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QUYET DINH 
Ban hanh Quy dinh quark 15,  cac a tai, nhiem vu, thy an KHCN 

do Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam 
duvc fly quyen phe duyet va nghiem thu 

CHU TICH 
VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM 

Can cir Nghi dinh s6 108/2012 /ND-CP ngay 25/12/2012 cua Chinh phu quy 
dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co.  cau to chirc cua Vien Han lam Khoa hoc 
va Cong nghe Viet Nam; 

Can dr Lulat Khoa hoc va Cong nghe ngdy 18 thong 5 nom 2013; 

Can dr Quyet dinh 2133/QD-TTg ngdy 01/12/2011 dm Thu tuerng Chinh phu 
ye viec Phe duyet Quy hooch tong the phat tri'en Vien Khoa hoc va Ong nghe Viet 
Nam den nom 2020 va dinh twang den nom 2030; 

Can cir Quyet dinh s6 01/QD-VHL,  ngdy 19/02/2013 cila Chu tich Vien Han 
lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam ve viec ban hanh Quy the To chirc va hog 
d6ng cita Vien Han lam Khoa hoc va C6ng nghe Viet Nam; 

Xet de nghi caa Twang Ban Ke hooch - Tai chinh, 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Quy dinh quail 13'T cac de tai, 
nhiem vu, du an KHCN do Vien Han lam Khoa hoc va Cong ngh'e Viet Nam &aye 
uy quyen phe duyet va nghiem thu. 

Dieu 2. Quyet dinh nay c6 hieu Arc thi hanh ke tir ngdy 1([ va thay the Quyet 
dinh so 2080/QD-KHCNVN ngay 08/12/2008 dm Chit tich Vien Khoa hoc va Cong 
nghe Viet Nam ve viec ban hanh "Quy dinh tam tiled ye quail ly cac de tai, du.  an va 

nhiem vu KHCN cap nha ntro.c do Vien Khoa hoc va Cong ngh'e Viet Nam dtrov uy 
quy'en phe duyet va nghiem thu". 

Dieu 3. Chanh Van pheng, Tru6ng Ban Ke hooch - Tai chinh, va Thu tru6ng 
cac don vi tryc thu6c chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. 

Noi nhcon 
- Nhu Dieu 3; 
- Lanh dao V*1 Han lam KHCNVN; 
- Website V*1 Han lam KHCNVN; 
- Luu: VT, KHTC, PC.50. 

CHU TICH 



VIEN HAN LAM KHOA HQC 
VA CONG NGHE VIET NAM 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Thic lap - Tu. do - Hanh phtic 

      

Ha NOi ngay C l timing IC nam 2014 

QUY DINH 
Quan 157 cac a tai, nhiem vu, du. an KHCN do Vien Han lam Khoa hoc 

va Cong nghe Viet Nam dtroc fly quyen phe duyet va nghiem thu 

(Ban hanh kern theo Quy& dinh so 1,/q G /QD-VHL, 	thang/is nam 2014 
cua Chfi tich Vi'On Han lam Khoa hoc va Cong ngh'0 VIOt Nam) 

Chuvng I 
QUY DINH CHUNG 

Dieu 1. Pham vi dieu chinh 

Quy dinh nay dp dung cho viec quail l3"/ cac a tai, nhiem vu, du an KHCN 
(sau day goi tat Id nhiem vu) do Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam 
(sau day goi tat la Vien Han lam) duoc Uy quyen phe duyet va nghiem thu. 

Dieu 2. D6i tuvng ap dung 

Cac nhiem vu do Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam duoc ny 
quyen phe duyet va nghiem thu, sir dung von ngan sach nha nu& nhu: Chuang trinh 
Bien Dong - Hai dao, Nhiem vu Dieu tra ca ban, Chuang trinh Muc tieu quoc gia 
Nuerc sach va ve sinh moi truang !long thon, Nhiem vu bao ve moi truemg,,  cac 
Chuang trinh muc tieu khac va cac nhiem vu uST quyen khac (sau day goi tat la 
Chuang trinh us/ quyen) duoc Chu tich Vien Han lam Khoa hoc va Cong nghe Viet 
Nam quyet dinh giao cho mot don vi su nghiep truc thuc Vien Han lam chU tri thuc 
hien va mot ca nhan chit nhiem. 

Dieu 3. Nguyen tic plan l5T 

Viec xac dinh, tham dinh, giao nhiem vu va quan ly cac nhiem vu duoc thuc 
hien theo cac quy dinh hien hanh cua Nha nuac, quy dinh dm Chuang trinh uST 
quyen va cac quy dinh cu the dm Vien Han lam. 

Chuvng II 
NHUNG QUY DINH CV THE 

Dieu 4. Muc tieu va n(ii dung ctia nhiem vu 

Muc tieu va not dung cu the cila nhiem vu thuc Chuang trinh usT quyen phal 
phi' hop vai tieu chi va yeu cau (lac thU cua timg chuang trinh usf quyen do (tieu chi 
cua Chuang trinh uy quyen tai phu lye 2, tieu chi duov cap nhat theo quy dinh hiOz 
hanh). 
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Dieu 5. De xuat, xac dinh va phe duyet danh muc 

1. De xuat nhiem vu  

Tren co so th6ng  bao cira Vien Han lam ve nhang  dinh huang  xay dung  cac 
nhiem vu  thu8c,cac Chuang  trinh uST quyen, cac dan 	ca nhan, tap the khoa hoc 
tien hanh xuat cac nhiem vu  (mau 1, phu  luc 1). Muc,tieu, not dung  va san pham 
cu  the cira nhiem vu  phai phuhop vai tieu chi va yeu cau d4c thin 	tirng  chuang  
trinh va giri ve Vien Han lam. Danh muc de xuat nhiem vu  cira dan vi phai ducyc sap 
xep theo thir tu  uu tien (H8i &rig  khoa hoc cita dan vi nhat tri lua chon, co hien ban 
cu8c hop MI clang  khoa hoc) 

Thai han nap de xuat dugc quy dinh trong  thong  bao cua Vien Han lam. 

2. Xac dinh danh muc de xuat 

a) Tren ca so de xuat cira cac dan vi, Chit tich Vien Han lam thanh lap cac H8i 
d8ng  tu van a danh gia va xac dinh danh muc cac de xuat. H8i dong  c6 it nhat 7 
thanh vien, bao gam cac chuyen gia c6 chuyen man phi' hop doi tirng  chuang  
trinh us/ quyen va khong  tham gia trong  nh6m thuc hien a xuat nhiem vu, dai dien 
ca quan quan 1ST. 

b) H8i dong  tu van xem xet va lua chon cac de xuat bang  hinh thirc b6 phial 
kin (mau 2, phu  luc 1). Ket qua cham diem danh gia cac de xuat dugc tong  hop (mau 
3, phu  luc 1). Cac de xuat c6 so diem binh quan > 75 se dugc chon vao danh muc. 

c) Dua tren ket qua dank gia, H8i d8ng  danh sach cac xuat da dugc lua 
chon theo thir tu  uu tien theo diem tir cao xuong  thap (mau 4, phu  luc 1). 

d) Tren ca so kien nghi cUa H8i d8ng  tu van, Chit tich Vien Han lam xem xet 
va guy& dinh phe duyet Danh muc cac de xuat thu8c chuang  trinh usf quyen, trong  do 
du kien ve muc tieu, not dung, san pham, tired gian, kinh phi thut hien, ten dan vi chit 
tri va ca nhan chit nhiem. Vien Han lam giri cong  van va Danh muc cac de xuat (kern 
theo cuang so. h8 da dugc bo sung, hoan thien theo gop ST dm H8i dong  tu van) gin 
co. quan quart 1ST nha ntrac lien quan. 

Dieu 6. Xet chon va phe duyet nhiem vu 

Can cir y kien cua cac ca quan quart ly nha ntrac ve danh muc de xuat, Vien 
Han lam thong  bao va huang  clan cac ca nhan va dan vi lap 116 sa nhiem vu  chi tilt 
doi voi cac de xuat dirge chap than. 

1. Dieu kien va 118 sa nhiem vu  

a) Do'i tugng  clang  kST xet chon nhiem vu  

- Cac dan vi sit  nghiep true thu8c Vien Han lam c6 quyen dang kST la don vi 
chit tri nhiem vu. MCA dun vi co the dugc dong  then chit tri nhieu nhiem vu  trong  
Chuang  trinh uST quyen. 

- Cac ca nhan dang  kST lam chit nhiem nhiem vu  phai thoa man cac dieu kien: 
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+ Co chuyen mon ding link vuc KHCN vai nhim vu xet chon; 

+ La can b6 trong bien ch'6 ciia don vi gang k9 chn tri nhiem vv; 

+ Dang khong hoc tap hay cong tac dai han 6. nuac ngodi; 

+ Dang khong chil nhiem nhiem vv thuc Chuang trinh u9 quy'L; 

+ Khong trong din "Khong dugc giao lam chii nhiem a tai cap Vi@l Han 
lam KHCNVN" do vi pham cac quy dinh ciia Vien Han lam. 

b) H6 so dang k9 xet chon nhiem vv (mau 5, phv lvc 1) g6m 1 ban g6c va 9 
ban sao, moi ban dugc &mg thanh quyen theo trinh to sau: 

- Don clang k9 (mall 6, phv lvc 1); 

- Thuy6t minh nhiem vu ding du toan kinh phi thuc hien (mau 7, phv lvc 1); 

- Tom tat hoat citing KHCN dm don vi clang k9 chil tri nhi'm vv (mau 8, phv 
luc 1); 

- Ban 19 lich khoa hoc dm ca nhan clang k9 chit'  nhiem du an (mau 9, phv lvc 
1); 

- Van ban xac nhan CO dill diL ki'0 lam chii nhi4n (mail 10, phv lvc 1); 

can); - Van ban cam 1c6t dm ca nhan clang k9 chii nhiem (mau 11, phv lvc 1) (nL 

- Van ban xac nh4n ciia cac co quan, (tong 9 tham gia ph6i hop thuc hi'e'n 
nhiem vu (mau 12, 13, phi lvc 1)(ne'u c6); 

- Cac van ban khae (kha Wang huy dOng them ngu6n von, ...) (nL co). 

2. Xet chon nhi@ii vu 

Vien Han lam thanh leap cac H6i ang xet chon nhiem vv. H6i d6ng it nhat c6 
7 thanh vien, la nhung chuyen gia theo dung chuyen nganh dm nhiem vv va khong 
tham gia nhi'm vv dO. H6i dong hop de xem xet danh gia ho so a cuong chi tiet ciia 
nhiem vv. Chii nhiin nhim vv true tiep bao cao thuyet minh de cuong tnxacc H6i 
Tong va cung cap cho H6i &rig nhang ho so, tai lieu c6 lien quan khi H6i Tong yeu 
cau. H6i d8ng CO trach nhiem gop 9 chinh siva hoan thin 116 so nhi@ii vv. Cac 9 kien 
dm H6i (tong dugc thong bao bang van ban cho don vi chit tri va ca nhan chi' nhi'm 
de hoan chinh h6 so nhiem vu. 

, 	Phien hop H6i dong xet chon nhi'm vu phai c6 it nhat2/3 s6 thanh vien H6i 
&rig co mat (trong do bat bu6c CO mat cila Chi' tich, thu k9 va it nhat 1 thanh vien 
phan bien) va c6 9 kien nhan xet bang van ban ciia 2 Uy vien phan biL. 

H6i ang xet chon lam v* theo phuong thuc hop kin va danh gia h6 so theo 
nhirng tieu chi va thong diem thong nhat (mau 15, phi lvc 1). Ket qua danh gia dm 
H6i d6ng xet chon doge tong hgp theo (mau 16, phv lvc 1). H6 so dat diem binh 
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quan 75 diem dugc de nghi Chu tich Vien Han lam KHCNVN xem xet phe duyet 
trien khai. 

Trong than gian 1 thang ke to phien hop HO d6ng xet chon, don vi chit tri va 
ca nhan chit nhiem hoan thanh chinh sira ho so nhiem vu theo ket 1u4n cita Hoi &mg 
(mau 17, phi 1ic 1) va giri H6 so (07 be)) clang ved Bao cao chinh sira (mau 18, phv 
luc 1) ye Vien Han lam. 

Vien Han lam tin hanh tham dinh kinh phi nhiem vu sau khi h15 so dal dugc 
chinh sira ye not dung theo ket luO.n cua hOi (long xet chon. 

3. Phe duyet nhiem vu 

Chit tich Vien Han lam xem xet, phe duyet chinh thirc va giao nhiem vu cho 
don vi chit tri va ca nhan chit nhiem to chirc thuc hien sau khi don vi chit tri va co. 
nhan chit nhiem da hoan thien thuyet minh nhiem vu theo kien nghi cua HOi &Ong xet 
than h'6 so va hOi de'5ng thAm dinh tai chinh. 

Dieu 7. Trien khai thurc hien nhiem vu 

Vien Han lam t6 chirc ky hop dtmg thuc hien nhiem vu vai lanh don don vi 
chit tri va ca nhan chit nhiem sau khi Thuyet minh chi tiet dugc Vien Han lam phe 
duyet thuc hien nhiem vv. 

