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THÔNG TƯ 

Hướng dẫn quản lý 
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 

 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia 

đến năm 2020, 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình 

đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

 1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý Chương trình đổi mới công nghệ 
quốc gia đến năm 2020 được phê duyệt theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 
10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Chương 
trình). 

 2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan và doanh 
nghiệp tham gia thực hiện Chương trình. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đổi mới công nghệ là việc thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đã, 
đang sử dụng bằng một công nghệ khác tiên tiến hơn, hiệu quả hơn. 
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2. Hoạt động chủ yếu của đổi mới công nghệ là nghiên cứu nhận dạng, 
đánh giá, định giá công nghệ và thay thế công nghệ đang sử dụng bằng công 
nghệ tiên tiến; nghiên cứu cải tiến, hoàn thiện công nghệ hoặc nghiên cứu làm 
chủ và sáng tạo ra công nghệ mới; áp dụng phương pháp sản xuất mới, phương 
pháp tiên tiến trong quản lý doanh nghiệp; phát triển tính năng, nâng cao chất 
lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 

3. Bản đồ công nghệ là bộ tài liệu mô tả, phân tích hiện trạng và khả năng 
sử dụng công nghệ tại một thời điểm xác định; mối tương quan giữa các loại 
công nghệ với yêu cầu phát triển công nghệ phù hợp với mục đích sử dụng; xác 
định các xu hướng phát triển công nghệ, những công nghệ ưu tiên, dự báo nhu 
cầu công nghệ. 

4. Lộ trình công nghệ là quá trình phát triển của một công nghệ nhất định 
từ trình độ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. 

Lộ trình đổi mới công nghệ là quá trình xác định mục tiêu, nội dung đổi 
mới công nghệ; trình tự, phương án sử dụng nguồn lực để thực hiện các hoạt 
động đổi mới công nghệ trong một khoảng thời gian xác định. Lộ trình đổi mới 
công nghệ được mô tả trong bộ tài liệu làm cơ sở thực hiện các hoạt động đổi 
mới thuộc lộ trình này.  

5. Sản phẩm quốc gia là sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia, 
được Thủ tướng chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31 
tháng 12 năm 2010. 

6. Sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm là sản phẩm được Thủ tướng 
Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương xác định trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước, Bộ, 
ngành, địa phương. 

7. Mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ tiên tiến 
là mô hình sản xuất tạo ra được các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng, 
tính cạnh tranh cao, phù hợp với từng vùng sinh thái; góp phần vào phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. 

8. Văn phòng Điều phối các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia 
là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công 
nghệ quốc gia đến năm 2020, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết 
định thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động. 

9. Ban Chủ nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia (sau đây gọi 
tắt là Ban Chủ nhiệm Chương trình) là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ tổ chức triển khai và quản lý Chương trình, do Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quyết định thành lập, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động. 
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10. Tổ chức chủ trì đề tài, dự án của Chương trình (sau đây gọi tắt là tổ 
chức chủ trì) là tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp chủ trì xây dựng, triển khai đề 
tài, dự án của Chương trình. 

11. Chủ nhiệm đề tài, dự án của Chương trình (sau đây gọi tắt là chủ 
nhiệm) là cá nhân thuộc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp đứng tên thực 
hiện đề tài, dự án của Chương trình. 

12. Cơ quan chủ quản đề tài, dự án được hiểu như sau: 

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan chủ quản đề tài, dự án do 
các doanh nghiệp nhà nước thuộc quyền quản lý của mình thực hiện. 

b) Bộ Khoa học và công nghệ là cơ quan chủ quản đề tài, dự án do các 
viện, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Chương trình 

Nhiệm vụ của Chương trình bao gồm các đề tài, dự án và các hoạt động 
khác thuộc Chương trình: 

1. Dự án đổi mới công nghệ nhằm đạt được mục tiêu nâng cao trình độ, 
năng lực công nghệ ở phạm vi quốc gia, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
ngành, lĩnh vực hoặc tập đoàn kinh tế, tổng công ty. 

