Câu 60: Thẩm quyền nâng lương của thủ trưởng tổ chức KH&CN như thế nào? 

Trả lời:  

 Theo hướng dẫn tại khoản 1, mục XI, Thông tư 12, Thủ trưởng tổ chức 

KH&CN được quyền quyết định nâng bậc lương cho cán bộ viên chức theo quy định 

của Nhà nước về thời hạn nâng bậc lương của từng ngạch viên chức (trừ viên chức 

ngạch nghiên cứu viên cao cấp và tương đương trở lên), cụ thể là: 

- Nâng bậc lương thường xuyên theo quy định của Nhà nước; 

- Nâng lương trước thời hạn cho những người đạt thành tích xuất sắc; 

- Tăng lương vượt một bậc trong cùng một ngạch cho những người có thành 

tích đặc biệt xuất sắc, mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị và đóng góp cho xã hội. 

Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể để nâng lương trước hạn, nâng lương vượt bậc 

được quy định tại khoản 2, mục XI, Thông tư 12 (tham khảo câu 59). 

Câu 61: Khi nào cán bộ viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn và được 

nâng lương vượt bậc trong cùng ngạch? 

Trả lời:  

 Tại khoản 2, mục XI, Thông tư 12 hướng dẫn:  
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 - Nâng lương trước thời hạn từ 06 tháng đến 01 năm cho viên chức không vi 

phạm kỷ luật và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây giữa hai kỳ nâng lương: 

+ 02 năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc 01 năm đạt danh 

hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 

+ Chủ trì đề tài KH&CN cấp Nhà nước được nghiệm thu xuất sắc; 

+ Có công trình khoa học được công bố trên tạp chí có uy tín quốc tế hoặc hội 

nghị khoa học ở nước ngoài; 

+ Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 02 bằng khen của Bộ 

trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 - Nâng lương vượt một bậc trong cùng ngạch cho viên chức không vi phạm kỷ 

luật và đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây giữa hai kỳ nâng lương: 

+ Đạt giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế về KH&CN;  

+ Có phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích được đăng ký ở trong và ngoài 

nước;  

+ Được tặng thưởng huân chương các loại;  

+ Được Nhà nước phong tặng danh hiệu: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng 

vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, 

Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và các danh hiệu vinh dự Nhà nước khác. 

Câu 62: Viên chức đã hưởng bậc lương cao nhất của ngạch và đã được xếp vượt 

khung nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc thì nâng lương như thế nào? 

Trả lời:  

 Theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5 tháng 01 năm 2005 

hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn 

đối với cán bộ, công chức, viên chức thì điều kiện để xét nâng lương thường xuyên 

và nâng lương trước thời hạn phải là những cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp 

bậc lương cuối cùng trong ngạch. Vì vậy, không thể xem xét việc nâng bậc lương 

đối với người đã được xếp bậc cuối cùng trong ngạch khi có thành tích đặc biệt xuất 

sắc. Tổ chức KH&CN có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét nâng ngạch 

đặc cách cho viên chức nếu có đủ điều kiện để nâng ngạch không qua thi, sau đó 

chuyển xếp lương theo chế độ nâng lương sớm hoặc vượt bậc. 

Trường hợp không đặc cách nâng ngạch được, tổ chức KH&CN xem xét, khen 

thưởng bằng các hình thức khác. 
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Câu 63: Cán bộ, viên chức trong tổ chức KH&CN sau khi chuyển sang thành tổ 

chức tự trang trải kinh phí có còn là viên chức không? Có được hưởng 

mọi quyền lợi của viên chức không? 

Trả lời:  

 Cán bộ, viên chức trong tổ chức KH&CN sau khi chuyển sang thành tổ chức 

tự trang trải kinh phí vẫn là viên chức, hưởng lương theo ngạch bậc của viên chức 

do Nhà nước quy định và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật. 

Câu 64: Có mấy loại hợp đồng đối với viên chức và người lao động trong tổ chức 

KH&CN? Sự khác nhau giữa các loại hợp đồng này? 

Trả lời:  

 - Có 3 loại hợp đồng trong tổ chức KH&CN: Hợp đồng làm việc, hợp đồng lao 

động, hợp đồng thuê khoán công việc.  

 - Các loại hợp đồng trên khác nhau về đối tượng áp dụng: 

 + Hợp đồng làm việc được ký cho những cán bộ, viên chức được tuyển dụng vào 

biên chế nhà nước trước ngày 01 tháng 7 năm 2003 và viên chức được tuyển dụng theo 

kế hoạch biên chế của tổ chức KH&CN, đáp ứng tiêu chuẩn quy định đối với các ngạch 

viên chức. Hợp đồng làm việc có loại không thời hạn hoặc có thời hạn; 

 + Hợp đồng lao động được ký với những người không làm công tác chuyên 

môn hoặc những người làm việc tại các bộ phận sản xuất kinh doanh trong tổ chức 

KH&CN. Hợp đồng lao động cũng có loại không thời hạn hoặc có thời hạn; 

 + Hợp đồng thuê khoán công việc: được ký đối với những công việc không 

cần thiết bố trí biên chế thường xuyên hoặc giải quyết một số công việc đột xuất. 