Dan vi chit tri va chit nhiem nhiem vu chiu trach nhiem thuc hien theo nhang 
cam ket trong hop dZing. Thuc hien day du the de) bao cao dinh kST ye tien de) trien 
khai thuc hien va tinh hinh sir dung kinh phi (mau 19, phv lvc 1). 

Vien Han lam to chirc kiem tra tin do thuc hien, quyet toan tai chinh nhiem 
vu trong cac ,dgt duyet quye't town hang nam tai don vi chit tri. Ket qua kiem tra la 
can cir 	dieu chinh not dung va du town cita nhiem vu ho4c co the dinh chi viec 
thuc hien nhiem vu. 

,Don vi chit tri va chit nhiem nhiem vu c6 trach nhiem bao cao ket qua thuc 
hien ye Vien Han lam trong cac dip bao cao So ket va bao cao Tong ket hang nam. 

Ca nhan chit nhiem nhiem vv chi dugc thay d6i trong truemg hop bAt kha 
khang va phai dugc sr chap thu'On dia. Chit tich Vien. 

Trong qua trinh thuc hien neu c6 nhu cau thay doi khi lugng cong viec hoac 
tier' do thuc hien nhiem vu dan den sit thay doi ye du town hay keo dai thed gian thuc 
hien nhiem vu, don vi chit tri giri cong van kem theo don cita chit nhiem nhiem vu 
(Mau 20 hoac Mau 21, Phu lvc 1) den Chit, tich Vien truac then diem ket tit&en th 
gian thuc hien nhiem vu toi thieu 01 thang de giai quyet. 

Viec thay d6i du town khong lam thay d6i tong kinh phi thuc hien nhiem vv. 
Than gian gia flan dugc Ong vao than gian thuc hien nhiem vv. 

Dieu 8. Dinh gia nghiem thu nhiem vu 

1. Phiscmg thirc danh gia nghiem thu 
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Vic danh gia nghi0-1 thu nhi.01 vu duov thgc hie‘n theo hai cap gom danh gia 
nghi@ri thu cap ca so (sau day goi tat la nghie'm thu cap co so) va danh gia nghi0-1 
thu cap V*1 Han lam (sau day goi tat la nghiem thu cap Vin Han lam). Nghim thu 
cap Vin Han lam chi thgc hien doi \Teri cac nhim vu dugc HOi &Ong nghie.m thu cap 
co so xep loaf "Dar treY 

He dugc coi la san pham ctia nhie'm vv, cac ke't qua ve cong b6, 	tri tue 
va dao tao cua nhie'm vu phai dap irng cac dieu kien sau: 

- Hoi ved cac cong bIA: 

+ Cac cong bo phai c6 not dung gall trung \Teri not dung cila nhiem vu; 

+ Ghi ro ten ho4c ma s6 nhie'm vu trong phan cam an; 

+ Tac gia hoac d'ong tac gia cita cong bo c6 ten trong danh sach nhang can 1)0 
thuc hien nhi@ri vu. 

- D6i ved van bang so hau tri tue: 

+ Van bang c6 ten, not dung trung Wei ten, not dung van bang dal clang 141 
trong thuyet minh dugc phe duyt; 

+ Tac gia hoac dog tac gia da van bang c6 ten trong danh sach nhang can bO 
thuc hien nhiem vu. 

- D6i 	cac luan an, luan van: 

+ Luan an, luan van co not dung On trung veri not dung dm nhie'm vv; 

+ Can bO huang dan hoac nguari vi6t luan an, luan van c6 ten trong danh sach 
nhang can 1)0 thirc hien nhie'm vv. 

2. Nghi.@.n thu cap co so.  

a) Thai han nOp hiS so va to chic nghie'm thu 

Cham that 01 thang tru6c then diem ke't -auk th6i gian thuc hien nhiesm vv, 
chu nhi@n c6 trach nhi01 nOp cho don vi chu tri ho so de nghi nghi'01 thu cap co so. 
Vic to chirc nghie'm thu cap co sof phai dugc thgc hien va hoan thanh truck thad 
diem ket th-Cic thari gian thuc hie‘n nhi'm vv. 

b) HOi d6ng danh gia nghie'm thu 

HOi di3ng nghie'm thu cap co so do thil tnrang don vi chu tri nhi@•n vu thanh 
lap. flOi &Ong co it nhat la 7 thanh vien, gom cac can 110 khoa hoc c6 chuyen mon 
pha hop \Teri linh vgc nghien ciru cua nhiem vv va khong tham gia thuc hien nhi.01 
VV. 

HOi d6ng nghie'm thu cap co so c6 trach nhie'm danh gia ke't qua thuc hie'n 
nhi.01 vv theo cac quy dinh hien hanh. 

Kinh phi nghiin thu cap co ser dugc lay ti kink phi thuc hien nhie'm vv. 
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c) NOi dung danh gia ket qua va 'cep loci nhiem vu. 

NOi dung djnh gia ket qua va xep loaf nhiem vu cu' a HOi d6ng nghiem thu cap co so.  
dirge thi..rc hien dua theo huang dan tai Dieu 12 va khoan 1 va khoan 2 Dieu 13 
Thong to 11/2014/TT-BKHCN ngay 30/5/2014 dm BO Khoa hoc va Cong nghe quy 
dinh viec danh gia, nghiem thu ket qua thgc hien nhiem vu khoa hoc va cong nghe 
cap quoc gia sir dung ngan sach nha nu& (Phu luc 3). 

d) Hoan thien nhiem vu sau khi nghiem thu 

Chu nhiem nhiem vu, sau phial hop ciia HOi d'6ng nghiem thu cap co sec, lien 
hanh hoan thien ho so nhiem vu theo gop y cua cac thanh vien HOi gong nghiem thu 
cap co so.. Viec hoan thien ho so de tai thi,rc hien dua theo huang dan tai khoan 3 
Dieu 13 Thong to 11/2014/TT-BKHCN ngay 30/5/2014 cila BO Khoa hoc va Cong 
ngh'e quy dinh viec danh gia, nghiem thu ket qua thi..rc hien nhiem vu khoa hoc va 
cong nghe cap quoc gia sir' dung ngan sach nha nu& (Phu luc 3). 

3. Nghiem thu cap Vien Han lam 

a) Thai han n'Op 116 so va t6 chirc nghiem thu 

Sau khi hoan thien 116 so, chil nhiem nhiem vu n'Op h6 so de nghi nghiem thu 
cap Vien Han lam ve Vien Han lam theo (mau 27, phu luc 1) de tien hanh cac thu tuc 
nghiem thu cap Vien Han lam. 

Thai diem hop HOi d6ng nghiem thu cap Vien Han lam de danh gia ket qua 
cua nhiem vu se dugc to chirc trong thai han 02 thang ke tir khi nhjn dirge ho so hop 
le de nghi nghiem thu cap Vien Han lam dia don vi chu tri va chit nhiem nhiem vu. 

Quyet town tai chinh nhiem ATV se dugc lien hanh dOc ljp vai qua trinh nghiem 
thu ye mat khoa hoc. 

b) H6 so nghiem thu cap Vien Han lam 

Nhiem vu dugc dtra,ra HOi d6ng nghiem thu cap Vien Han lam a danh gia 
nghiem thu sau khi c6 ho so Om: 

- Cong van a nghi nghiem thu cua Thu tnrang don vi cha tri nhiem vu giri 
cho Vien Han lam (01 ban) 

Bao cao tong hop ket qua thgc hien nhiem vu (mau 22, phu luc 1) g6m 09 
ban, moi ban dong thanh quyen theo trinh to sau: 

+ Bao cao tong ket nhiem vu; 

+ T6m tat ket qua nhiem vu bang tieng Viet (mau 23, phu luc 1), tieng Anh 
(mail 24, phu luc 1); 

+ Th6ng ke ket qua thgc hien nhiem vu (mail 25, phu luc 1); 

+ Bao cao tinh hinh sir dung, guy& town tai chinh cua nhiem vu co xac nhjn 
cua ke toan va thil twang don vi (mau 26, phu luc 1); 
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+ H6 so nhi'Olvv da dugc phe du3* (ban sao); 

+ Bien ban hop HOi d6ng ngh*ii thu cap co sa; 

+ Nhan xet dm 2 phan bien cap co sa; 

+ Don xin diL chinh du toan th%rc hien nh*n vu co phe duyt cita Vin Han 
lam (mau 20, phu lvc 1) (n'L c6); 

+ Don xin gia han thvc hien nhiem vu c6 phe du3* cua Vin Han lam (mau 
21, phv lvc 1) (nL co); 

+ Giai trinh cua chu nhi4n nhiem vu co xac nhan cila Thu truang don vi va 
H6i d6ng khoa hoc (truerng hop n6p h6 so muon hon 3 thang sau khi ket thiic thoi 
gian thvc hiL nhiem vv); 

+ Minh chirng v'e cac ke't qua cong b6 va dao tao (nL co). 

c) H6i d6ng danh gid nghi4n thu 

H6i d6ng nghim thu cap Vin Han lam do Chu tich V*1 thanh lap. H6i &Ong 
có it nhat 7 thanh vien, bao gom cac chuyen gia thu6c linh vvcchuyen mon dm 
nh*n va khong tham gia thirc nhi'01 vv. Ngoai ra, HOi citing co the co can 
b6 quan VT lien quan den nhi@ri vu hoac dai din co quan su dung ket qua dm nh*n 
vv. 

Phien hop dm H6i d6ng ngh*n thu cap Vin Han lam phai c6 mat it nhdt 2/3 
tong so thanh vien cua H6i &rig (trong do c6 ChU tich hOi &Ong, thu ky khoa hoc va 
it nhat 01 uST vien phan b*1) va phai co ban nhan xet dm 2 usT vien phan 

Trong phien hop dm Hoi d6ng, chu nh*n nhiem vu trinh bay bdo cao ket qua 
nghien ciru khoa hoc dm nhi'e'm vu trugc H6i &mg. 

H6i d6ng nghi@n thu cap Vien Han lam c6 trach nh*n danh gid k6t qua thirc 
h*-1 nhiem vu theo cac quy dinh hien hanh, to van cho ,Chit tich 	 & trong vi 
quyet dinh flgh*n thu vu va huang sir dung cac ket,qua dat dugc nh*n 
vv. H6i &Ong nghiLi thu xem xet, yeu cau chinh sira: TOm tat ket qua nh*n vu bang 
ti6ng Viet (mau 23, phv lvc 1), tiLg Anh (mau 24, phv lvc 1) va Thong ke ket qua 
thuc hien nhiem vu (mau 25, phu lvc,1) do chi.' nhi@n 	vv de xuat. HOi dong 
thong qua Ket Juan 	116i (long ve ket qua chinh cua nh*n vu (mau 31, phi lvc 1). 

Kinh phi ngh*n thu cap Vin Han lam dugc chi tra theo quy dinh hien hanh 
Han lam. 

d) 1\16i dung, thang diem danh gia ket qua va x6p loai nhiem vu 

HOi d6ng nghiLi thu cap V*1 Han lam danh giak6t qua thvc hien nhiem vu 
theo not dung va thang diem thong nhat (mau 29, phv lvc 1). Tong hop ket qua danh 
gia 	HOi &mg dugc the hie;n trong mau 30, phi lvc 1. 

H6i d6ng nghi'e'm thu cap Vien Han lam, can cir vao k6t qua danh gia, x6p loai 
nh*n vu theo cac 
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- Xuat sic: Diem binh quan tir 85 den 100 diem. 

- KM: Diem binh quan tit 70 den < 85 diem. 

- Dat: Diem binh quan tir 50 den < 70 diem. 

- Khong dat: Diem binh quan dual 50 diem. 

e) Hoan thien nhiem vu sau khi nghiem thu 

- D6i vai nhiem vu dugc danh gia xep loai tit "Dat" tra len, trong theyi han 02 
thang ke tit thai diem nhjn Bien ban hop H6i (long nghiem thu cap Vien Han lam (va 
cac van ban di kern), chit nhiem nhiem vu va co quan chu tri c6 trach nhiem chinh 
sua Bao cao tong hop ket qua thuc hien nhiem vu theo ket lujn cua H6i &mg nghiem 
thu cap Vien Han lam, ljp Bao cao ye viec chinh sita Bao cao tong hop ket qua thuc 
hien nhiem vu (mau 32, phu luc 1) va n6p ho so hop le cho Vien Han lam va cac co 
quan quail ly nha nuacc (neu c6 yeu cau) theo qui dinh hien hanh ye AT* giao n6p, 
luu tat tai lieu san pham cua nhiem vu. 

- D6i vai nhiem vu danh gia xep loai "Khong dat" se ?dr 15T theo quy dinh cua 
Vien Han lam. 