Dự án đổi mới công nghệ bao gồm: dự án xây dựng bản đồ công nghệ 
quốc gia; dự án tìm kiếm, phát hiện, làm chủ (gồm cả nội dung quyền sở hữu và 
quyền sử dụng) và ứng dụng công nghệ nguồn, công nghệ cốt lõi; dự án đổi mới 
công nghệ cho ngành, lĩnh vực, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty; dự án xây dựng lộ trình công nghệ và lộ trình đổi mới 
công nghệ cho các ngành, lĩnh vực; dự án đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị 
công nghệ và cập nhật công nghệ mới. 

2. Dự án nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản 
xuất các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm. Dự án xây 
dựng đồng bộ hệ thống phòng thí nghiệm hạ tầng gồm phân tích công nghệ; tích 
hợp công nghệ, sao chép, mô phỏng và sáng tạo công nghệ; kiểm tra, đánh giá, 
hoàn thiện công nghệ; thử nghiệm chuẩn và kiểm chuẩn công nghệ. 

3. Dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ gồm: dự án xây dựng các cơ sở ươm 
tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; dự án ươm tạo 
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; dự án tìm kiếm, phát 
hiện, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, nhóm nghiên cứu tiềm năng hoặc có kết quả 
nghiên cứu xuất sắc tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; dự án hỗ 
trợ xây dựng và thực hiện lộ trình công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ. 

4. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ: dự án ứng dụng công 
nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp và 



 4

quảng cáo sản phẩm; dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ 
tiên tiến, chuyên gia công nghệ; dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng 
dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất sản phẩm mới, thay đổi quy trình công nghệ. 

5. Dự án tăng cường nguồn lực cho đổi mới công nghệ vùng nông thôn, 
miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm: dự án tăng cường tiềm lực và nâng cao 
năng lực phổ biến, chuyển giao công nghệ của mạng lưới Trung tâm ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ tại các địa phương; dự án ứng dụng công nghệ 
tiên tiến trong nông nghiệp; dự án đổi mới công nghệ cho các ngành nghề, làng 
nghề truyền thống. 

6. Hoạt động khác thuộc Chương trình là các đề tài, dự án nhằm thực hiện 
mục tiêu, nội dung, giải pháp trong Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ chưa được xác định trong các đề tài, dự án 
trên. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 
xác định, tổ chức thực hiện các hoạt động này. 

Điều 4. Nguyên tắc chung xét chọn đề tài, dự án 

1. Đề tài, dự án được xét chọn phải thuộc các nhiệm vụ của Chương trình 
được quy định tại Điều 3 của Thông tư này. 

2. Mục tiêu của đề tài, dự án phải rõ ràng và được định lượng, phải có tác 
động tích cực tới việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khu vực, 
ngành, lĩnh vực. 

3. Ưu tiên đề tài, dự án của các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công 
nghệ trong nước; đề tài, dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đề tài, dự án 
chuyển giao, ứng dụng, làm chủ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ được 
khuyến khích chuyển giao (Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ); đề tài, dự án được các Bộ, ngành 
và địa phương quan tâm cùng hỗ trợ về tài chính và cam kết địa chỉ áp dụng. 

4. Đề tài, dự án phải có tính khả thi, trong đó tổ chức chủ trì đề tài, dự án 
phải có năng lực hoặc huy động được nguồn lực từ bên ngoài để bảo đảm được 
tài chính, quản lý, công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp lý và những yếu tố quan trọng 
khác cho việc thực hiện thành công đề tài, dự án. 