Câu 65: Quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc có thời hạn và hợp đồng làm 

việc không xác định thời hạn có gì khác nhau? 

Trả lời:  

 - Quyền lợi về chế độ của Nhà nước đối với người được ký hợp đồng có thời 

hạn và hợp đồng không xác định thời hạn (dài hạn) nói chung không có gì khác nhau 

(xếp lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưu trí, công đoàn, phân công 

công việc, khen thưởng, kỷ luật, phát triển Đảng…).  

Tuy nhiên, khi chấm dứt hợp đồng hoặc tinh giảm biên chế thì chế độ có một 

số điểm khác nhau theo quy định của Luật lao động (chế độ bồi thường kinh phí, 

thời gian phải thông báo trước với người lao động, quyết định hành chính về việc 

chấm dứt hợp đồng…). Riêng về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, những người có thời 

gian làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc không xác định thời hạn liên tục từ 03 
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năm trở lên (tại tổ chức KH&CN đang làm việc, hoặc trước đó tại các cơ quan hành 

chính, tổ chức sự nghiệp của Nhà nước) và có đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định, 

mới được xem xét để bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo tổ chức KH&CN (theo 

khoản 4, mục X, Thông tư 12). 

Câu 66: Khi thực hiện Nghị định 115 sửa đổi, viên chức của tổ chức KH&CN đã 

được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước trước ngày Nghị định số 

116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cán bộ, viên chức trong các 

đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có hiệu lực thi hành có phải chuyển sang 

ký hợp đồng không? Nếu có thì quy định như thế nào? 

Trả lời:  

 Theo khoản 2, mục X, Thông tư 12 hướng dẫn: "Đối với cán bộ, viên chức đã 

được tuyển dụng vào biên chế của các tổ chức hành chính sự nghiệp Nhà nước trước 

ngày 01/7/2003 hiện đang làm việc tại tổ chức KH&CN thực hiện ký hợp đồng làm 

việc không xác định thời hạn". Thủ trưởng tổ chức KH&CN là người ký hợp đồng 

làm việc với viên chức làm việc trong đơn vị. 

Câu 67: Khái niệm “biên chế” của tổ chức KH&CN theo quy định của Nghị định 

115 sửa đổi có gì khác với biên chế trong các cơ quan nhà nước trước đây? 

Trả lời:  

 - Biên chế trong các cơ quan nhà nước trước đây là số người làm việc trong cơ 

quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và được hưởng lương từ ngân 

sách nhà nước, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (hiện nay là Bộ Nội vụ và các 

bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, UBND các tỉnh thành phố trực 

thuộc trung ương) phê duyệt và giao, làm căn cứ cấp kinh phí hoạt động thường 

xuyên hàng năm.  

 - Biên chế của tổ chức KH&CN theo quy định của Nghị định 115 sửa đổi là kế 

hoạch biên chế (số lượng người làm việc của đơn vị) được lập ra nhằm đảm bảo 

khối lượng công việc của tổ chức KH&CN. Thủ trưởng tổ chức KH&CN tự quyết 

định số lượng biên chế căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc và nguồn thu của 

đơn vị, tự quyết định hình thức tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức theo quy 

định của Nhà nước và giao nhiệm vụ cho viên chức theo hợp đồng. Nói khác đi, biên 

chế của đơn vị sự nghiệp thuần túy chỉ là số người cần để làm việc do đơn vị tự 

quyết định, không sử dụng làm căn cứ để cấp kinh phí hoạt động thường xuyên từ 

ngân sách Nhà nước. 
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Câu 68: Quyền tự chủ về biên chế của các tổ chức KH&CN được quy định như 
thế nào trong Nghị định 115 sửa đổi? 

Trả lời:  

 Theo khoản 4, 5 và 6, mục IX, Thông tư 12, Thủ trưởng tổ chức KH&CN 
được quyền: 

 - Xây dựng kế hoạch biên chế, xác định thời gian, hình thức tuyển dụng (thi 
tuyển hoặc xét tuyển), kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của đơn vị .  

 - Tổ chức việc tuyển dụng theo hình thức đã được lựa chọn, quyết định việc bổ 
nhiệm vào ngạch và xếp lương theo ngạch bậc đúng quy định đối với ngạch nghiên 
cứu viên và tương đương trở xuống đối với người trúng tuyển. 

Câu 69: Tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính 
sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, 
phục vụ quản lý nhà nước có được tự chủ về biên chế không?  

Trả lời:  

 Tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách, 

nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà 
nước thuộc khoản 3, Điều 4 của Nghị định 115 sửa đổi được hưởng mọi quyền tự 
chủ theo quy định của Nghị định 115 sửa đổi và Thông tư 12, kể cả quyền tự chủ về 
biên chế.  

Câu 70: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp KH&CN khi chuyển 
sang làm việc tại tổ chức KH&CN thì giải quyết thế nào? 

Trả lời:  

 - Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp KH&CN khi chuyển sang 
làm việc tại tổ chức KH&CN được tuyển dụng như sau:  

 + Nếu việc tuyển dụng vào tổ chức KH&CN trước đây được thực hiện thông 
qua thi tuyển hoặc xét tuyển, có quyết định bổ nhiệm vào ngạch thì không cần phải 
tuyển dụng lại. 