4. Phe duyet nghiem thu ket qua 

Vic phe duyet nghiem thu nhiem vu chi tin hanh d6i Wei cac nhiem vu dugc 
H6i dong nghiem thu cap Vien Han lam xep loai tir "Dat" tra len. Chi' nhiem nhiem 
vu va co quan chu tri,n6p H6 so de nghl ra quyet dinh nghiem thu ve Vien Han lam. 
H6 so de nghl ra quyet dinh nghiem thu g6m co: 

- Giay chimg nhian giao n6p ket qua thuc hien nhiem vu Khoa hoc va C6ng 
nghe cap Vien Han lam KHCNVN cua Trung tam Thong tin - Tu lieu; 

- Giay xac nhjn giao n6p ket qua nhiem vu Khoa hoc va Cong nghe cua Trung 
tam Tin hoc va Tinh town; 

- Bao cao tong hop ket qua thuc hien nhiem vu (mAu 22, phu luc 1); 

- Bao cao ye yiec chinh sira Bao cao tong hop ket qua thuc hien nhiem vu 
(tau 32, phu luc 1). 

Sau khi tie') nhjn h6 so hop le, Vien Han lam phe duyet nghiem thu nhiem vu. 
Nhiem vu chi dugc coi la ket thitc va hoan thanh nhiem vu khi Chu tich Vien ra 
guy& dinh nghiem thu va thanh 15T hop d6ng. 

5. Xit 13'T cac nhiem vu chain nghiem thu cap Vien Han lam hoc khong hoan 
thanh 

Cac nhiem vu chjm n6p H6 so a nghl nghiem thu cap Vien Han lam ho4c 
chjm n6p Ho so de nghl ra quyet dinh nghiem thu hoc khong hoan thanh se xit ly 
theo quy dinh cua Vien Han lam. 
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Dieu 9. Giao Op ket qua nghien cum 

, 1. Bao cao tang hop ket qua thgc h*i nhim vu, Bien ban danh gia x6p loai, 
Ket lujn dm Hai dong ve ket qua chinh cita nhim vu, Bao cao ye yi'e'c chinh sira 
Bao cao tong hop ket qua thirc hie;n nhim vu (ban in va ban di@n tir) dugc nap 
Trung tam Thong tin - Tu Ru thuac Vin Han lam de quan VT theo cac quy dinh dm 
Nha nuac va Vin Han lam. 

2. Bao cao tam tat ket qua thgc hin nhim vu bang ti6ng Viet, ti6ng Anh, Bien 
ban danh gia x'ep loci nhim vu va Ket 1u4n dm Hai dong ye ket qua chinh dm nhi'01 
vu (ban in va ban din tir) nap Trung tarn Tin hoc va Tinh toan. Cac thong tin cita 
nhi'm vu &rot danh gia tit loci "KM." tra len va dugc Hai dong nghi'e'rn thu cap Vin 
Han lam kien nghi se dugc Vin Han lam sir dung de dua len trang thong tin d*1 tit 
cila Vin Han lam. 

3. Cac san phAm cita nhim vu va tai san d'a mua sam bang kinh phi cita nhim 
vu dugc kiem ke va ban giao theo cac quy dinh hi'e'n hanh. Mau vat ye sinh vat va dia 
chat sau khi nghi'm thu phai dugc luu gift tai Bao tang thien nhien V* Nam ho4c 
vin nghi'en ciru chuyen nganh. 

Chuang III 

DIEU KHOAN THI HANH 

Dieu 10. Quy dinh nay gam 3 chuong 10 di'eu la co so.  phap V/ cho Nfic )(de 
dinh, phe duy't, nghi@n thu va quart V/ cac de tai, nhim vu, du an do V*1 Han lam 
Khoa hoc va Cong ngN Viet Nam dugc ity quyen phe du)* va nghi'01 thu. 

Ban K6 hoach - Tai chinh có trach nhim huong dan to chirc trie'n khai va ki .e'm 
tra yi'c thgc hi'e'n Quy dinh nay./. / 
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Phu luc 1 

BO MAU HU'ONG DAN 

(Kern then Quyiet dinh sa 44S6 /QD-VHL ngay I thang.-1Unam 2014 
cita Chit tich Vien Han lam Khoa hoc va Clang nghe Viet Nam) 



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC VĂN BẢN 

 

TT Tên văn bản Trang 

1 Phiếu Đề xuất nhiệm vụ 2 

2 Phiếu Đánh giá phân loại các đề xuất nhiệm vụ 3 

3 Bảng Tổng hợp phiếu đánh giá phân loại các đề xuất nhiệm vụ  4 

4 Danh sách  nhiệm vụ  5 

5 Hồ sơ đăng ký xét chọn  6 

6 Đơn đăng ký 8 

7 Thuyết minh nhiệm vụ  9 

8 Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ  14 

9 Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ  15 

10 Giấy xác nhận đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ  16 

11 Bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ  17 

12 Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ  18 

13 Giấy xác nhận tham gia thực hiện nhiệm vụ  19 

14 Phiếu nhận xét Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ  21 

15 Phiếu đánh giá Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ  23 

16 Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký tuyển chọn đơn vị chủ trì 

và chủ nhiệm nhiệm vụ  

25 

17 Hồ sơ nhiệm vụ  26 

18 Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ 

nhiệm nhiệm vụ  

28 

19 Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ  29 

20 Đơn xin điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ  30 

21 Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ  32 

22 Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ  33 

23 Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt  35 

24 Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Anh  36 

25 Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ  37 

26 Báo cáo tình hình sử dụng, quyết toán tài chính của nhiệm vụ  39 

27 Giấy xác nhận nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 40 

28 Phiếu nhận xét kết quả nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 41 

29 Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 43 

30 Biên bản đánh giá xếp loại 45 

31 Kết luận của hội đồng về kết quả chính của nhiệm vụ  46 

32 Báo cáo về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ  47 

33 Giấy xác nhận nộp hồ sơ đề nghị ra quyết định nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

48 
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Mẫu 1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ  

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Thuộc chương trình: 

3. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: 

4. Cơ quan chủ quản : 

5. Cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ: 

6. Thời gian thực hiện  

7. Kinh phí dự kiến 

- Ngân sách nhà nước: 

- Ngân sách địa phương: 

- Khác: 

8. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ: 

9. Mục tiêu của nhiệm vụ: 

10. Phạm vi, quy mô nhiệm vụ:  

11. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ:  

12. Phương pháp thực hiện nhiệm vụ:  

13. Nội dung chi tiết của nhiệm vụ:  

14. Tiến độ thực hiện: 

15.  Kết quả, sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ:  

- Sản phẩm của dự án phải đáp ứng tiêu chí của Chương trình (Phụ lục 2).  

- Sản phẩm nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ 

- Công bố khoa học 

- Sở hữu trí tuệ  

- Đào tạo 

16. Địa chỉ bàn giao sử dụng: 

 

Đơn vị đăng ký chủ trì 

(Ký tên và đóng dấu)                               

….., ngày      tháng     năm 20 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm  

(Ký tên ghi rõ họ và tên)                              

 

 

Ghi chú: Bản đề cương trình bày ngắn gọn không quá 3 trang A4. 
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Mẫu 2 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 20 ...   

 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ 

Thuộc chương trình :.......................... 

(Dùng cho Hội đồng tư vấn) 

 

Số 

TT 

Tên đề 

xuất 

Ý nghĩa khoa 

học và giá trị 

thực tiễn  

≤ 20 

Mức độ rõ 

ràng về mục 

tiêu, nội dung   

≤ 20 

Tính khả thi   

≤ 20 

Sản phẩm 

  ≤ 40 

Tổng số 

điểm  

≤ 100 

1 2 4 5 6 7 8 
1       

2       

..       

*Ghi chú: Các đề xuất nhiệm vụ có số điểm ≥ 75  được đưa vào danh mục kế hoạch năm. 

                                

                               

                                                                        

Thành viên Hội đồng 

                                                              (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn chấm điểm cho sản phẩm: 

+ Sản phẩm cụ thể, đáp ứng tiêu chí của chương trình (phụ lục 2) đạt tối đa  30 điểm. 

+ Sản phẩm cụ thể, đáp ứng tiêu chí của chương trình và có thêm sản phẩm khác như: 

có công bố bài báo hoặc bằng sáng chế hoặc giải pháp hữu ích đạt tối đa 40 điểm.  

+ Sản phẩm không đáp ứng tiêu chí của chương trình: 0 điểm. 
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Mẫu 3 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 20    

 

 

BẢNG TỔNG HỢP 

Kết quả đánh giá phân loại các đề xuất nhiệm vụ 

dự kiến thực hiện kế hoạch 20.... – 20.... 

Thuộc chương trình :.......................... 

(Dùng cho Hội đồng tư vấn) 

 

Số 

TT 
Tên đề xuất 

Điểm trung 

bình 
Ghi chú 

1    

2    

...    

 

        

Các thành viên ban kiểm phiếu 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Trưởng ban kiểm phiếu 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Thư ký Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Chủ tịch Hội đồng  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 4   

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 20...    

 

DANH SÁCH 

Nhiệm vụ thuộc Chương trình... xét chọn đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm 

trong kế hoạch 20... – 20... 

(Dùng cho Hội đồng tư vấn) 

Số lượng Nhiệm vụ:  .... 

 

Số 

TT 

 

Tên nhiệm 

vụ 

Tên đơn vị 

chủ trì và  

chủ nhiệm 

Mục tiêu Sản phẩm 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh 

phí dự 

kiến 

tối đa 

(Tr.đ) 

1    - Sản phẩm theo tiêu chí 

Chương trình: 

- Sản phẩm nghiên cứu 

phát triển KHCN 

- Công bố: 

- Sở hữu trí tuệ: 

-  Đào tạo: 

  

2       

…       

 

 

Thư ký HĐ 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ tịch HĐ 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 5 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

VIỆN ..................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT CHỌN 

 ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ VÀ CÁ NHÂN CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ 

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH.... 

 

 

 

TÊN NHIỆM VỤ 

...... 

                                        Mã số.................... 

 

 

 

 

 

 

                                         

       Đơn vị đăng ký chủ trì : ............................................ 

      Cá nhân đăng ký chủ nhiệm : ................................... 

 

 

 

 

   

.........., …./20… 
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Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc 

Chương trình uỷ quyền cấp Viện Hàn lâm KHCNVN bao gồm:  

- Đơn đăng ký (mẫu 6); 

- Thuyết minh nhiệm vụ cùng dự toán kinh phí thực hiện (mẫu 7); 

- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ (mẫu 8); 

- Bản lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án (mẫu 9); 

- Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm (mẫu 10); 

- Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (mẫu 11) (nếu cần); 

- Văn bản xác nhận của các cơ quan, đồng ý tham gia phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ (mẫu 12, 13)(nếu có); 

- Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có). 
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Mẫu 6 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ 

Thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình ... 

 

Kính gửi: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 

Căn cứ Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu (Ban hành kèm theo 

Quyết định số     /QĐ-VHL ngày    /   /20... của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN), 

chúng tôi: 

I. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ VÀ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM 

1. ................................... 

    ................................... 

(tên, địa chỉ của đơn vị đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì ) 

2. ................................... 

    ................................... 

(Họ và tên, học vị, học hàm, chức vụ, địa chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm ) 

 

Xin đăng ký đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ: 

    ................................... 

    ................................... 

 Thuộc Chương trình...                    bắt đầu triển khai từ năm 20…đến năm  20… 

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

1. Thuyết minh nhiệm vụ 

2. Tóm tắt về hoạt động KHCN và năng lực của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ 

3. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ 

4. Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Viện 

5. Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (nếu cần) * 

6. Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ (nếu có) * 

7. Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có) * 

 

......., ngày ... tháng ... năm ... 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì 

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

* Chỉ liệt kê nếu có văn bản 
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Mẫu 7 

THUYẾT MINH NHIỆM VỤ  

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ 

1.Tên nhiệm vụ: 2. Mã số: 

3. Thời gian thực hiện:  

(Từ tháng   /20… đến tháng   /20…)     

5. Kinh phí:    

Tổng số: ...        triệu đồng,   trong đó: 

- Từ Ngân sách Trung ương:   

- Từ Ngân sách địa phương:                            

- Từ nguồn khác :  

6. Thuộc Chương trình :   

7. Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên:  

Năm sinh:                                                         Nam/Nữ :  

Học hàm, học vị: 

Điện thoại:                                          

E-mail:  

Địa chỉ:  

8. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ 

Tên cơ quan chủ trì nhiệm vụ:  

Điện thoại:                                         Fax:  

E-mail:  

Website:  

Địa chỉ:  

 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

9. Mục tiêu của nhiệm vụ 

10. Tổng quan tình hình nghiên cứu ứng dựng và phát triển công nghệ thuộc 

lĩnh vực của nhiệm vụ 

Tổng quan tình hình nghiên cứu, triển khai công nghệ  thuộc lĩnh vực của nhiệm vụ 

Tình hình nghiên cứu, triển khai công nghệ  ngoài nước 

Tình hình nghiên cứu, triển khai công nghệ của chủ nhiệm trong lĩnh vực này và 

những vấn đề mới đặt ra nghiên cứu, triển khai 

Danh mục các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến nhiệm vụ và đã 

trích dẫn trong phần tổng quan (tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố )        
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11. Cơ sở và luận giải sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ  

Luận cứ tính cấp thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ đối với khoa học và 

ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sự  hình thành, phát triển công nghệ vào thực tiễn. 

12. Nội dung triển khai nhiệm vụ 

... 