Điều 5. Mã số Chương trình, nhiệm vụ của Chương trình 

- Mã số Chương trình: ĐM; 

- Mã số dự án đổi mới công nghệ: ĐM.XX.DA/YY; 

- Mã số dự án nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong 
sản xuất các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm: 
ĐM.XX.NC/YY; 
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- Mã số dự án xây dựng đồng bộ hệ thống phòng thí nghiệm hạ tầng: 
ĐM.XX.TN/YY; 

- Mã số dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ: ĐM.XX.HT/YY; 

- Mã số dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ: ĐM.XX.DN/YY; 

- Mã số dự án tăng cường nguồn lực cho đổi mới công nghệ vùng nông 
thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều 
kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: ĐM.XX.NT/YY; 

- Mã số hoạt động khác của Chương trình: ĐM.XX.HĐK/YY. 

Trong đó:  

- XX là số thứ tự nhiệm vụ của Chương trình; 

- DA là ký hiệu dự án đổi mới công nghệ; 

- NC là ký hiệu dự án nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến 
trong sản xuất các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm; 

- TN là ký hiệu dự án xây dựng đồng bộ hệ thống phòng thí nghiệm hạ 
tầng; 

- HT là ký hiệu dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ; 

- DN là ký hiệu dự án hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ; 

- NT là ký hiệu dự án tăng cường nguồn lực cho đổi mới công nghệ vùng 
nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

- HĐK là ký hiệu hoạt động khác của Chương trình; 

- YY là số biểu thị năm bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của Chương trình. 

 

Chương II 

TIÊU CHÍ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 6. Tiêu chí dự án đổi mới công nghệ 

1. Dự án xây dựng bản đồ công nghệ quốc gia cần đáp ứng các điều kiện 
sau: 

a) Xác định được hiện trạng công nghệ chính, công nghệ cốt lõi và công 
nghệ hỗ trợ theo các công nghệ nền, công nghệ nguồn, theo dòng, họ sản phẩm 
lớn và so sánh hiện trạng công nghệ đó với trình độ công nghệ trên thế giới; 

b) Phục vụ công tác quản lý, hoạch định chiến lược phát triển công nghệ 
của Chính phủ, Bộ, ngành, lĩnh vực và cho giai đoạn trung hạn, dài hạn.  

2. Dự án tìm kiếm, phát hiện, làm chủ và ứng dụng công nghệ nguồn, 
công nghệ cốt lõi cần đáp ứng các điều kiện sau: 
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a) Xác định được công nghệ cần tìm kiếm (sự cần thiết, tính cấp thiết, vai 
trò và tác động lâu dài...); 

b) Xác định được đối tượng nắm giữ công nghệ và điều kiện để chuyển 
giao công nghệ; 

c) Đề xuất được phương án tìm kiếm, phát hiện công nghệ theo yêu cầu; 

d) Chứng minh được khả năng ứng dung, làm chủ, chuyển giao khai thác 
hiệu quả công nghệ được tìm kiếm. 

3. Dự án đổi mới công nghệ cho ngành, lĩnh vực; tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; tập đoàn kinh tế, tổng công ty cần đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Xác định được dòng, họ sản phẩm chính theo chiến lược phát triển của 
ngành, lĩnh vực, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

b) Xác định các công nghệ chính, công nghệ hỗ trợ và trình tự phát triển 
các công nghệ chính, công nghệ hỗ trợ cho việc sản xuất dòng, họ sản phẩm; 

c) Đề xuất các điều kiện, yêu cầu cho đổi mới công nghệ; 

d) Đề xuất giải pháp cho đổi mới công nghệ, bao gồm cả giải pháp về 
nguồn lực cho đổi mới công nghệ. 

4. Các dự án xây dựng lộ trình công nghệ và lộ trình đổi mới công nghệ 
tập trung cho các ngành, lĩnh vực sau: 

a) Các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn; 

b) Các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao (tài chính - ngân hàng, bưu 
chính - viễn thông và công nghệ thông tin, hàng không...), xây dựng và phát 
triển hạ tầng giao thông vận tải; 

c) Phục vụ phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; các tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty của Nhà nước. 