 + Trường hợp chưa qua thi tuyển hoặc xét tuyển vào đơn vị sự nghiệp thì phải 
thực hiện các thủ tục thi tuyển hoặc xét tuyển để tuyển dụng.  

Câu 71: Tổ chức KH&CN cần làm những thủ tục gì để được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh? 

Trả lời:  

 Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức KH&CN phải làm 

hồ sơ và đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư của địa phương. Hồ sơ gồm: 
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- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo Mẫu số 1 kèm theo Công văn số 

3831/BKH-PTDN ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn đăng ký kinh doanh đối 

với các tổ chức KH&CN công lập); 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của tổ chức KH&CN; 

- Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức KH&CN sang hoạt động 

theo cơ chế tự trang trải kinh phí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

- Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng tổ chức KH&CN; 

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại 

Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP đối với Thủ trưởng tổ chức KH&CN; 

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với 

tổ chức KH&CN hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có 

vốn pháp định; 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Thủ trưởng tổ chức KH&CN hoặc 

các chức danh quản lý khác được quy định tại Điều lệ đối với tổ chức KH&CN hoạt 

động trong lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 

Câu 72: Tại sao tổ chức KH&CN có hoạt động sản xuất kinh doanh phải mở 

thêm tài khoản tại ngân hàng? 

Trả lời:  

 Khi có sản xuất kinh doanh, tổ chức KH&CN thực hiện đồng thời hai loại 

nhiệm vụ: Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh. Cơ 

chế quản lý tài chính đối với hai loại nhiệm vụ này là hoàn toàn khác nhau (như cơ 

chế quản lý tài sản; cơ chế thu, chi; cơ chế thuế...). Để hoạt động tài chính được 

minh bạch, rõ ràng, đúng nguyên tắc, phù hợp với các chế độ thanh tra, kiểm tra, 

quyết toán khác nhau đối với từng loại nhiệm vụ, bên cạnh tài khoản ở kho bạc nhà 

nước sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, tổ chức KH&CN phải mở tài khoản riêng tại 

ngân hàng để theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Câu 73: Tổ chức KH&CN có sản xuất kinh doanh có được quyền xuất/nhập khẩu 

trực tiếp nguyên vật liệu và sản phẩm hàng hóa không? 

Trả lời:  

 Theo quy định tại khoản 3, Điều 6, Nghị định 115 sửa đổi, tổ chức KH&CN 

được quyền xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm hàng hóa thuộc 

lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị theo quy định của pháp luật đối với 
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doanh nghiệp. 

Câu 74: Thủ trưởng tổ chức KH&CN có được quyền quyết định cử cán bộ viên 

chức đi công tác, học tập ở nước ngoài không? Thủ tục? 

Trả lời:  

 Tại điểm b, khoản 4, Điều 5, Nghị định 115 sửa đổi ghi rõ: "Các tổ chức 

KH&CN được quyền trực tiếp quyết định việc mời chuyên gia, các nhà khoa học 

nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài công tác". Như vậy, Thủ 

trưởng tổ chức KH&CN chuyển đổi theo Nghị định 115 sửa đổi được quyền ra 

quyết định cử cán bộ viên chức đi công tác nước ngoài và mời chuyên gia nước 

ngoài vào Việt Nam. Thủ tục đăng ký chữ ký và con dấu tại cơ quan ngoại giao và 

công an được quy định tại Thông tư 11. 

 Điểm b, khoản 3, mục II, Thông tư 11 hướng dẫn thủ tục về cấp hộ chiếu như 

sau:  

 - Đối với người thuộc diện được cấp hộ chiếu công vụ, Thủ trưởng tổ chức 

KH&CN gửi Công văn đến Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đề nghị cấp hộ chiếu công vụ; 

 - Đối với người thuộc diện được cấp hộ chiếu phổ thông, Thủ trưởng tổ chức 

KH&CN gửi Công văn đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đề nghị cấp hộ 

chiếu phổ thông. 

Trường hợp tổ chức KH&CN ở xa Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, 

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thì có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Ngoại vụ 

hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Chậm nhất sau 07 ngày làm việc người xin cấp hộ chiếu nhận kết quả tại Phòng 

Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.  

Câu 75: Thủ trưởng tổ chức KH&CN có được quyền mời các nhà khoa học nước 

ngoài vào làm việc tại Việt Nam không? Thủ tục? 

Trả lời:  

Khoản 2, mục II, Thông tư 11 hướng dẫn: 

- Căn cứ nhu cầu mời chuyên gia, các nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam, 

Thủ trưởng tổ chức KH&CN gửi công văn đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ 

Công an hoặc Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đề nghị làm thủ tục cho khách nhập 

cảnh. Công văn nêu rõ họ tên khách, mục đích nhập cảnh Việt Nam, thời gian dự 

kiến tạm trú. Trong trường hợp đề nghị cấp thị thực cho khách tại cửa khẩu quốc tế, 

công văn cần nêu rõ tên cửa khẩu và thời gian khách nhập cảnh, lý do đề nghị cấp 

thị thực tại cửa khẩu.  