13. Phương pháp triển khai công nghệ , kỹ thuật sử dụng  

... 

14. Tiến độ thực hiện (phù hợp với những nội dung đã nêu tại mục 11) 

T

T 

Các nội dung, công việc 

chủ yếu cần được thực 

hiện 

 

Sản phẩm 

 phải đạt 

Thời gian thực 

hiện (bắt đầu,  kết 

thúc) 

Cá nhân, cơ 

quan  

thực hiện 

1 2 3 4 5 

1     

15. Kết quả dự  kiến của nhiệm vụ 

(Phạm vi qui mô của nhiệm vụ) 

T

T 

Tên sản phẩm Số lượng Yêu cầu chỉ tiêu KH-

KT của sản phẩm 

Thời gian 

hoàn thành 

 - Sản phẩm theo tiêu chí 

chương trình 

- Sản phẩm nghiên cứu phát 

triển KHCN 

- Công bố: 

- Sở hữu trí tuệ 

- Đào tạo: 

   

16. Đối  tượng hưởng lợi của nhiệm vụ 

(Địa điểm địa phương nơi triển khai nhiệm vụ, đối tượng thụ hưởng) 

17. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ 

 

18. Cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ 

(Ghi những cán bộ thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp dự kiến tham gia chính thực 

hiện)
 

Số 

TT 
Họ và tên 

Cơ quan công 

tác 

Nhiệm vụ được 

giao thực hiện  

Thời gian làm 

việc cho 

nhiệm vụ 

     

19. Các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ (nếu có)
 

 

20. Hợp tác quốc tế 

Dự kiến hợp tác Tên đối tác Nội dung hợp tác  
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Phần  III: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ: 

+ Tổng  kinh phí:  .... tr.đ.   

A. Tổng hợp dự toán theo Mục lục NSNN 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT 
Mục 

chi 
Nội dung chi 

Tổng 

số 

Chia ra các năm 

Năm 

201... 

Năm 

201... 

 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng     

 6550 Vật tư văn phòng     

 6600 Thông tin, tuyên truyền,liên lạc    

 6650 Hội nghị     

 6700 Công tác phí    

 6750 Chi phí thuê mướn     

 6850 Chi đoàn vào    

 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn     

 7750 Chi khác    

 6750 Chi phí thuê mướn  

(Thuê đất, nhà xưởng và thiết bị các 

loại) 

   

 6800 Chi đoàn ra    

 6900 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ    

 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 

(Gồm vật tư, hoá chất, , trang TBị 

chuyên dùng không phải TSCĐ) 

   

 9000 Tài sản vô hình    

 9050 Tài sản hữu hình    

  Tổng cộng (A+B)    

 

B. Giải trình các Mục chi 

Đơn vị: Triệu đồng 

S

TT 

 Mục 

chi 
Nội dung chi 

Tổng 

số 

Chia ra các năm 

Năm 

201... 

Năm 

201... 

 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng     

  - Thanh toán tiền Điện 

- Thanh toán  tiền nước 

- Thanh toán tiền nhiên liệu 

   

 6550 Vật tư văn phòng     

  Văn phòng phẩm    

 6600 Thông tin, tuyên truyền,liên lạc    

  - Cước điện thoại 

- Quảng cáo.. 

   

 6650 Hội nghị     

  - In mua tài liệu 

- Chi hội thảo khoa học: giải trình chi tiết số 

lần hội thảo: 
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+ Chủ trì:                200.000 đồng/buổi 

+ Thư ký hội thảo:  100.000 đồng/buổi 

+ B/cáo tham luận: Số báo cáo đặt hàng * 

500.000 đồng/báo cáo 

+ Đại biểu: Số đại biểu * 70.000 đồng/buổi 

- Chi phí khác 

 6700 Công tác phí    

  - Địa điểm đến công tác, thời gian công tác 

- Tiền vé máy bay, tàu xe 

- PC lưu trú = PC 1 ngày * số ngày công tác 

- Tiền thuê phòng nghỉ = Tiền phòng 1 đêm * 

số đêm nghỉ (Số đêm < số ngày công tác) 

- Chi khác 

   

 6750 Chi phí thuê mướn     

  - Thuê phiên dịch, biên dịch 

- Thuê phưong tiện vận chuyển (Thuê xe ôtô, 

thuê tàu khảo sát...) cần lưu ý khi ký hợp đồng 

thuê xe ôtô chỉ ký đơn giá/km hoặc khoán theo 

ngày 

- Các khoản thuê mướn khác 

   

 6850 Chi đoàn vào     

  - Số chuyên gia vào công tác, thời gian công 

tác  

- Tiền vé máy bay, tàu xe 

- Tiền ăn, tiêu vặt = mức 1 ngày * số ngày * 

số người 

- Tiền thuê phòng nghỉ = tiền ở 1 đêm * số 

đêm nghỉ * số người (Số đêm nghỉ < số ngày) 

- Chi khác 

   

 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn     

  - Chi thanh toán hợp đồng thực hiện nghiệp vụ 

chuyên môn 

(Chi tiết theo từng chuyên đề phù hợp với nội 

dung công việc của đề cương) 

- Chi mua sách báo tài liệu, số liệu quan trắc, 

điều tra, bí quyết công nghệ dùng cho chuyên 

môn : 

Chi tiết từng loại sách, tài liệu (Đơn giá * số 

lượng) 

- Mua bảo hộ lao động (Đơn giá * số lượng) 

- Chi phí thực hiện đề tài NCKH theo chế độ 

quy định 

(Xây dựng đề cương, phụ cấp chủ nhiệm, PC 

thư ký, PC kế toán...) 

Nghiệm thu nội bộ 

   

 6750 Chi khác    

  - Chi quản lý phí 

- Chi tiếp khách 

- Các khoản chi khác 

   

 6750 Chi phí thuê mướn    
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  - Thuê nhà; - Thuê đất; - Thuê thiết bị các loại    

 6800 Chi đoàn ra    

  

 

- Tên nước đến, thời gian công tác 

- Tiền vé máy bay, tàu xe 

- Tiền ăn, tiêu vặt :  

- Tiền thuê phòng nghỉ:  

- Phí, lệ phí: (Phí sân bay, phí làm visa, hộ 

chiếu...) 

- Chi khác: Bảo hiểm 

 

 

  

 

 6900 Sửa chữa thường xuyên Tài sản    

  Tên thiết bị, công trình cần sửa chữa    

 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn    

  - Chi mua vật tư, hoá chất: 

Chi tiết đến từng loại vật tư, hoá chất (Đơn giá 

* số lượng) 

- Mua trang thiết bị chuyên dụng (không phải 

là tài sản cố định): 

Chi tiết từng loại thiết bị (Đơn giá * số lượng) 

   

 9000 Tài sản vô hình    

  - Mua bằng sáng chế 

- Mua bản quyền nhãn hiệu thương mại 

- Mua phần mềm máy tính 

- Đầu tư xây dựng phần mềm máy tính 

- Khác 

   

 9050 Tài sản hữu hình    

  Mua sắm tài sản cố định    

  Tổng cộng     

 

*Cơ sở lập dự toán dựa vào các quy định hiện hành của nhà nước. 

 

…....., ngày ... tháng ... năm ... 

Thủ trưởng đơn vị chủ trì 

(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) 

 

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ  

(Họ, tên, chữ ký) 

PHÊ DUYỆT CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN 
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Mẫu 8 

 

VIỆN HÀN LÂM  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN................... 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........., ngày     tháng    năm 20…     

 

 

TÓM TẮT  

Hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ 

thuộc Chương trình... 

 

1. Tên đơn vị: 

- Năm thành lập: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:                              Fax:                             E-mail: 

 

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: 

 

3. Số cán bộ nghiên cứu hiện có liên quan đến nhiệm vụ xét chọn: 

 

4. Thành tựu nghiên cứu của đơn vị trong 5 năm gần nhất liên quan đến 

nhiệm vụ (liệt kê các đề tài, dự án đã hoàn thành, các công trình đã công bố ...). 

 

5. Cơ sở vật chất và kỹ thuật hiện có liên quan đến nhiệm vụ xét chọn (nhà 

xưởng, trang thiết bị, máy móc ...). 

 

6. Khả năng hợp tác trong và ngoài nước liên quan đến nhiệm vụ xét chọn. 

 

7. Khả năng huy động vốn khác cho việc thực hiện nhiệm vụ . 

 

 

 Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu 9 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC  

(Của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc Chương trình...) 

 

A. Thông tin chung về cá nhân: 

1. Họ và tên: 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nam, Nữ: 

4. Địa chỉ: 

5. Điện thoại: 

6. Email:                                                             

7. Fax: 

8. Chức vụ: 

9. Cơ quan công tác: 

B. Trình độ đào tạo: 

1. Trình độ chuyên môn: 

- Học vị: 

- Năm bảo vệ: 

- Chuyên ngành: 

- Học hàm: 

- Năm được phong: 

2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi 

đào tạo). 

3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây liên quan đến 

nhiệm vụ. 

4. Các thành tích nghiên cứu trong 5 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ: 

- Giải thưởng KHCN: 

- Các công trình đã công bố, sách xuất bản: 

- Đào tạo:  

- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích): 

- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:  

....., ngày ... tháng ... năm ... 

Xác nhận của đơn vị đăng ký chủ trì 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm  
(Ký, ghi rõ họ tên) 



16 

 

Mẫu 10     

VIỆN HÀN LÂM  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN................... 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........., ngày     tháng    năm 20…     

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Đủ điều kiện chủ nhiệm nhiệm vụ thuộc Chương trình... 

 

 

1. Tên cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ: 

2. Tên đơn vị: 

3. Tên nhiệm vụ:       

4. Thuộc Chương trình:      

5. Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 

6. Xác nhận:  

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ là cán bộ trong biên chế của Viện...; 

- Không trong diện “Không được giao làm chủ nhiệm nhiệm vụ cấp Viện Hàn 

lâm KHCNVN” do vi phạm Quy định về việc xử lý đối với các đề tài, dự án, nhiệm vụ 

KHCN cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chậm nghiệm thu, không 

hoàn thành.  

 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu 11 

VIỆN HÀN LÂM  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN................... 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........., ngày     tháng    năm 20…     

 

BẢN CAM KẾT 

(Dùng cho cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ có thời điểm 

 nghỉ hưu theo chế độ trước thời hạn kết thúc nhiệm vụ) 

 

1. Tên cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ: 

2. Đơn vị: 

3. Tên nhiệm vụ:     

4. Thuộc Chương trình:     

5. Thời gian thực hiện: từ tháng  …..  năm ….….. đến tháng …..  năm …… 

 

  

Cam kết của đơn vị đăng ký chủ trì   Cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm   

Nếu được giao chủ trì nhiệm vụ, đơn vị 

cam kết hoàn thành nhiệm vụ chủ trì 

nhiệm vụ. Tùy tình hình của đơn vị sẽ 

tự thu xếp ký hợp đồng lao động với 

chủ nhiệm nhiệm vụ khi chủ nhiệm 

nhiệm vụ nghỉ hưu hoặc cử cán bộ 

khác của đơn vị nhận nhiệm vụ chủ 

nhiệm nhiệm vụ thay cho chủ nhiệm 

nhiệm vụ nghỉ hưu.   

 Nếu được giao chủ nhiệm nhiệm vụ, tôi cam 

kết khi đến thời hạn nghỉ hưu theo chế độ sẽ 

chấp hành quyết định nghỉ hưu, không lấy lý 

do đang triển khai nhiệm vụ để xin gia hạn 

thời gian công tác; chấp hành quyết định của 

đơn vị về việc ký hợp đồng với đơn vị để 

tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hoặc bàn giao 

công tác cho chủ nhiệm mới. 

  

Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

     Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 12 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

GIẤY XÁC NHẬN  
Phối hợp thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình... 

(Dùng cho các cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ) 

 

A. THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ  

- Tên nhiệm vụ :       

- Thuộc Chương trình:       

- Đơn vị đăng ký chủ trì:  

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

- Thời gian thực hiện: 

B. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

- Tên đơn vị phối hợp: 

- Năm thành lập: 

- Địa chỉ: 

- Điện thoại:                              Fax:                             E-mail: 

C. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THAM GIA TRONG NHIỆM VỤ 

(Ghi rõ  nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ và kinh phí tương ứng của 

đơn vị phối hợp thực hiện đã được thể hiện trong bản Thuyết minh nhiệm vụ của Hồ sơ 

đăng ký tuyển chọn, xét chọn gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN). 

Khi thực hiện, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Chủ 

tịch Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực 

hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ  

....., ngày ... tháng ... năm ... 

Thủ trưởng đơn vị đăng ký chủ trì  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị phối hợp  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu 13 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

GIẤY XÁC NHẬN  

Tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình... 