5. Dự án đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật 
công nghệ mới cần đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Xây dựng được bộ tài liệu, giáo trình đào tạo phù hợp với mục đích, 
nhu cầu thực tiễn của đối tượng được đào tạo, được Bộ Khoa học và Công nghệ 
xác nhận; 

b) Phát triển đội ngũ chuyên gia đào tạo để đảm bảo tổ chức hiệu quả các 
khóa đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ cho kỹ sư, kỹ thuật viên 
và cán bộ quản lý của doanh nghiệp; 

c) Khuyến khích dự án đào tạo phục vụ cho các dự án khác thuộc Chương 
trình. 
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Điều 7. Tiêu chí dự án nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên 
tiến trong sản xuất các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, sản phẩm 
trọng điểm 

1. Sản phẩm tạo ra phải có tính năng, chất lượng, giá cạnh tranh so với 
sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu. 

2. Nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất phải 
tăng ít nhất 5% giá trị gia tăng của sản phẩm. 

3. Chủ nhiệm phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực hiện 
dự án. 

4. Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, 
sản phẩm trọng điểm phải cam kết ứng dụng công nghệ được nghiên cứu, làm 
chủ trong ít nhất 2 năm đầu sau khi kết thúc dự án. 

Điều 8. Tiêu chí dự án xây dựng đồng bộ hệ thống phòng thí nghiệm 
hạ tầng 

1. Hệ thống phòng thí nghiệm hạ tầng phải được xây dựng đồng bộ, đảm 
bảo thực hiện hiệu quả các hoạt động phân tích công nghệ; tích hợp công nghệ, 
sao chép, mô phỏng và sáng tạo công nghệ; kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện công 
nghệ; thử nghiệm chuẩn và kiểm chuẩn công nghệ. 

2. Các công nghệ được sử dụng của hệ thống phòng thí nghiệm phải thuộc 
Danh mục công nghệ được khuyến khích chuyển giao (Ban hành kèm theo Nghị 
định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ). 

3. Ưu tiên cho các dự án xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm mở cho các 
tổ chức, doanh nghiệp phối hợp cùng khai thác, sử dụng; được đặt tại các khu 
công nghệ cao, khu công nghiệp tập trung, khu nghiên cứu - phát triển đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch. 

4. Lãnh đạo hệ thống phòng thí nghiệm phải là các nhà khoa học có uy tín 
trong lĩnh vực có liên quan, có thời gian nghiên cứu và làm việc ít nhất 5 năm tại 
các cơ sở nghiên cứu - phát triển, cơ sở sản xuất hiện đại đạt trình độ quốc tế, có 
các công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế 
giới hoặc được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và mang lại giá trị kinh tế cao. 

Điều 9. Tiêu chí dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ 

1. Dự án xây dựng các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ cần đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Phải có nghiên cứu khả thi, có kế hoạch hoạt động rõ ràng, có lộ trình 
duy trì và phát triển; tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia về môi trường trong lĩnh 
vực hoạt động của dự án; 

b) Hoạt động của cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ phải bảo đảm việc tạo ra các công nghệ, hình thành các doanh 
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nghiệp khoa học và công nghệ cao để sản xuất sản phẩm khoa học và công 
nghệ; 

c) Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ phải có vị trí thuận lợi cho hoạt động ươm tạo như gần các trường đại học, 
các viện nghiên cứu; có quan hệ hợp tác tốt với mạng lưới các cơ sở ươm tạo 
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong nước và nước 
ngoài; có khả năng liên kết với các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo phục vụ 
hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

d) Hạ tầng kỹ thuật và đội ngũ quản lý đáp ứng yêu cầu ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

đ) Có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, được đào tạo và bồi dưỡng kiến 
thức tại các cơ sở đào tạo có uy tín; có đội ngũ chuyên gia tư vấn về công nghệ, 
sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản lý và quản trị doanh nghiệp, marketing. 