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an hoặc Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao 
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có công văn trả lời trong thời gian 03 ngày làm việc từ khi nhận được công văn đề 

nghị, trường hợp phát hiện người nước ngoài thuộc diện chưa được nhập cảnh thì sẽ 

nêu rõ lý do để tổ chức KH&CN đó biết.  

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an sẽ thông báo cho cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam. Tổ chức 

KH&CN có trách nhiệm thanh toán với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an 

cước phí vận chuyển hồ sơ theo quy định của ngành Bưu chính viễn thông. 

- Khi chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào hoạt động KH&CN tại Việt 

Nam có nhu cầu gia hạn chứng nhận tạm trú, cấp bổ sung, sửa đổi thị thực, tổ chức 

KH&CN gửi công văn kèm theo hộ chiếu của khách đến Cục Quản lý xuất nhập 

cảnh, Bộ Công an hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương để xem xét, giải quyết. 

Câu 76: Thẩm quyền, trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức và người lao động 

vào làm việc tại tổ chức KH&CN? 

Trả lời:  

 - Thủ trưởng tổ chức KH&CN có quyền tuyển dụng viên chức và người lao 

động tại tổ chức KH&CN. 

 - Trình tự, thủ tục thi tuyển, xét tuyển viên chức thực hiện theo Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức và Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù 

chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. 

Câu 77: Trước khi được tuyển dụng chính thức vào làm việc tại tổ chức KH&CN, viên 

chức đã làm việc theo hợp đồng tại một đơn vị hành chính sự nghiệp khác 

của Nhà nước và có đóng bảo hiểm xã hội, việc xếp lương cho viên chức sau 

khi tuyển dụng như thế nào để đảm bảo quyền lợi của người lao động? 

Trả lời:  

Về nguyên tắc, xếp lương cho người vào làm việc tại đơn vị là do Thủ trưởng 

tổ chức KH&CN quyết định căn cứ vào năng lực và vị trí mà người đó được bố trí 

làm việc theo quy định của Nhà nước đối với ngạch viên chức được tuyển dụng. Tuy 

nhiên, để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tổ chức KH&CN có thể xem xét, 

tham khảo quá trình diễn biến lương của viên chức tại các đơn vị khác để xếp lương 

cho viên chức sau khi tuyển dụng với mức gần nhất so với mức lương người đó 

hưởng ở cơ quan cũ trước khi chuyển công tác đến tổ chức KH&CN. 



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  42  

Câu 78: Thủ trưởng tổ chức KH&CN có được quyền tự quyết định thành lập 

hoặc sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc không? Thủ tục? 

Trả lời:  

Theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 115 sửa đổi (và khoản 1, mục IX, Thông tư 

12), Thủ trưởng tổ chức KH&CN được quyền quyết định sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu 

tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trực thuộc; quyết 

định thành lập, sáp nhập và giải thể các tổ chức trực thuộc trên cơ sở tự cân đối 

nguồn lực để đảm bảo cho hoạt động của đơn vị. 

Thủ tục thành lập hoặc sáp nhập, giải thể tổ chức trực thuộc: Trước khi quyết 

định những vấn đề nêu trên, thủ trưởng tổ chức KH&CN phải có Đề án báo cáo với 

cấp ủy Đảng cùng cấp để được đồng thuận bằng văn bản (trường hợp quan trọng 

phải báo cáo Hội nghị cán bộ viên chức của đơn vị và báo cáo cơ quan chủ quản). 

Đồng thời, phải giao các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án xử lý về tài chính, 

nhân sự… trước khi quyết định. 

Câu 79: Tổ chức KH&CN có quyền thay đổi tên gọi không? 

Trả lời:  

Theo quy định tại khoản 5, mục I, Thông tư 12, tổ chức KH&CN chuyển đổi 

có thể thay đổi tên gọi (hoặc sử dụng tên gọi như trước khi chuyển đổi) cho phù hợp 

với hình thức hoạt động mới. Việc sử dụng tên gọi cũ hoặc thay đổi tên gọi do tổ 

chức KH&CN quyết định và được giải trình trong Đề án chuyển đổi. 

Câu 80: Một số tổ chức KH&CN là đơn vị chủ quản của các đơn vị trực thuộc và 

đều là tổ chức KH&CN thuộc đối tượng của Nghị định115, quan hệ giữa 

tổ chức KH&CN chủ quản (mẹ) với các tổ chức KH&CN trực thuộc (con) 

như thế nào sau khi được tự chủ? 