(Dùng cho các cá nhân không thuộc sự quản lý của đơn vị đăng ký chủ trì) 

 

A. THÔNG TIN NHIỆM VỤ 

- Tên nhiệm vụ       . Mã số :* 

- Thuộc Chương trình:     . Mã số :  

- Đơn vị đăng ký chủ trì:  

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

- Thời gian thực hiện: 

B. THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN THAM GIA  

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Họ và tên: 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Nam, Nữ: 

4. Địa chỉ: 

5. Điện thoại: 

6. Email: 

7. Fax: 

8. Chức vụ: 

9. Cơ quan công tác: 

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 

1. Trình độ chuyên môn: 

- Học vị: 

- Năm bảo vệ: 

- Chuyên ngành: 

- Học hàm: 

- Năm được phong: 

2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi 

đào tạo). 

3. Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây liên quan đến 

nhiệm vụ: 

4. Các thành tích nghiên cứu trong 5 năm gần đây liên quan đến nhiệm vụ: 

- Giải thưởng KHCN: 
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- Các công trình đã công bố, sách xuất bản: 

- Đào tạo:  

- Sở hữu trí tuệ (bằng sáng chế, giải pháp hữu ích): 

- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa:  

C. Nội dung công việc tham gia trong nhiệm vụ (và kinh phí tương ứng) của cá 

nhân tham gia thực hiện đã được thể hiện trong bản Thuyết minh nhiệm vụ của Hồ sơ 

đăng ký tuyển chọn, xét chọn gửi Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN. 

Khi thực hiện, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Chủ 

tịch Viện Hàn lâm KHCNVN hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực 

hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của nhiệm vụ 

....., ngày ... tháng ... năm ... 

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý 
(Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để 

Ông/Bà ... tham gia thực hiện nhiệm vụ ....... 

 

 

 

Cá nhân tham gia 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 14 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......., ngày       tháng      năm 20... 

PHIẾU NHẬN XÉT 

Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ  

thuộc Chương trình... cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

(Dùng cho ủy viên Hội đồng) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

- Tên nhiệm vụ:                                                              

- Thuộc Chương trình:                                            

- Đơn vị đăng ký chủ trì:  

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

- Thời gian thực hiện: 

II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

- Họ và tên:                                                            

- Học hàm, học vị:                               Chức danh trong hội đồng: 

- Đơn vị công tác:   

III. CÁC NỘI DUNG NHẬN XÉT  

3.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu của nhiệm vụ cần thực hiện để đạt 

được mục tiêu đề ra (Đánh giá về: Mức độ đầy đủ, rõ ràng và hợp lý mức độ cập nhật 

thông tin mới nhất về lĩnh vực nghiên cứu; Tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về 

sự cần thiết vấn đề phải nghiên cứu, triển khai) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Nội dung nghiên cứu, triển khai (Đánh giá về: Nội dung nghiên cứu, triển 

khai đầy đủ, hợp lý, sáng tạo; Tính logic, cân đối của toàn bộ nội dung của nhiệm vụ)  
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3.3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng (Đánh giá 

về: Tính khoa học, độc đáo của cách tiếp cận nghiên cứu, triển khai; Tính đầy đủ, phù hợp, 

mới, sáng tạo của các phương pháp nghiên cứu triển khai và kỹ thuật sử dụng) 

 

 

 

 

 

 

3.4. Sản phẩm (Đánh giá mức độ đáp ứng về: Số lượng, chủng loại và chất lượng sản 

phẩm phù hơp tiêu chí Chương trình có tính khả thi)  

- Sản phẩm đáp ứng tiêu chí chương trình: 

- Sản phẩm nghiên cứu phát triển KHCN: 

- Công bố: 

 - Giải pháp hữu ích: 

 - Đào tạo: 

 

 

3.5. Tính khả thi của nhiệm vụ (Đánh giá về các mặt: tổ chức thực hiện, tiến độ 

thực hiện và tài chính) 

 

 

 

 

3.6. Tiềm lực của đơn vị và cá nhân đăng ký chủ trì (Đánh giá về: Số năm kinh 

nghiệm và số nhiệm vụ đã hoàn thành, Số công trình đã công bố, xuất bản trong 5 năm gần 

đây của Chủ nhiệm nhiệm vụ; Khả năng tập hợp cán bộ, chuyên gia thực hiện nhiệm vụ; Cơ sở 

vật chất, kỹ thuật và nhân lực có thể đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ) 

 

 

 

IV. NHẬN XÉT KHÁC VÀ KẾT LUẬN CỦA NGƯỜI NHẬN XÉT  

 

 
 Thành viên Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú:  

- Phiếu Nhận xét là cơ sở để đơn vị chủ trì và cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ  sửa chữa và hoàn 

thiện hồ sơ đăng ký xét chọn,  

- Các Phản biện có thể chuẩn bị bản nhận xét riêng  dựa trên cơ sở Phiếu Nhận xét này; 
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Mẫu 15 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20... 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ  

thuộc Chương trình... 

(Dùng cho ủy viên Hội đồng) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG:  

- Tên nhiệm vụ:        

- Thuộc Chương trình:      

- Đơn vị đăng ký chủ trì:  

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

- Thời gian thực hiện: 

II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

- Họ và tên:                                                            

- Học hàm, học vị:                               Chức danh trong hội đồng: 

- Đơn vị công tác:   

III. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ  

STT Tiêu chí đánh giá 
Điểm tối 

đa 

Điểm 

đánh giá 

1 
Tổng quan về tình hình nghiên cứu của nhiệm vụ cần thực hiện để 

đạt được mục tiêu đề ra 
10  

 

- Mức độ đầy đủ, rõ ràng và hợp lý mức độ cập nhật thông tin mới nhất 

về lĩnh vực nghiên cứu 
5  

- Tính khoa học, cụ thể, rõ ràng của việc luận giải về sự cần thiết vấn đề 

phải nghiên cứu 
5  

2  Nội dung nghiên cứu, triển khai 10  

 
- Nội dung nghiên cứu đầy đủ, hợp lý, sáng tạo 5  

- Tính logic, cân đối của toàn bộ nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ 5  

3  Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 10  

 

- Tính khoa học, độc đáo của cách tiếp cận nghiên cứu 5  

- Tính đầy đủ, phù hợp, mới, sáng tạo của các phương pháp nghiên cứu 

và kỹ thuật sử dụng 
5  

4 Sản phẩm 40  

 

- Có sản phẩm rõ ràng, cụ thể, đáp ứng tiêu chí của chương trình 30  

- Sản phẩm nghiên cứu phát triển KHCN; Công bố; Giải pháp hữu ích;  

Đào tạo 
10  
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5  Tính khả thi của nhiệm vụ  10  

 Tính khả thi của nhiệm vụ (tổ chức thực hiện, tiến độ và tài chính) 10  

6  
Tiềm lực của đơn vị và cá nhân đăng ký chủ trì (liên quan đến nhiệm 

vụ xét  chọn) 
20  

 

- Số năm kinh nghiệm và số đề tài đã hoàn thành, số công trình đã triển 

khai liên quan đến nhiệm vụ 5 năm gần đây của chủ nhiệm nhiệm vụ 
10  

- Khả năng tập hợp cán bộ, chuyên gia thực hiện nhiệm vụ, cơ sở vật 

chất, kỹ thuật có thể đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ 
10  

 Tổng cộng 100  

7. Đánh giá tổng quát về Hồ sơ nhiệm vụ: 

1 
Nhất trí với Hồ sơ nhiệm vụ, đồng ý cho triển khai (Hồ sơ nhiệm vụ cần sửa đổi theo ý 

kiến của các thành viên Hội đồng) 
  

2 Hồ sơ nhiệm vụ phải sửa đổi về cơ bản mới được triển khai  

3 Không nhất trí với Hồ sơ nhiệm vụ, không được triển khai  

* Hồ sơ đạt điểm bình quân  75 điểm được đề nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN xem 

xét phê duyệt cho phép triển khai.  

 

 Thành viên Hội đồng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 16 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 201.. 

 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP 

Kết quả đánh giá Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm 

vụ thuộc Chương trình... 

(Dùng cho Hội đồng xét chọn) 

 

1. Thông tin chung  

- Tên nhiệm vụ:                                                                             

- Thuộc Chương trình:                                                        Mã số : 

- Đơn vị đăng ký chủ trì:   

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

- Thời gian thực hiện: 

2. Kết quả kiểm phiếu 

- Tổng số phiếu phát ra: 

- Tổng số phiếu thu vào: 

- Tổng số điểm:    

- Điểm bình quân:   

3. Đánh giá chung 

 Mức đánh giá 
Số 

phiếu 

Kết 

luận 

1 
Nhất trí với Hồ sơ nhiệm vụ, đồng ý cho triển khai (Hồ sơ nhiệm 

vụ cần sửa đổi theo ý kiến của các thành viên Hội đồng) 
 

 

2 Hồ sơ  nhiệm vụ phải sửa đổi về cơ bản mới được triển khai   

3 Không nhất trí với Hồ sơ nhiệm vụ, không nên cho triển khai   

 

Thư ký Hội đồng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Chủ tịch Hội đồng  
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 17 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

VIỆN ..................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ NHIỆM VỤ  

THUỘC CHƯƠNG TRÌNH... 

 

 

 

TÊN NHIỆM VỤ 

 

Mã số nhiệm vụ: ................ 

 

 

  

 

 

 

                                         

        Đơn vị chủ trì: ............................................................... 

       Chủ nhiệm nhiệm vụ: ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........., …./201… 
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Hồ sơ nhiệm vụ thuộc Chương trình uỷ quyền bao gồm: 

- Đơn đăng ký (mẫu 6); 

- Thuyết minh nhiệm vụ cùng dự toán kinh phí thực hiện (mẫu 7); 

- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ (mẫu 8); 

- Bản lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án (mẫu 9); 

- Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm (mẫu 10); 

- Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (mẫu 11) (nếu cần); 

- Văn bản xác nhận của các cơ quan, đồng ý tham gia phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ (mẫu 12, 13)(nếu có); 

- Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có). 

+ Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ 

nhiệm nhiệm vụ thuộc Chương trình uỷ quyền (mẫu18). 

* Hồ sơ đóng theo thứ tự các mục như trên. 
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Mẫu 18 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

BÁO CÁO 

Về việc hoàn thiện Hồ sơ đăng ký xét chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm 

nhiệm vụ thuộc Chương trình... 

 

 

1. Thông tin chung  

- Tên nhiệm vụ:                                                          Mã số :                   

- Thuộc Chương trình:                                                           

- Đơn vị đăng ký chủ trì:   

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ: 

- Thời gian thực hiện: 

2. Nội dung chỉnh sửa 

(Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ cần trình bày rõ các nội dung đã tiếp thu 

chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng. Các nội dung đề nghị giữ nguyên cần nêu rõ lý 

do không chỉnh sửa)  

 

 

 

 

....., ngày ... tháng ... năm ... 

Xác nhận của Thủ trưởng 

đơn vị đăng ký chủ trì 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Cá nhân đăng ký chủ nhiệm  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Hội đồng  xét chọn 

(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh trong HĐ ) 
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      Mẫu 19 

 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên nhiệm vụ:      Mã số: 

2. Chủ nhiệm: 

3. Cơ quan chủ trì: 

4. Thuộc Chương trình: 

5. Thời gian thực hiện:  từ tháng  …..  năm ….….. đến tháng …..  năm …….. 

6. Kinh phí: 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

7. Các công việc chính đã thực hiện được đến kỳ báo cáo (theo tiến độ ghi trong thuyết 

minh nhiệm vụ): 

 

TT Nội dung thực hiện 

(Theo đề cương) 

Thời gian Tình hình thực hiện 

(tính đế thời điểm báo cáo) 

1    

2    

3    

…    

8. Nhận xét đánh giá kết quả đạt được so với yêu cầu: 

9. Tình hình sử dụng kinh phí: 

- Kinh phí đã được cấp đến thời điểm báo cáo 

- Kinh phí đã sử dụng đến kỳ báo cáo 

- Kinh phí chưa sử dụng: 

10. Những vấn đề tồn tại cần giải quyết 

11. Dự kiến những công việc sẽ hoàn thành trong thời gian tới: 

12. Kết luận và kiến nghị 

 

 

 

 

Xác nhận của Cơ quan chủ trì 

(Ký, đóng dấu) 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 20 

VIỆN HÀN LÂM  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN................... 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........., ngày     tháng    năm 20…     

 

ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN 

 Thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình... 

 

Kính gửi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 

1. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: 

2. Đơn vị chủ trì: 

3. Tên nhiệm vụ:      . Mã số : 

4. Thuộc Chương trình:      

5. Thời gian thực hiện: .... (từ ..... đến ..... ) 

6. Kinh phí:  

- Kinh phí được duyệt: 

- Kinh phí đã cấp: 

6. Giải trình nội dung thay đổi: 

(Nêu rõ lý do phải thay đổi dự toán. Nếu dự toán thay đổi liên quan đến thay đổi 

danh mục vật tư thiết bị phải ghi rõ lý do. Trường hợp mua thêm vật tư, tài sản cố định  

ghi rõ đơn giá, số lượng cần mua thêm) 

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH 

Mục 

chi 
Nội dung chi 

Dự toán được 

phê duyệt  

Dự toán xin 

điều chỉnh 
Tăng/giảm 

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng    

6550 Vật tư văn phòng 
   

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 
   

6700 Công tác phí    

6750 Chi phí thuê mướn 
   

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 
   

7750 Chi khác 
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 … 
   

6900 Sữa chữa thường xuyên tài sản 
   

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 
   

9050 
Mua sắm tài sản cố định phục vụ 

cho công tác chuyên môn 

   

 …    

  Tổng cộng:    

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ xin cam đoan việc điều chỉnh nội dung và kinh phí không 

ảnh hưởng đến kết quả khoa học, sản phẩm giao nộp và sẽ nghiệm thu nhiệm vụ đúng 

hạn./. 