2. Dự án ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ cần đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Người chủ trì dự án có ý tưởng công nghệ, ý tưởng kinh doanh, kết quả 
nghiên cứu khoa học và công nghệ có khả năng thương mại hóa; 

b) Có đội ngũ chuyên gia công nghệ, năng lực hợp tác và huy động được 
đội ngũ chuyên gia quản lý, chuyên gia tư vấn về công nghệ, sở hữu trí tuệ, pháp 
lý, tài chính, quản lý và quản trị doanh nghiệp, marketing; 

c) Có năng lực huy động 40% vốn tối thiểu ban đầu cho việc ươm tạo 
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp và công nghệ; 

d) Đảm bảo ít nhất 50% nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại 
học tham gia nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất. 

3. Dự án tìm kiếm, phát hiện các cá nhân, tổ chức, nhóm nghiên cứu tiềm 
năng hoặc có kết quả nghiên cứu xuất sắc tại các trường đại học, cao đẳng, viện 
nghiên cứu cần đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có đội ngũ chuyên gia đủ năng lực tổ chức tìm kiếm, phát hiện và tư 
vấn cho các cá nhân, tổ chức, nhóm nghiên cứu; 

b) Có năng lực nhận dạng được tối thiểu 100 cá nhân, tổ chức, nhóm 
nghiên cứu; ít nhất 40% có khả năng hình thành công nghệ, trong đó 50% có 
khả năng tiếp tục triển khai tạo ra công nghệ. 

4. Dự án hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, nhóm nghiên cứu tiềm năng hoặc có 
kết quả nghiên cứu xuất sắc tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu 
hoặc doanh nghiệp cần đáp ứng tối thiểu hai trong các điều kiện sau: 

a) Có ý tưởng công nghệ của mình hoặc có ý tưởng kinh doanh trên công 
nghệ đã có; 
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b) Có chứng nhận kết quả nghiên cứu của cơ quan có thẩm quyền; 

c) Chứng minh được tính kế thừa kết quả nghiên cứu đã đạt được của dự 
án; ưu tiên các dự án tạo ra công nghệ mới hoặc kết quả có khả năng thương mại 
hóa; 

d) Có sự cam kết hỗ trợ của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu 
hoặc doanh nghiệp cho việc triển khai thực hiện dự án; 

đ) Ưu tiên chủ nhiệm là cán bộ nghiên cứu, giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi). 

5. Dự án hỗ trợ xây dựng và thực hiện lộ trình công nghệ, lộ trình đổi mới 
công nghệ cần đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Mục tiêu đổi mới công nghệ phải phù hợp với kế hoạch phát triển 
doanh nghiệp và chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực; 

b) Việc thực hiện lộ trình công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ phải góp 
phần tăng ít nhất 5% giá trị gia tăng của sản phẩm; 

c) Huy động đủ nguồn lực để thực hiện lộ trình công nghệ, lộ trình đổi 
mới công nghệ; ưu tiên đối ứng bằng nguồn quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ của doanh nghiệp;  

d) Dự kiến được quy mô ứng dụng, thị trường của sản phẩm do thực hiện 
lộ trình công nghệ. 

Điều 10. Tiêu chí dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ 

1. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin quản 
lý nguồn lực doanh nghiệp và quảng cáo sản phẩm cần đáp ứng các điều kiện 
sau: 

a) Có kế hoạch hoạt động, kinh doanh rõ ràng, đảm bảo nguồn lực cho 
việc thực hiện và duy trì dự án;  

b) Xác định được nhu cầu cụ thể và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của việc 
ứng dụng hệ thống thông tin quản lý nguồn lực doanh nghiệp và quảng cáo sản 
phẩm; 

c) Tổ chức chủ trì phải có cam kết huy động đủ nguồn vốn đối ứng và sử 
dụng kết quả của dự án; ưu tiên sử dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ của doanh nghiệp. 

2. Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, 
chuyên gia công nghệ cần đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có kế hoạch, phương pháp điều tra, khảo sát để thu thập dữ liệu công 
nghệ, trình độ chuyên gia trong các ngành, lĩnh vực; có phương án khai thác 
thông tin, cơ sở dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ từ nước ngoài; 

b) Đảm bảo năng lực tổ chức thống kê định kỳ hoạt động đổi mới công 
nghệ của doanh nghiệp; 
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c) Ưu tiên dự án xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu công nghệ và chuyên gia 
công nghệ cho ngành, lĩnh vực. 

3. Dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, 
sản xuất sản phẩm mới, thay đổi quy trình công nghệ cần đáp ứng các điều kiện 
sau: 

a) Có đủ năng lực thực hiện các nội dung dự án. Riêng các dự án nghiên 
cứu và sản xuất thử nghiệm, tổ chức chủ trì phải đảm bảo ít nhất 30% nhân lực 
tham gia có trình độ đại học; 

b) Giải trình được các nguồn tài chính huy động ngoài kinh phí Chương 
trình để thực hiện dự án; 

c) Chứng minh được hiệu quả của dự án: 

- Đối với dự án nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, kết quả, sản phẩm dự 
kiến phải có địa chỉ ứng dụng hoặc chuyển giao; 

- Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến phải tạo ra được sản phẩm, dịch vụ  
được triển khai tối thiểu ở quy mô tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sản phẩm tạo ra của dự án sản xuất sản phẩm mới phải có tính năng, 
chất lượng, giá cạnh tranh so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước hoặc 
nhập khẩu; 

- Việc thay đổi quy trình công nghệ góp phần tăng ít nhất 5% giá trị gia 
tăng của sản phẩm. 

Điều 11. Tiêu chí dự án tăng cường nguồn lực cho đổi mới công nghệ 
vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

1. Dự án tăng cường tiềm lực và nâng cao năng lực phổ biến, chuyển giao 
công nghệ của mạng lưới Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại 
các địa phương cần đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Xác định cụ thể, mục tiêu, nội dung, giải pháp của dự án; 

b) Xác định được đúng nhu cầu, đối tác của chuyển giao công nghệ; 

c) Huy động được nguồn lực để chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, 
công nghệ cho doanh nghiệp, nông dân; 

d) Có kế hoạch hoạt động và được địa phương cam kết cùng hỗ trợ phát 
triển. 

2. Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp cần đáp ứng các 
điều kiện sau: 

a) Phải xác định được thị trường, khả năng cạnh tranh, chỉ tiêu kinh tế - 
kỹ thuật của sản phẩm;  
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b) Có khả năng huy động các nguồn lực và cam kết nhân rộng ứng dụng 
công nghệ; 

c) Ưu tiên cho các dự án hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các 
lĩnh vực sau thu hoạch và chế biến sản phẩm nông nghiệp; cải tạo giống cây 
trồng, vật nuôi; kỹ thuật canh tác, nuôi trồng và kiểm soát dịch bệnh ở quy mô 
lớn. 

3. Dự án đổi mới công nghệ cho các ngành nghề, làng nghề truyền thống 
cần đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Mục tiêu, nội dung hỗ trợ đổi mới công nghệ phù hợp với quy hoạch 
phát triển kinh tế địa phương; 

b) Xác định được tiềm năng, thế mạnh sản phẩm của các vùng miền, các 
làng nghề và làng nghề truyền thống; 

c) Có khả năng phối hợp với các chương trình khuyến công, khuyến nông, 
khuyến ngư để xây dựng các dự án nghiên cứu triển khai, ứng dụng công nghệ 
theo thế mạnh, đặc trưng của các vùng, miền; 

d) Ưu tiên cho các dự án góp phần hình thành mô hình sản xuất nông 
nghiệp bền vững ứng dụng công nghệ tiên tiến tại mỗi vùng sinh thái. 