Trả lời:  

 Tổ chức KH&CN chủ quản (tổ chức mẹ) có các đơn vị trực thuộc (tổ chức 

con) đều là đối tượng của Nghị định 115 sửa đổi thì trước tiên, các tổ chức con làm 

Đề án chuyển đổi theo quy định của Nghị định số 115 và Thông tư 12 để thực hiện 

cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động tại đơn vị đó. Trong quá trình 

xây dựng Đề án, đơn vị trực thuộc cần xin ý kiến chỉ đạo của Tổ chức KH&CN chủ 

quản (mẹ) để sau này Đề án của đơn vị trực thuộc phù hợp với định hướng phát triển 

của tổ chức mẹ. Điều này giúp cho việc đảm bảo tính độc lập cao trong hoạt động 

của các đơn vị trực thuộc nhưng đồng thời vẫn đảm bảo phát huy, tổng hợp sức 

mạnh của các đơn vị trực thuộc trong việc tham gia giải quyết các nhiệm vụ 

KH&CN quan trọng mà tổ chức mẹ là đầu mối tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đề án 

của các tổ chức con, tổ chức mẹ xây dựng Đề án chung của Tổ chức mẹ.  
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 Quan hệ giữa tổ chức KH&CN chủ quản (mẹ) với các đơn vị trực thuộc (con) 

sau khi chuyển đổi được quy định trong Đề án chuyển đổi của tổ chức KH&CN chủ 

quản (mẹ) và các Đề án chuyển đổi của các đơn vị trực thuộc (con), đồng thời được 

thể hiện trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của cả tổ chức mẹ và tổ chức con. Trong 

đó cần quy định rõ trước khi Đề án chuyển đổi của cả tổ chức mẹ và tổ chức con 

được phê duyệt: 

- Quyền của Tổ chức mẹ đối với tổ chức con về tổ chức và cán bộ (ví dụ bổ 

nhiệm Thủ trưởng tổ chức con; sáp nhập, giải thể tổ chức con; chỉ đạo hoạt động 

khoa học của tổ chức con theo định hướng chung của tổ chức mẹ; kế hoạch đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ sử dụng ngân sách Nhà nước của tổ chức con phải phù hợp với kế 

hoạch của tổ chức mẹ…); 

-Trách nhiệm giữa tổ chức mẹ với tổ chức con (ví dụ hỗ trợ thủ tục tuyển chọn 

nhiệm vụ KH&CN, đầu tư phát triển, hỗ trợ pháp lý, sử dụng thương hiệu…); 

-Nghĩa vụ tài chính của các tổ chức con đối với tổ chức mẹ (ví dụ trích một 

phần lợi nhuận của tổ chức con vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của tổ chức 

mẹ, hỗ trợ quỹ phúc lợi hoặc quỹ dự phòng ổn định thu nhập của tổ chức mẹ, nộp 

kinh phí thuê thiết bị, tài sản của tổ chức mẹ để sản xuất kinh doanh…). 

Câu 81: Tại sao tổ chức KH&CN phải xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ? 

Trả lời:  

Tổ chức KH&CN phải xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để thiết lập các quy 

định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị, nhằm 

bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ KH&CN, duy trì hoạt động 

thường xuyên và tăng cường hiệu quả công tác quản lý trên nguyên tắc dân chủ, 

công bằng, công khai, phân phối theo lao động và trách nhiệm của từng vị trí công 

tác. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền có thể quản lý hoạt động tài chính của đơn vị theo đúng các quy định của Nhà 

nước.  

Quy chế chi tiêu nội bộ phải được gửi Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ kiểm 

soát chi, gửi cơ quan chủ quản để báo cáo và theo dõi giám sát. 

Câu 82: Nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ? 

Trả lời:  

 Quy chế chi tiêu nội bộ quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng 

thống nhất trong đơn vị liên quan đến các khoản chi: Thu nhập; hội nghị; công tác 
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phí trong nước, ngoài nước; sử dụng điện thoại công vụ; nghiệp vụ thường xuyên; 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khen thưởng, phúc lợi với các nguyên tắc như sau 

(theo quy định tại khoản 3, mục V, Thông tư 12):  

 Về thu nhập: Tổ chức KH&CN bảo đảm mức lương theo ngạch, bậc và các 

chế độ phụ cấp do Nhà nước quy định, sau đó phân chia theo hệ số điều chỉnh tăng 

thêm cho cán bộ, viên chức và người lao động theo nguyên tắc người nào có năng 

suất lao động, hiệu quả công tác cao, trách nhiệm cao và đóng góp nhiều cho việc 

tăng thu, tiết kiệm chi thì được hưởng mức thu nhập nhiều hơn. 

 Về chi tiêu hội nghị, công tác phí trong nước: Tổ chức KH&CN được quy 

định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của Nhà nước trong phạm vi 

nguồn kinh phí của đơn vị. 

 Về chế độ công tác phí nước ngoài: Tổ chức KH&CN thực hiện theo đúng quy 

định của Nhà nước khi sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trường hợp 

đơn vị quy định mức chi cao hơn thì phải sử dụng nguồn kinh phí từ các Quỹ của 

đơn vị để chi trả. 

 Về sử dụng điện thoại công vụ: Tiêu chuẩn trang bị điện thoại cho cán bộ quản 

lý và chi phí mua máy điện thoại, lắp đặt, hòa mạng thực hiện theo quy định hiện 

hành. Riêng mức thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại, đơn vị được quyền xây 

dựng mức chi cao hơn hoặc thấp hơn quy định của Nhà nước đối với cơ quan  

hành chính. 

 Về thanh toán chi nghiệp vụ thường xuyên: Tùy theo từng loại hình hoạt động, 

đơn vị xây dựng mức chi cụ thể cao hơn hoặc thấp hơn mức quy định của Nhà nước. 