 

Thủ trưởng đơn vị chủ trì 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

Phụ trách kế toán 

(Ký, ghi rõ họ tên)   

Chủ nhiệm nhiệm vụ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Phê duyệt của Viện Hàn lâm KHCNVN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các mục chi không có nội dung chi thì xóa bỏ khỏi dự toán điều chỉnh. 
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Mẫu 21 

VIỆN HÀN LÂM  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN................... 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........., ngày     tháng    năm 20…     

 

ĐƠN XIN GIA HẠN 

 Thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình... 

 

 

Kính gửi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

 

1. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: 

2. Đơn vị chủ trì: 

3. Tên nhiệm vụ:     . Mã số : 

4. Thuộc Chương trình:     .  

5. Thời gian thực hiện: .... (từ ..... đến ..... ) 

6. Kinh phí:  

- Kinh phí được duyệt: 

- Kinh phí đã cấp: 

7. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ nêu những nội dung đã hoàn thành, những 

nội dung chưa hoàn thành của nhiệm vụ (1/2 trang A4)]: 

8. Nêu lý do xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ: 

9. Thời gian xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ: 

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ xin cam đoan nếu được gia hạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ 

và nghiệm thu nhiệm vụ đúng hạn. 

 

Ý kiến của lãnh đạo đơn vị chủ trì 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ý kiến của HĐKH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN 
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 Mẫu 22 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

VIỆN ..............................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

(Thuộc chương trình...) 

 

 

TÊN NHIỆM VỤ 

 

Mã số: ................ 

 

 

 

 

 

 

                                           

        

      Đơn vị chủ trì: .................................................... 

      Chủ nhiệm nhiệm vụ: ............................................... 

 

 

 

 

 

 

   

.........., …./201… 
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Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ gồm 3 phần chính: 

Phần I: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ  

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ gồm các phần chính sau: 

- Mục lục 

- Danh mục chữ cái viết tắt 

- Danh mục hình 

- Danh mục bảng 

- Mở đầu 

- Chương I 

- Chương II 

- Chương III 

... 

- Kết luận và kiến nghị 

- Tài liệu tham khảo 

Phần II: Hồ sơ nhiệm vụ 

 Phần này có các văn bản sau: 

- Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt (mẫu 23); 

- Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Anh (mẫu 24); 

- Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ (mẫu 25);  

- Báo cáo tình hình sử dụng, quyết toán tài chính của nhiệm vụ có xác nhận của 

kế toán và thủ trưởng đơn vị (mẫu 26); 

- Hồ sơ nhiệm vụ (mẫu 17) đã được phê duyệt (bản sao);    

- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở; 

- Nhận xét của 2 phản biện cấp cơ sở; 

- Đơn xin điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện Hàn lâm 

KHCNVN (mẫu 24) (nếu có); 

- Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện Hàn lâm KHCNVN 

(mẫu 21) (nếu có); 

- Giải trình của Chủ nhiệm nhiệm vụ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và Hội 

đồng khoa học (trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn 3 tháng sau khi kết thúc thời gian thực 

hiện nhiệm vụ). 

Phần III: Minh chứng về các kết quả công bố và đào tạo 

- Bản photocopy toàn văn bài báo từ tạp chí hoặc giấy chấp nhận đăng bài; 

- Bản photocopy văn bằng sở hữu trí tuệ hoặc giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng 

hóa, kiểu dáng hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của cơ quan thụ lý các hồ sơ đăng ký 

cấp văn bằng sở hữu trí tuệ hoặc giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng; 

- Bản Photocopy bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ hoặc các văn bản xác nhận của các cơ 

quan đào tạo (Giấy xác nhận, Quyết định thành lập hội đồng, Bảng điểm bảo vệ, ....).  
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Mẫu 23 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........., ngày     tháng    năm 20.... 

 

TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ* 

 

1. Tên nhiệm vụ :      Mã số nhiệm vụ : 

2. Thuộc Chương trình:      

3. Đơn vị chủ trì: 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ : 

5. Thời gian thực hiện:  .... (từ ..... đến ..... ) 

6. Kinh phí: 

7. Mục tiêu nhiệm vụ : 

8. Các kết quả chính của nhiệm vụ  

- Về khoa học: 

- Về ứng dụng: 

9. Những đóng góp mới của nhiệm vụ : 

10. Sản phẩm cụ thể giao nộp: 

- Các bài báo đã công bố (liệt kê) 

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê) 

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ) 

- Các sản phẩm khác (nếu có) 

11. Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng (nếu có): 

12. Kiến nghị của chủ nhiệm nhiệm vụ (nếu có): 

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin 

nêu trên. 

 

Xác nhận của Đơn vị chủ trì 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Chủ nhiệm nhiệm vụ  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

* Bản tóm tắt dài khoảng 1 – 2 trang A4; thực hiện cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh theo mẫu. 
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Mẫu 24 

 Sample of summary of a completed VAST’s project 

 

SUMMARY OF A COMPLETED PROJECT 

  

 

1. Project’s title:     . Project's code: 

2. Scientific field (Program):   . Program Project's code: 

3. Research hosting institution: 

4. Project leader’s name: 

5. Project duration: 

6. Project’s budget: 

7. Goals and Objectives of the project: 

8. Main results: 

- Theoretical results: 

- Applied results: 

9. Novelty and actuality and scientific meaningfulness of the results: 

10.  Products of the project: 

- Scientific papers in referred journals (list): 

- Patents (list): 

- Technological products (describe in details: technical characteristics, place): 

- Other products (if applicable): 

11. Place of application or suggested application (if applicable): 

12. Petition of the project’s leader (if applicable): 

 

The project’s leader confirms hereby the veracity of all the details and 

information given above. 

 

 

………….., ……………………………. 

(Place and date)                      
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Mẫu 25 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........., ngày     tháng    năm 20.... 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

1. Tên nhiệm vụ:      Mã số nhiệm vụ: 

2. Thuộc chương trình:     

3. Đơn vị chủ trì: 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

5. Thời gian thực hiện: .... (từ ..... đến ..... ) 

6. Tổng kinh phí: …. 

Trong đó: 

- Ngân sách trung ương: 

- Ngân sách địa phương 

- Nguồn khác: 

7. Cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ 

(Người tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối 

hợp, ghi không quá 10 người kể cả chủ nhiệm) 

Số 

TT 

Tên cá nhân đăng 

ký theo Thuyết 

minh được duyệt   

Tên cá nhân  

đã tham gia 

thực hiện  

Nội dung tham 

gia chính 

Sản phẩm 

chủ yếu đạt 

được 

Chữ ký 

1      

2      

...      

- Lý do thay đổi ( nếu có): 

8. Tóm tắt các nội dung, công việc chủ yếu  

(Theo thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt) 

Số 

TT 

Các nội dung, công việc chủ 

yếu  

(Các mốc đánh giá chủ yếu) 

Thời gian  

(Bắt đầu, kết thúc 

 - tháng … năm) 
Người,  

cơ quan  

thực hiện Theo kế hoạch Thực tế đạt 

được 

1     

2     
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- Lý do thay đổi (nếu có): 

9. Sản phẩm 

Số 

TT 
Tên sản phẩm

 Yêu cầu khoa học cần đạt
 

Ghi chú
 

Theo kế hoạch Thực tế đạt được 

 - Sản phẩm theo tiêu chí 

Chương trình: 

- Sản phẩm nghiên cứu phát 

triển KHCN 

- Công bố: 

- Sở hữu trí tuệ: 

-  Đào tạo: 

   

 

- Lý do thay đổi (nếu có): 

 

 

Xác nhận của Đơn vị chủ trì 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Chủ nhiệm nhiệm vụ  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 26 

 

VIỆN HÀN LÂM  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN 

VIỆN................... 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

........., ngày     tháng    năm 20…     

 

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 

 

1. Tên nhiệm vụ      Mã số nhiệm vụ: 

2. Chương trình:      

3. Đơn vị chủ trì: 

4.Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

5. Thời gian thực hiện: ... (từ ..... đến ..... ) 

6. Kinh phí: 

STT 
Mục 

chi 
Nội dung chi 

Kinh phí 

được phê 

duyệt theo 

đề cương 

Kinh phí 

điều chỉnh 

Kinh phí 

quyết toán 

      

 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng     

 6550 Vật tư văn phòng     

 6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc    

 6650 Hội nghị     

 6700 Công tác phí    

 6750 Chi phí thuê mướn     

 6850 Chi đoàn vào    

 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn     

 7750 Chi khác    

 6750 Chi phí thuê mướn      

 6800 Chi đoàn ra    

 6900 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ    

 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn     

 9000 Tài sản vô hình    

 9050 Tài sản hữu hình    

  Tổng cộng (A+B)    

 

Thủ trưởng đơn vị chủ trì 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

Phụ trách kế toán 

(Ký, ghi rõ họ tên)   

Chủ nhiệm nhiệm vụ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

                                                                

PHÊ DUYỆT CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN 
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Mẫu 27 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Nộp hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

 (Dùng cho cơ quan quản lý) 

 

1. Tên nhiệm vụ:         Mã số : 

2. Thuộc Chương trình:        

3. Đơn vị chủ trì:    

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ :   

5. Thời gian thực hiện:  .... (từ ..... đến ..... )  

6.  Hồ sơ đã nộp: 

a) Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Viện của Thủ trưởng đơn vị 

chủ trì nhiệm vụ gửi cho Viện Hàn lâm KHCNVN (01 bản). 
 

b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (09 quyển) gồm có:  

+ Báo cáo tổng kết nhiệm vụ ;  

+ Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Việt (mẫu 23);  

+ Tóm tắt kết quả nhiệm vụ bằng tiếng Anh (mẫu 24);  

+ Thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ  (mẫu 25);  

+ Báo cáo tình hình sử dụng, quyết toán tài chính của nhiệm vụ có xác 

nhận của thủ trưởng đơn vị và kế toán (mẫu 26); 
 

+ Hồ sơ nhiệm vụ (mẫu 17) đã được phê duyệt (bản sao);  

+ Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở  

+ Nhận xét của 2 phản biện cấp cơ sở. 

 

 

+ Đơn xin điều chỉnh dự toán thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện 

Hàn lâm KHCNVN (mẫu 20) (nếu có) 
 

+ Đơn xin gia hạn thực hiện nhiệm vụ có phê duyệt của Viện Hàn lâm 

KHCNVN (mẫu 21) (nếu có) 
 

+ Giải trình của Chủ nhiệm nhiệm vụ có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 

và Hội đồng khoa học (trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn 3 tháng sau khi 

kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ). 

 

+ Minh chứng về các kết quả công bố và đào tạo (nếu có)  

 

7. Ý kiến chuyên viên thụ lý về tình trạng hồ sơ: 

(Ghi rõ thời hạn quá hạn nếu có) 

 

8. Ngày nhận hồ sơ: 

 

Người nộp hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người nhận hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 28  

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......., ngày       tháng      năm 20... 

 

PHIẾU NHẬN XÉT 

Kết quả nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình uỷ quyền 

(Dùng cho thành viên Hội đồng nghiệm thu) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

- Tên nhiệm vụ:      Mã số nhiệm vụ:  

- Thuộc Chương trình:       

- Đơn vị chủ trì:  

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

- Thời gian thực hiện:  

II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

- Họ và tên:                                                            

- Học hàm, học vị:                               Chức danh trong hội đồng: 

- Đơn vị công tác:   

III. CÁC NỘI DUNG NHẬN XÉT 

3.1. Nhận xét về chất lượng của Báo cáo tổng hợp (Đánh giá về chất lượng của 

Báo cáo khoa học, các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu trích 

dẫn...) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Nhận xét về mức độ đáp ứng về sản phẩm của nhiệm vụ so với thuyết 

minh đã được phê duyệt (Đánh giá sản phẩm của nhiệm vụ đã đáp ứng đầy đủ/Không đầy 

đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại và chất lượng so với đăng ký tại Thuyết minh được phê 

duyệt) 
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3.3. Nhận xét về tác động đồng thời đối với kinh tế, xã hội, môi trường (đối với 

công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nghiên cứu; đối với lĩnh vực khoa học có liên quan; đối với sự 

phát triển KT-XH) 

 

 

 

 

 

3.4. Nhận xét về công bố, văn bằng sở hữu trí tuệ (Đánh giá kết quả công bố, văn 

bằng sở hữu trí tuệ) 

 

 

 

 

3.5. Nhận xét về hỗ trợ đào tạo (Đánh giá kết quả hỗ trợ đào tạo của nhiệm vụ dựa 

trên văn bản xác nhận của các Cơ quan đào tạo) 

 

 

 

3.6. Đánh giá về kết quả ngoài dự kiến của nhiệm vụ (Xác định khối lượng sản 

phẩm vượt mức đăng ký hoặc không nằm trong danh mục sản phẩm đăng ký của Thuyết minh 

đã được phê duyệt, ghi rõ tên sản phẩm vượt mức)  

 

 

 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

 

Thành viên Hội đồng 

   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
Ghi chú:  

- Phiếu nhận xét là cơ sở để cơ quan chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ  sửa chữa và hoàn thiện báo cáo 

tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ; 

- Các uỷ viên phản biện có thể chuẩn bị bản nhận xét riêng  trên cơ sở Phiếu nhận xét này. 
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Mẫu 29 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20... 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ 

Kết quả nhiệm vụ thuộc Chương trình uỷ quyền 

(Dùng cho thành viên Hội đồng nghiệm thu) 

  

I. THÔNG TIN CHUNG:  

- Tên nhiệm vụ:      Mã số nhiệm vụ:  

- Thuộc chương trình:       

- Đơn vị chủ trì:  

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

- Thời gian thực hiện: 

II. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 

STT Các tiêu chí đánh giá 
Điểm 

tối đa 

Điểm 

đánh 

giá 

1 Chất lượng của Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và tài liệu 

cần thiết kèm theo (các bản vẽ thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung 

gian, tài liệu trích dẫn...) 