 

Chương III 

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 12. Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình 

1. Việc tổ chức thực hiện Chương trình được thực hiện theo khoản IV, 
Điều 1 Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 
2020. 

2. Ban Chủ nhiệm Chương trình hoạt động theo quy chế do Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành. Ban Chủ nhiệm Chương trình có bộ máy 
giúp việc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. 

Ban Chủ nhiệm Chương trình và bộ máy giúp việc được bảo đảm các điều 
kiện về kinh phí, phương tiện làm việc và các chế độ theo quy định hiện hành. 

Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ 

1. Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp các đề tài, 
dự án thuộc Chương trình; phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án thuộc Chương 
trình; tổ chức thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí của các đề tài, dự án 
của Chương trình. 

2. Tổng hợp quyết toán kinh phí hàng năm của các đề tài, dự án thuộc 
Chương trình gửi Bộ Tài chính. 
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3. Phê duyệt nội dung và kinh phí hoạt động chung của Chương trình; 
tổng hợp và cân đối tổng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình để bố trí vào 
kế hoạch ngân sách khoa học và công nghệ hàng năm; phê duyệt kế hoạch mua 
sắm vật tư, trang thiết bị của các đề tài, dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ là 
cơ quan chủ quản đề tài, dự án. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư trong việc bảo đảm tài chính cho hoạt động của Chương trình. 

4. Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các đề tài, dự án, gồm cả 
các đề tài, dự án khoa học và công nghệ nằm trong dự án đầu tư trong quá trình 
thực hiện và sau khi được đánh giá nghiệm thu. 

5. Đánh giá kết quả, tổng kết hoạt động Chương trình. 

6. Báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả 
thực hiện Chương trình. 

7.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo uỷ quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

8. Giao Ban Chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Tiếp nhận, tổng hợp Danh mục đề xuất các đề tài, dự án thuộc Chương 
trình của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cân đối với mục tiêu và nguồn kinh 
phí thực hiện Chương trình theo từng giai đoạn để xây dựng thành Danh mục 
các đề tài, dự án thuộc Chương trình, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ phê duyệt; xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm trên cơ sở Danh mục 
các đề tài, dự án thuộc Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ phê duyệt; tổng hợp kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của Chương 
trình, đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung để Bộ Khoa học và Công nghệ bố trí 
vào kế hoạch và dự toán ngân sách chung về khoa học và công nghệ; 

b) Tổ chức thẩm định nội dung và kinh phí thực hiện các đề tài, dự án 
thuộc Chương trình trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; 

c) Cùng cơ quan chủ quản đề tài, dự án ký duyệt thuyết minh các đề tài, 
dự án của Chương trình; 

d) Ký hợp đồng với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm; tổ chức theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra quá trình thực hiện; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; tổ chức nghiệm 
thu, thanh lý hợp đồng, công nhận kết quả thực hiện các đề tài, dự án do Bộ 
Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản đề tài, dự án; 

đ) Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất (trong trường hợp cần thiết) 
chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đánh giá tình hình thực 
hiện đề tài, dự án của Chương trình; phát hiện, giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền đối với 
những trường hợp vượt quá chức năng, quyền hạn được giao; xác nhận khối 
lượng và kết quả thực hiện đề tài, dự án của Chương trình để làm căn cứ thanh, 
quyết toán và cấp kinh phí; 
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e) Chủ trì tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí từ 
ngân sách nhà nước để thực hiện đề tài, dự án của Chương trình; theo dõi, tổng 
hợp việc huy động và sử dụng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước cho 
đề tài, dự án của Chương trình; 

g) Tổ chức cấp và thanh toán kinh phí cho tổ chức chủ trì đề tài, dự án 
theo tiến độ hợp đồng; tổng hợp kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị của các 
đề tài, dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản đề tài, dự án 
trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; 