 Về hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ: Tùy theo tình hình cụ thể, đơn 

vị thực hiện phương thức quản lý phù hợp, có thể khoán thu, khoán chi đối với các 

bộ phận trực thuộc, trong đó quy định rõ tỷ lệ trích nộp để chi quản lý chung của 

đơn vị cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, quy định chế độ thống kê, kế 

toán theo quy định của pháp luật. 

 Về mức chi khen thưởng và phúc lợi: Căn cứ các hình thức khen thưởng, 

nguồn quỹ và nhu cầu hoạt động cụ thể, đơn vị xây dựng mức chi cao hơn hoặc thấp 

hơn mức quy định của Nhà nước. 

Câu 83: Tổ chức KH&CN có được xây dựng định mức chi cao hơn hay thấp hơn 

quy định của Nhà nước không? Những nội dung chi nào phải theo quy 

định của Nhà nước? 
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Trả lời:  

Đối với tổ chức KH&CN tự trang trải kinh phí: Được xây dựng định mức chi 

cao hơn hoặc thấp hơn định mức của Nhà nước, và được quy định trong Quy chế chi 

tiêu nội bộ của đơn vị, quy định tại khoản 3, mục V, Thông tư 12. 

Đối với tổ chức KH&CN thuộc đối tượng khoản 3, Điều 4, Nghị định 115 sửa 

đổi: được quyết định định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn định mức của Nhà nước, 

và được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, quy định tại khoản 1, 

mục VI, Thông tư 12: "Tổ chức KH&CN được quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về 

kinh phí hoạt động thường xuyên theo phương thức khoán hàng năm".  

Các nội dung chi sau đây phải theo quy định của Nhà nước: 

- Đối với các khoản kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp để đầu tư xây dựng 

cơ bản, vốn đối ứng dự án, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố 

định và kinh phí ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà 

nước giao (trừ nhiệm vụ KH&CN quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7, Nghị định 

115 sửa đổi). 

- Định mức sử dụng xe ô tô do ngân sách Nhà nước đầu tư, sử dụng trụ sở làm 

việc tại các công sở. 

- Công tác phí nước ngoài sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước (trường 

hợp đơn vị quy định mức chi cao hơn thì phải sử dụng nguồn kinh phí từ các Quỹ 

của đơn vị để chi trả). 

- Các khoản chi không thường xuyên. 

Câu 84: Thế nào là hệ số thu nhập tăng thêm? Có thể nêu một ví dụ về phương 

pháp xây dựng bảng hệ số thu nhập tăng thêm của tổ chức KH&CN? 

Trả lời:  

Hệ số thu nhập tăng thêm là hệ số phân chia lợi nhuận sau thuế của tổ chức 

KH&CN mà cán bộ viên chức của tổ chức KH&CN được hưởng thêm ngoài hệ số 

lương theo ngạch, bậc của Nhà nước. Hệ số thu nhập tăng thêm được xây dựng trên 

nguyên tắc người nào có năng suất lao động, hiệu quả công tác cao, trách nhiệm cao 

và đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi của đơn vị thì sẽ có Hệ số thu 

nhập tăng thêm cao hơn. Khoảng cách hệ số giữa các chức danh cao nhất và thấp 

nhất trong đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị và quy mô của kinh phí 

chênh lệch thu chi. Tỷ lệ và thẩm quyền trích lợi nhuận sau thuế cho thu nhập tăng 

thêm cũng cần được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ. 

Ví dụ: Bảng hệ số thu nhập tăng thêm của một Viện (ví dụ này chỉ mang tính 

ước lệ để tham khảo) 
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Xếp loại hiệu quả công tác 
Chức danh 

Loại A Loại B Loại C Loại D 

Viện trưởng (1) 8 7 5 3 

Phó Viện trưởng, Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐ Viện (5 

người) 
7 6 4 2 

Trưởng phòng, Bí thư ĐTN, Chủ tịch CCB Viện, 
Phó Bí thư ĐU, Phó Chủ tịch CĐ (10 người) 

5 4 3 2 

Phó trưởng phòng, TV ĐU, Phó bí thư ĐTN, Phó 
Chủ tịch Hội CCB (20 người) 

4 3 2 1,5 

Nghiên cứu viên cao cấp và tương đương (5 người) 6 5 4 2 

Nghiên cứu viên chính và tương đương (40 người) 5 4 3 2 

Nghiên cứu viên và tương đương (100 người) 4 3 2 1 

Cán sự và tương đương (20 người) 3 2 1 0,5 

Bảo vệ, Lái xe (10 người) 2 1,5 1 0 

Tạp vụ (10 người) 1,5 1 0,5 0 

 

Như vậy, nếu toàn bộ CBVC đều được xếp loại A thì tổng hệ số thu nhập tăng 

thêm của Viện là 898. Giả sử trong lợi nhuận sau thuế, Viện trích 1 tỷ 796 triệu đồng 

để chi thu nhập cho CBVC thì mỗi hệ số thu nhập tăng thêm tương ứng với 2 triệu 

đồng (Ví dụ: Viện trưởng sẽ được hưởng hệ số 8 x 2 triệu = 16 triệu đồng). Có thể 

thấy, Viện trưởng nếu hoàn thành nhiệm vụ ở mức yếu (xếp loại D) thì thu nhập 

tăng thêm chỉ bằng NCVC xếp loại trung bình (loại C) hoặc cán sự xếp loại A. 