10  

2 Mức độ đáp ứng về sản phẩm đạt được của nhiệm vụ so với đăng ký tại 

mục sản phẩm trong thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt (chấm 

theo 1 trong 3 phương án sau): 

a) Đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại và chất lượng của sản phẩm như 

đã đăng ký: tối đa 65 điểm; 

b) Không đủ số lượng, khối lượng, chủng loại và chất lượng của sản phẩm 

như đã đăng ký: tối đa 45 điểm 

c) Không có sản phẩm theo tiêu chí Chương trình như đã đăng ký: 0 điểm. 

65 

 

 

 

3 Các tác động của kết quả nhiệm vụ: đối với công tác đào tạo đội ngũ cán 

bộ nghiên cứu; đối với lĩnh vực khoa học có liên quan; đối với sự phát triển 

KT-XH.  

5 

 

 

4 Kết quả ngoài dự kiến (vượt số lượng hoặc chất lượng sản phẩm không 

nằm trong danh mục sản phẩm của Thuyết minh đã được phê duyệt ) 

Đề nghị ghi cụ thể tên sản phẩm: 

5  

5 Công bố, văn bằng sở hữu trí tuệ  10  

6 Hỗ trợ đào tạo (có bản Photocopy bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ hoặc quyết định 

thành lập Hội đồng chấm luận án/luận văn kèm bảng điểm bảo vệ) 

5 

 

 

 Cộng: 100  

III. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ KHÁC (nếu có): 

 

 
Thành viên hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 



44 

 

Hướng dẫn: 

1. Hướng dẫn chung 

Hướng dẫn: 

- Hội đồng thảo luận và thống nhất phương án chấm điểm. Nếu thành viên Hội đồng 

chấm sai quy định thì phiếu của thành viên đó sẽ không được tính. 

- Sản phẩm về công bố, sở hữu trí tuệ và đào tạo phải tuân theo tiêu chí quy định tại 

Khoản 1 Điều 8 của Quy định quản lý các nhiệm vụ thuộc chương trình uỷ quyền cấp Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  

- Xếp loại: 

+ Xuất sắc (từ 85 điểm trở lên)   

+ Khá (từ 70 điểm đến < 85 điểm) 

+ Đạt (từ 50 điểm đến < 70 điểm) 

+ Không đạt (< 50 điểm) 
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Mẫu 30 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20... 

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI NHIỆM VỤ 

(Dùng cho cơ quan quản lý) 

 

1. Thông tin chung  

- Tên nhiệm vụ:     . Mã số nhiệm vụ:  

- Thuộc Chương trình       

- Đơn vị chủ trì:  

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

- Thời gian thực hiện:  

2. Kết quả kiểm phiếu 

- Tổng số phiếu:   

- Tổng số điểm:   

- Điểm bình quân:     

3. Xếp loại:  

- Xuất sắc (từ 85 điểm trở lên)   

- Khá (từ 70 điểm đến < 85 điểm) 

- Đạt (từ 50 điểm đến < 70 điểm) 

- Không đạt (< 50 điểm) 

 

Thư ký Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Chủ tịch Hội đồng  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu 31  

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20... 
 

KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG VỀ KẾT QUẢ CHÍNH CỦA NHIỆM VỤ  

 (Dùng cho Hội đồng nghiệm thu) 

1. Tên nhiệm vụ:       Mã số nhiệm vụ: 

2. Thuộc Chương trình:       

3. Đơn vị chủ trì: 

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

5. Thời gian thực hiện:  từ tháng  …..  năm ….….. đến tháng …..  năm …….. 

6. Kinh phí: 

7. Mục tiêu nhiệm vụ: 

8. Các kết quả chính của nhiệm vụ: 

- Về khoa học: 

- Về ứng dụng: 

9. Những đóng góp mới của nhiệm vụ: 

10.  Sản phẩm cụ thể giao nộp: 

- Các bài báo đã công bố (liệt kê) 

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê) 

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, các hình ảnh đặc trưng) 

- Các sản phẩm khác (nếu có) 

11. Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng (nếu có): 

12. Kiến nghị của Hội đồng: (trong đó cần nêu có nên đưa kết quả nhiệm vụ lên 

trang web hay không) 

13. Những kiến nghị khác: 

Thư ký Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ tịch Hội đồng  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

TL. CHỦ TỊCH 

TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Sản phẩm về công bố, sở hữu trí tuệ và đào tạo phải tuân theo tiêu chí quy 

định tại Khoản 1 Điều 8 của Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án KHCN do Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu ban hành kèm 

theo Quyết định số 1496 ngày 01/ 10 /2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN.  
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Mẫu 32 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

BÁO CÁO 

Về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc 

Chương trình... 

 

1. Thông tin chung  

- Tên nhiệm vụ:                                                                     . Mã số nhiệm vụ: 

- Thuộc Chương trình: 

- Đơn vị chủ trì:   

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

- Thời gian thực hiện: 

2. Nội dung chỉnh sửa 

(Chủ nhiệm đề tài cần trình bày rõ các nội dung đã tiếp thu chỉnh sửa theo kết 

luận của Hội đồng. Các nội dung đề nghị giữ nguyên cần nêu rõ lý do không chỉnh sửa)  

 

 

 

 

....., ngày ... tháng ... năm ... 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị chủ trì 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Chủ nhiệm nhiệm vụ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Xác nhận của Hội đồng 

(Ký, ghi rõ họ tên và chức danh trong HĐ) 
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Mẫu 33 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Nộp hồ sơ đề nghị ra quyết định nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

 (Dùng cho cơ quan quản lý) 

 

 

1. Tên nhiệm vụ:        . Mã số nhiệm vụ: 

2. Thuộc Chương trình:                    

3. Đơn vị chủ trì:    

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ:   

5. Thời gian thực hiện:    

6.  Hồ sơ đã nộp: 

a) Giấy chứng nhận giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học 

và Công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN của Trung tâm Thông tin - Tư 

liệu (01 bản). 

 

b) Giấy chứng nhận giao nộp kết quả nhiệm vụ Khoa học và Công 

nghệ của Trung tâm Tin học và Tính toán (01 bản). 

 

c) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (01 quyển) 

 

 

d) Báo cáo giải trình việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực 

hiện nhiệm vụ (01 bản). 

 

7. Ý kiến chuyên viên thụ lý về tình trạng hồ sơ: 

(Ghi rõ thời hạn quá hạn nếu có) 

 

8. Ngày nhận hồ sơ: 

Người nộp hồ sơ Người nhận hồ sơ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 2 
TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH UỶ QUYỀN 

1. Tiêu chí tuyển chọn nhiệm vụ thuộc chương trình Mục tiêu Quốc 

gia  Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

-  Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về Cấp nước sạch và Vệ sinh 

nông thôn đến năm 2020; 

- Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 thánh 3 năm 2012 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn giai đoạn 2012-2015; 

- Căn cứ Thông tư liên tịch Số: 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 

16 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành chế độ quản lý, sử 

dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch 

và Vệ sinh môi trường nông thôn (sau đây viết tắt Chương trình NS&VSMTNT). 

Tiêu chí tuyển chọn nhiệm vụ thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia về Nước 

sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn được thực hiện theo các qui định hiện hành của 

nhà nước. 

Ứng dụng chuyển giao công nghệ:  

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học đã thành công về công nghệ, tổ chức 

quản lý về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình đưa ra các 

ứng dụng chuyển giao công nghệ phù hợp khả năng kinh tế của người dân và điều kiện 

của từng vùng miền. 

Các Bộ, UBND cấp tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ; ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt. Người 

dân khi tham gia nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ được hỗ trợ theo mức quy 

định tại khoản 6, khoản 7 Điều 4 và Điều 5 Thông tư liên tịch Số: 04/2013/TTLT-

BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

ban hành chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình 

mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (sau đây viết tắt Chương 

trình NS&VSMTNT). 

Ưu tiên:     

Ngân sách Nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho các vùng nghèo; các vùng đặc biệt khó 

khăn, thường xuyên hạn hán, ô nhiễm; miền núi, ven biển, hải đảo; các hộ nghèo, hộ 

cận nghèo; gia đình chính sách; 

Kinh phí Chương trình hàng năm ưu tiên đầu tư cho việc nâng cấp, sửa chữa các 

công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn xuống cấp hoặc chưa phát huy 

hiệu quả; các công trình cấp nước đã được đầu tư nhưng chất lượng nước chưa đạt yêu 

cầu; ưu tiên phân bổ kinh phí Chương trình cho các tỉnh, thành phố có năng lực triển 

khai thực hiện Chương trình. 

Trong giai đoạn 3 Chương trình MTQG NS-VSMTNT sẽ tập trung thực hiện hoá 

các chiến lược quốc gia cấp nước và vệ sinh nông thôn đến năm 2020. Theo đó nhằm 

nâng cao sức khoẻ và điều kiện sống cho người dân nông thôn thông qua cung cấp nước 
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sạch, vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Cụ thể phấn đấu đến 2015 sẽ có 85% dân số cả nước sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ 

sinh, 45% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; 70% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng 

trại hợp vệ sinh; tất cả nhà trẻ, trường học, trạm xá, chợ, trụ sở xã và các công trình 

công cộng khác đủ nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh và được quản lý tốt; 40% làng xã 

được thu gom rác thải sinh hoạt; tiếp tục giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải, 

nước thải các làng nghề.  

2. Tiêu chí nhiệm vụ thuộc Sự nghiệp môi trường  

-  Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc 

quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường căn cứ Luật Bảo vệ môi trường  

Các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường: Hoạt động điều tra cơ 

bản, khảo sát, báo cáo, cảnh báo, lập nhiệm vụ, đề án về môi trường; Hoạt động quản lý 

và xử lý chất thải; Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học. 

Tiêu chí tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Tiêu chí tuyển chọn  nhiệm vụ thuộc Sự 

nghiệp môi trường  được thực hiện theo các qui định hiện hành của nhà nước: 

a. Hoạt động điều tra cơ bản, khảo sát, báo cáo, cảnh báo, lập nhiệm vụ, đề án về 

môi trường (MT): 

- Hoạt động của hệ thống quan trắc và phân tích MT do các cơ quan, đơn vị 

trung ương quản lý (bao gồm cả mạng lưới trạm quan trắc và phân tích MT); xây dựng 

và thực hiện các chương trình quan trắc MT. 

- Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng MT, đánh giá tác động MT tổng hợp, dự 

báo diễn biến MT liên vùng, toàn quốc. 

- Điều tra, thống kê, đánh giá chất thải, tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố 

MT. 

- Điều tra nghiên cứu thử nghiệm, áp dụng các tiến bộ KHKT, CN về BVMT; 

XD chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, định mức KT-KT, 

quy trình kỹ thuật về BVMT 

- Báo cáo MT định kỳ và đột xuất. 

- Thẩm định báo cáo đánh giá MT chiến lược. 

- XD năng lực cảnh báo, dự báo thiên tai và phòng ngừa, ứng phó sự cố MT QG, 

bao gồm hỗ trợ TTB và hoạt động về ứng cứu các sự cố MT.    

- XD và thẩm định lập nhiệm vụ, đề án sự nghiệp MT. 

b) Hoạt động quản lý chất thải: 

- Hỗ trợ hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý giảm thiểu, tái chế, 

chôn lấp chất thải nguy hại quy mô liên tỉnh hoặc các mô hình thí điểm cấp QG.  

- Hỗ trợ xử lý chất thải cho một số bệnh viện, cơ sở y tế, trường học, trại giam 

của Nhà nước do TƯ QL không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp.  

- Hỗ trợ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm MT nghiêm trọng: Các kho thuốc trừ sâu, 

thuốc BVTV tồn lưu, các khu vực tồn lưu CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở 

VN, các bãi rác đã đóng cửa, các bệnh viện thuộc danh mục theo QĐ 64/2003/QĐ-TTg 

ngày 22/4/2003 của TTg CP về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô 

nhiễm MT nghiêm trọng". 

c) Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học: 
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- Ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen gây ảnh 

hưởng xấu đến MT.    