Bảng hệ số thu nhập tăng thêm này cần được xây dựng và thông qua Hội nghị 

cán bộ viên chức của Viện, và chỉ có hiệu lực khi được 2/3 đại biểu chính thức đồng 

ý bằng phiếu kín. 

Câu 85: Cách thức xây dựng và thông qua Quy chế chi tiêu nôi bộ? 

Trả lời:  

Theo quy định tại khoản 4, mục V, Thông tư 12, Quy chế chi tiêu nội bộ phải 

được xây dựng, thảo luận dân chủ, công khai và được báo cáo, thông qua tại Hội 

nghị cán bộ viên chức của đơn vị bằng phương thức bỏ phiếu kín với tỷ lệ đồng ý 

của trên 2/3 số đại biểu chính thức.  
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Câu 86: Quy chế chi tiêu nội bộ có thể điều chỉnh, sửa đổi được không? Cách 

thức điều chỉnh, sửa đổi? 

Trả lời:  

 Quy chế chi tiêu nội bộ có thể điều chỉnh, sửa đổi. Về thủ tục, nội dung điều 

chỉnh, sửa đổi phải được thảo luận và thông qua tại Hội nghị cán bộ viên chức hàng 

năm bằng phương thức bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 số đại biểu chính thức tán thành. 

Câu 87: Khi tổ chức KH&CN chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 

Thủ trưởng tổ chức KH&CN sẽ có nhiều quyền, như vậy có mất dân chủ 

không? 

Trả lời:  

Trên thực tế, Thủ trưởng tổ chức KH&CN chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm được giao đầy đủ các quyền hạn để thực hiện tự chủ trong quản lý điều 

hành đơn vị. Tuy nhiên, Thủ trưởng tổ chức KH&CN cũng phải thực hiện đúng Quy 

chế dân chủ trong hoạt động của tổ chức KH&CN theo quy định của pháp luật.  

Mục XII, Thông tư 12 đã quy định:  

- Thủ trưởng tổ chức KH&CN có trách nhiệm bàn bạc với Ban chấp hành 

Công đoàn cùng cấp về: 

+ Quy chế chi tiêu nội bộ; 

+Quy chế dân chủ cơ quan; 

+Quy chế làm việc; 

+Quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ viên chức và người lao động; 

+Phương án vay vốn tín dụng, hỗ trợ đầu tư. 

- Thủ trưởng tổ chức KH&CN báo cáo, xin ý kiến cấp ủy Đảng trước khi quyết 

định về những vấn đề: 

+Quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động và biện pháp thực hiện; 

+ Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức trực thuộc; 

+Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các 

chức vụ lãnh đạo. 

- Thủ trưởng tổ chức KH&CN phải báo cáo và xin ý kiến Hội nghị cán bộ viên 

chức của đơn vị: 

+Quy chế chi tiêu nội bộ (biểu quyết bằng phiếu kín); 

+Quy chế dân chủ cơ quan. 
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Vì vậy, sẽ không có hiện tượng mất dân chủ trong các tổ chức KH&CN sau 

khi chuyển đổi. Thủ trưởng tổ chức KH&CN chỉ thực sự có quyền khi làm đúng các 

quy định nói trên. Cần nhấn mạnh là khi các quy định về xin ý kiến đã được Đảng 

ủy, Công đoàn hoặc tập thể cán bộ viên chức thông qua, thì thủ trưởng đơn vị có 

toàn quyền quyết định để thực hiện các quy định này, mọi cán bộ viên chức đều phải 

tuân thủ quyết định của Thủ trưởng đơn vị. 

Câu 88: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ 

chức KH&CN như thế nào? 

Trả lời:  

Theo quy định tại khoản 2, mục IX, Thông tư 12, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm 

cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức KH&CN sẽ do Thủ trưởng tổ chức 

KH&CN quyết định. Trình tự, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện theo 

quy định của cơ quan chủ quản và phải phù hợp với quy định tại Quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, luân chuyển từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ). 

Câu 89: Vai trò của tổ chức Đảng trong tổ chức KH&CN chuyển đổi? 

Trả lời:  

Tổ chức Đảng trong tổ chức KH&CN vẫn hoạt động theo những quy định về 

tổ chức Đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập như trước đây, đảm bảo sự lãnh đạo 

toàn diện và tuyệt đối của Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn 

vị. Đồng thời theo quy định tại khoản 1, mục XII, Thông tư 12, tổ chức Đảng trong 

tổ chức KH&CN chuyển đổi có trách nhiệm cho ý kiến về các vấn đề quan trọng sau 

đây dựa trên báo cáo của Thủ trưởng đơn vị: 

- Quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động và biện pháp thực hiện; 

- Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức trực thuộc; 

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các 

chức vụ lãnh đạo. 

Câu 90: Vai trò của tổ chức Công đoàn trong tổ chức KH&CN chuyển đổi? 

Trả lời:  

Tổ chức Công đoàn trong tổ chức KH&CN vẫn hoạt động theo những quy 

định về tổ chức công đoàn trong đơn vị sự nghiệp công lập như trước đây, đặc biệt 

là bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức. Đồng thời theo quy 

định cụ thể tại khoản 2, mục XII, Thông tư 12, tổ chức Công đoàn trong tổ chức 
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KH&CN chuyển đổi có trách nhiệm bàn bạc, phối hợp với Thủ trưởng đơn vị xây 

dựng các quy định sau đây nhằm bảo đảm quyền dân chủ trong cơ quan: 

- Quy chế chi tiêu nội bộ; 

- Quy chế dân chủ cơ quan; 

- Quy chế làm việc; 

- Quy định về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, viên chức và người lao động; 

- Phương án vay vốn tín dụng , hỗ trợ đầu tư.  

Câu 91: Việc giải quyết nhân lực dôi dư (nếu có) được thực hiện như thế nào khi 

các tổ chức KH&CN thực hiện Nghị định 115 sửa đổi?  

Trả lời:  

Việc giải quyết nhân lực dôi dư (nếu có) khi các tổ chức KH&CN thực hiện 

Nghị định 115 sửa đổi được thực hiện theo Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

Câu 92: Các tổ chức KH&CN trước khi thực hiện Nghị định 115 sửa đổi có chức 
năng đào tạo sau đại học, vậy sau khi thực hiện Nghị định 115 sửa đổi có 
được cấp kinh phí để duy trì công tác đào tạo nữa không? 

Trả lời:  

Sau khi thực hiện Nghị định 115 sửa đổi, nếu trong Điều lệ về Tổ chức và hoạt 

động của tổ chức KH&CN được cấp có thẩm quyền phê duyệt vẫn có chức năng đào 

tạo sau đại học, thì tổ chức KH&CN vẫn được tiếp tục giao kế hoạch và kinh phí 

đào tạo theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Câu 93: Tổ chức KH&CN sau khi thực hiện Nghị định 115 sửa đổi có được cấp 

kinh phí để duy trì, bảo dưỡng các thiết bị được giao không? 

Trả lời:  

Với thiết bị thuộc các tổ chức KH&CN nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến 

lược, chính sách, nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành, 

phục vụ quản lý nhà nước (theo khoản 3, Điều 4, Nghị định 115 sửa đổi), Nhà nước 

vẫn tiếp tục cấp kinh phí để duy trì, bảo dưỡng các thiết bị đó trong kinh phí hoạt 

động thường xuyên của đơn vị. Với thiết bị thuộc tổ chức KH&CN đổi mới tổ chức 

và hoạt động thường xuyên, đơn vị chủ động tự cân đối, bảo đảm nguồn kinh phí 

này sau khi chuyển đổi.  
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Câu 94: Một số tổ chức KH&CN đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép 
chuyển đổi theo quy định của Nghị định 43, nay muốn thực hiện theo 
Nghị định 115 sửa đổi thì phải làm thủ tục gì? 

Trả lời:  

Trước hết phải khẳng định, tổ chức KH&CN đã có đủ điều kiện để thực hiện 
Nghị định 115 sửa đổi mà lại làm thủ tục chuyển đổi theo Nghị định 43 là không 
đúng với quy định của pháp luật và làm trái với chính quy định của Nghị định 43: 
khoản 3, Điều 1, Nghị định 43 đã quy định: "Các tổ chức KH&CN thực hiện theo quy 
định tại Nghị định 115 sửa đổi”. 

Đối với trường hợp tổ chức KH&CN đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép 
chuyển đổi theo quy định của Nghị định 43, nay muốn thực hiện theo Nghị định 115 
sửa đổi thì phải xây dựng Đề án thực hiện Nghị định 115 sửa đổi để trình lại với cơ 
quan có thẩm quyền (theo trình tự quy định tại Thông tư 12). Cơ quan có thẩm 
quyền sẽ xem xét, ban hành quyết định phê duyệt Đề án thực hiện Nghị định 115 
sửa đổi và đồng thời bãi bỏ quyết định cho phép hoạt động theo Nghị định 43 đã ban 
hành trước đây. 

Câu 95: Tổ chức KH&CN khi thực hiện Nghị định 115 sửa đổi có hoạt động sản 
xuất kinh doanh bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ, dịch vụ KH&CN có phải đổi con 
dấu đang sử dụng sang loại hình con dấu của doanh nghiệp không? 

Trả lời: 

Căn cứ Điều 5 và Điều 6, Nghị định 115 sửa đổi, các tổ chức KH&CN ngoài 

việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN, được thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Để thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức KH&CN 

được quyền đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc Phòng đăng ký 

kinh doanh). Việc đăng ký kinh doanh không phát sinh thêm pháp nhân mới, chỉ 

mang tính thừa nhận hoạt động kinh doanh của tổ chức KH&CN.  

Vì vậy, đối với các tổ chức KH&CN công lập thuộc Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường Đại học, Học viện, trường cao 

đẳng và các Tổng công ty Nhà nước mặc dù có đăng ký kinh doanh theo Nghị định 

115 sửa đổi nhưng vẫn chỉ sử dụng một con dấu của tổ chức sự nghiệp, không khắc 

và sử dụng con dấu như các tổ chức kinh tế. 
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