- Điều tra, khảo sát, đánh giá và bảo tồn các giống loài động vật, thực vật, vi sinh 

vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng trong danh mục cần BV.  

d) Xây dựng và duy trì hoạt động hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về MT (bao 

gồm thu thập, xử lý và trao đổi thông tin); hệ thống thông tin cảnh báo MT cộng đồng. 

đ) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về MT; tập huấn chuyên môn 

nghiệp vụ về BVMT đến cấp tỉnh. 

e) Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT. 

g) Hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Văn phòng thường trực về 

BVMT, vốn đối ứng các nhiệm vụ HTQT về BVMT (nếu có). 

h) Chi giải thưởng, khen thưởng cấp quốc gia về BVMT cho các tổ chức, cá 

nhân có thành tích đóng góp trong nhiệm vụ BVMT được cấp có thẩm quyền quyết 

định.  

i) Hỗ trợ Quỹ BVMT Việt Nam. 

k) Hỗ trợ cho các địa phương theo các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết 

định. 

l) Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động MT (sau khi cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành văn bản quy định về “Phí lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

MT”, sẽ bố trí chi từ nguồn thu phí được để lại để thực hiện).  

m) Các hoạt động khác có liên quan đến nhiệm vụ BVMT.  

3. Các tiêu chí các nhiệm vụ Điều tra cơ bản  

Các nhiệm vụ Điều tra cơ bản: Điều tra cơ bản các yếu tố về điều kiện tự nhiên 

và tài nguyên thiên nhiên; Điều tra tình hình khai thác khoáng sản và công nghệ tuyển 

khoáng.  

Tiêu chí tuyển chọn nhiệm vụ thuộc chương trình Điều tra cơ bản được thực hiện 

theo các qui định hiện hành của nhà nước: 

Điều tra cơ bản  (ĐTCB) là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước. Các kết quả 

sẽ phục vụ trực tiếp cho các bộ, ngành và địa phương làm căn cứ cho việc xây dựng 

chiến lược quy hoạch và kế hoạch phát triển KT-XH của Nhà nước.  

Nhiệm vụ Điều tra cơ bản  còn nhằm mục đích đánh giá và đề xuất hướng sử 

dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên:  

- Điều tra cơ bản các yếu tố về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Thu 

thập, xử lý, lưu trữ các số liệu về các lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo vẽ bản đồ, địa 

hình, địa chất, thăm dò, tìm kiếm khoáng sản, điều tra tài nguyên, đất, nước và các dạng 

tài nguyên khác: biển, rừng, sinh vật, năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, đa dạng sinh 

học. 

- Điều tra tình hình khai thác khoáng sản và công nghệ tuyển khoáng.  

- Điều tra cơ bản KT-XH (tài nguyên xã hội) của từng vùng lãnh thổ (theo phân 

vùng kinh tế, của từng địa phương và của cả nước: đặc điểm kinh tế, phân bố dân cư, 

lao động, nhu cầu vật chất, tinh thần, phong tục tập quán và truyền thống ngành nghề, 

từ đó để có căn cứ xây dựng các chương trình, nhiệm vụ phát triển KT-XH hợp lý.  

- Các biện pháp xử lý tài nguyên thiên nhiên. 
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4. Các Tiêu chí nhiệm vụ thuộc Chương trình Biển Đông - Hải đảo: 

Các nhiệm vụ thuộc chương trình Biển Đông - Hải đảo: Các chương trình, nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản được tiến hành tại quần đảo Trường Sa và các 

vùng biển, thềm lục địa, các đảo quan trọng chưa nằm trong phạm vi các chương trình, 

đề tài thường xuyên, nhưng phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ cấp bách và tăng cường sự 

có mặt toàn diện của Việt Nam tại khu vực đó. 

Tiêu chí tuyển chọn nhiệm vụ thuộc chương trình Biển Đông - Hải đảo được 

thực hiện theo các qui định hiện hành của nhà nước: 

1. Phát triển kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và các lợi ích quốc gia 

trên các vùng biển (bao gồm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và các hải đảo) là 

nhiệm vụ của các ngành kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật, điều tra cơ bản, 

quốc phòng an ninh và các địa phương có biển và hải đảo. Các ngành, địa phương phải 

có quy hoạch, kế hoạch và dành ưu tiên cần thiết trong kinh phí thường xuyên của mình 

cho các mục tiêu nhiệm vụ này. 

2. Ngân sách Biển Đông và các hải đảo là ngân sách Nhà nước bố trí cho chương 

trình đặc biệt kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh, tăng cường khả năng phòng 

thủ, kiểm soát, quản lý Nhà nước trên biển và sự có mặt toàn diện của VN trên quần 

đảo Trường Sa, khu DKI, một số hải đảo, khu vực biển và thềm lục địa có vị trí chiến 

lược quan trọng, nhằm BV vững chắc chủ quyền và các lợi ích quốc gia trên biển và các 

hải đảo. 

Ngân sách Biển Đông và các hải đảo phải vừa đáp ứng được những yêu cầu 

trước mắt, vừa tạo điều kiện từng bước củng cố chủ quyền và sự có mặt của nước ta 

một cách vững chắc trên biển theo quy hoạch phát triển chung. 

Tiêu chí nhiệm vụ thuộc Chương trình Biển Đông - Hải đảo: 

1. Những công trình hạ tầng cơ sở (cầu cảng, BV đảo chống phá hoại tự nhiên, 

kho, bãi, đường giao thông, các công trình phục vụ đời sống, đèn biển, trạm dịch vụ 

kinh tế khoa học kỹ thuật) thuộc khu vực quần đảo Trường Sa và các đảo, vùng biển có 

vị trí quan trọng kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh. 

2. Hệ thống quan sát kiểm soát biển, hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo chỉ 

đạo, điều hành và chỉ huy đối với các hải đảo và các vùng biển có ý nghĩa quan trọng về 

quốc phòng an ninh. 

3. Trang bị đội tàu tuần tiễu phục vụ quản lý Nhà nước trên biển. 

4. Các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản được tiến hành 

tại quần đảo Trường Sa và các vùng biển, thềm lục địa, các đảo quan trọng chưa nằm 

trong phạm vi các chương trình, đề tài thường xuyên, nhưng phục vụ trực tiếp các 

nhiệm vụ cấp bách và tăng cường sự có mặt toàn diện của VN tại khu vực đó. 

5. Các khoản chi cho hoạt động của Ban chỉ đạo, của các cơ quan thường trực về 

các vấn đề phát triển kinh tế, BV chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển và hải đảo và 

của Văn phòng Ban chỉ đạo. 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC 

Các văn bản hướng dẫn phục vụ nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài KHCN 

thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-VHL ngày        tháng    năm 2014  

của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 

 

1. Hướng dẫn nghiệm thu cấp cơ sở 

Việc nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài cấp Viện Hàn lâm KHCNVN được thực 

hiện dựa theo hướng dẫn tại Điều 12 và Điều 13 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN 

ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Điều 12. Nội dung đánh giá và yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ cấp 

quốc gia 

1. Nội dung đánh giá 

a) Đánh giá về báo cáo tổng hợp: Đánh giá tính đầy đủ, rõ ràng, xác thực và lô-

gíc của báo cáo tổng hợp (phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng …) và tài liệu cần 

thiết kèm theo (các tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, sản phẩm trung gian, tài liệu 

được trích dẫn); 

b) Đánh giá về sản phẩm của nhiệm vụ so với đặt hàng, bao gồm: Số lượng, khối 

lượng sản phẩm; chất lượng sản phẩm; chủng loại sản phẩm; tính năng, thông số kỹ 

thuật của sản phẩm. 

2. Yêu cầu cần đạt đối với báo cáo tổng hợp: 

a) Tổng quan được các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến nhiệm vụ; 

b) Số liệu, tư liệu có tính đại diện, độ tin cậy, xác thực, cập nhật; 

c) Nội dung báo cáo là toàn bộ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được trình bày 

theo kết cấu hệ thống và lô-gíc khoa học, với các luận cứ khoa học có cơ sở lý luận và 

thực tiễn cụ thể giải đáp những vấn đề nghiên cứu đặt ra, phản ánh trung thực kết quả 

nhiệm vụ phù hợp với thông lệ chung trong hoạt động nghiên cứu khoa học; 

d) Kết cấu nội dung, văn phong khoa học phù hợp. 

3. Yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ cấp quốc gia. 

Ngoài các yêu cầu ghi trong hợp đồng, thuyết minh nhiệm vụ, sản phẩm của 

nhiệm vụ cấp quốc gia cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau: 

a) Đối với sản phẩm là: mẫu; vật liệu; thiết bị, máy móc; dây chuyền công nghệ; 

giống cây trồng; giống vật nuôi và các sản phẩm có thể đo kiểm cần được kiểm 

định/khảo nghiệm/kiểm nghiệm tại cơ quan chuyên môn có chức năng phù hợp, độc lập 

với tổ chức chủ trì nhiệm vụ; 

b) Đối với sản phẩm là: nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy 

phạm; phần mềm máy tính; bản vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ, bản đồ; số liệu, 

cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); 

đề án, qui hoạch; luận chứng kinh tế-kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản 

phẩm tương tự khác cần được thẩm định bởi hội đồng khoa học chuyên ngành hoặc tổ 

chuyên gia do tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành lập; 
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c) Đối với sản phẩm là: kết quả tham gia đào tạo sau đại học, giải pháp hữu ích, 

sáng chế, công bố, xuất bản và các sản phẩm tương tự khác cần có văn bản xác nhận 

của cơ quan chức năng phù hợp. 

Điều 13. Phương pháp đánh giá và xếp loại đối với nhiệm vụ cấp quốc gia 

1. Đánh giá của thành viên Hội đồng 

a) Mỗi chủng loại sản phẩm của nhiệm vụ đánh giá trên các tiêu chí về số lượng, 

khối lượng, chất lượng sản phẩm theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi vượt mức so với đặt 

hàng; “Đạt” khi đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng; “Không đạt” không đáp ứng 

đúng, đủ yêu cầu theo đặt hàng. 

b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá theo 03 mức sau: 

“Xuất sắc” khi báo cáo tổng hợp đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 2 

Điều 12; “Đạt” khi báo cáo tổng hợp cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện; 

“Không đạt” khi không thuộc hai trường hợp trên. 

c) Đánh giá chung nhiệm vụ theo 03 mức sau: “Xuất sắc” khi tất cả tiêu chí về 

sản phẩm đều đạt mức ‘Xuất sắc” và Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên; “Đạt” khi 

đáp ứng đồng thời các yêu cầu: Tất cả các tiêu chí về chất lượng, chủng loại sản phẩm ở 

mức “Đạt” trở lên; ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” 

trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít 

nhất 3/4 so với đặt hàng), Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt” trở lên; “Không đạt” khi 

không thuộc hai trường hợp trên hoặc nộp hồ sơ chậm quá 06 tháng kể từ thời điểm kết 

thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn (nếu có). 

2. Đánh giá, xếp loại của Hội đồng 

a) Mức “Xuất sắc” nếu nhiệm vụ có ít nhất 3/4 số thành viên hội đồng có mặt 

nhất trí đánh giá mức “Xuất sắc” và không có thành viên đánh giá ở mức “Không đạt”; 

b) Mức "Không đạt" nếu nhiệm vụ có nhiều hơn 1/3 số thành viên hội đồng có 

mặt đánh giá mức không đạt; 

c) Mức “Đạt” nếu nhiệm vụ không thuộc điểm a và điểm b Khoản này. 

3. Đối với nhiệm vụ được hội đồng đánh giá ở mức “Đạt” trở lên, trong thời hạn 

30 ngày làm việc kể từ khi có kết quả đánh giá, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm 

hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của hội đồng. 

Bộ chủ trì nhiệm vụ phối hợp với chủ tịch hội đồng kiểm tra, giám sát việc hoàn 

thiện hồ sơ đánh giá của nhiệm vụ. Chủ tịch hội đồng xác nhận về việc hoàn thiện hồ sơ 

của chủ nhiệm nhiệm vụ. 

(Trích Điều 12 và Điều 13 của Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN 

ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

2. Các văn bản sử dụng khi nghiệm thu cấp cơ sở 

Khi tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở, đơn vị chủ trì đề tài có thể sử dụng các biểu 

mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. Danh mục các văn bản phục vụ cho việc nghiệm thu cấp cơ sở 

được liệt kê trong bảng sau:  

Số TT Tên văn bản 

1 Mẫu 1. Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
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quốc gia. 

2 Mẫu 2. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia. 

3 Mẫu 4a. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng 

dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia. 

4 Mẫu 5. Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm. 

5 Mẫu 6. Báo cáo thẩm định sản phẩm. 

6 Mẫu 7. Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia. 

7 Mẫu 8. Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia. 

8 Mẫu 9. Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

quốc gia. 

9 Mẫu 10. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp 

quốc gia. 

  

 