h) Báo cáo định kỳ (6 tháng, hàng năm) kết quả thực hiện Chương trình; 
báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện hàng năm của Chương trình gửi Bộ Khoa 
học và Công nghệ. Tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Chương trình; 

i) Phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức chủ trì về các 
thủ tục để được hưởng các cơ chế, chính sách thúc đẩy, khuyến khích, ưu đãi 
cho đổi mới công nghệ được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban 
hành; 

k) Thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để giúp Ban Chủ 
nhiệm thực hiện một số nghiên cứu chuyên môn liên quan đến quản lý và thực 
hiện Chương trình; tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát, nghiên cứu kinh 
nghiệm của nước ngoài trong trường hợp cần thiết; 

l) Giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị, quản lý các hồ sơ 
tài liệu để báo cáo hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề 
liên quan đến tổ chức và quản lý Chương trình; 

m) Đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích, đề 
nghị xử lý hành vi vi phạm của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm trong quá trình thực 
hiện các đề tài, dự án của Chương trình; 

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ giao. 

 Điều 14. Trách nhiệm, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương 

 1. Đầu mối tiếp nhận các đề xuất, tổng hợp và xây dựng thành Danh mục 
đề xuất các đề tài, dự án thuộc Chương trình theo lĩnh vực quản lý liên quan; tạo 
điều kiện cho các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm thực hiện có kết quả các nội dung 
đề tài, dự án được giao. 

2. Chủ trì tổ chức việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 
thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình trên cơ sở Danh mục các đề tài, 
dự án thuộc Chương trình đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Quyết 
định phê duyệt Danh mục tổ chức, cá nhân trúng tuyển. 
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3. Cùng Ban Chủ nhiệm Chương trình phê duyệt Thuyết minh đề tài, dự 
án; quyết định giao tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 

4. Ký hợp đồng với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án; tổ chức 
đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án; tổ chức nghiệm 
thu, thanh lý hợp đồng, đình chỉ và huỷ bỏ Hợp đồng. 

Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ điều 
chỉnh mục tiêu, nội dung, hạng mục kinh phí và tiến độ thực hiện các đề tài, dự 
án thuộc Chương trình đã được phê duyệt. 

5. Phê duyệt kế hoạch và kết quả đấu thầu mua sắm máy móc, trang thiết 
bị cho các đề tài, dự án thuộc phạm vi quản lý. 

6. Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các đề tài, dự án, bao gồm 
các đề tài, dự án khoa học và công nghệ thuộc dự án đầu tư trong quá trình thực 
hiện và sau khi được đánh giá nghiệm thu. 

Cùng Ban Chủ nhiệm Chương trình xác nhận khối lượng và kết quả thực 
hiện của đề tài, dự án để làm căn cứ thanh, quyết toán và cấp tiếp kinh phí. 

7. Định kỳ 6 tháng và hàng năm gửi báo cáo về tình hình, tiến độ và kết 
quả thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình cho Bộ Khoa học và Công 
nghệ để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ. 

8. Phê duyệt quyết toán kinh phí hàng năm của các đề tài, dự án thuộc 
phạm vi quản lý gửi Bộ Tài chính. 

9. Chủ động việc huy động, sử dụng ngân sách nhà nước từ các nguồn 
khác nhau theo thẩm quyền quản lý để bảo đảm việc thực hiện các đề tài, dự án 
một cách đồng bộ và hiệu quả. 

Điều 15. Trách nhiệm, quyền hạn của chủ nhiệm và tổ chức chủ trì đề 
tài, dự án 

1. Chủ nhiệm có trách nhiệm và quyền hạn như sau:  

a) Ký kết Hợp đồng với cơ quan chủ quản đề tài, dự án; tổ chức thực hiện 
đề tài, dự án; chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả của đề tài, dự án. Đối với 
các đề tài, dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản đề tài, dự 
án, tổ chức chủ trì, chủ nhiệm ký kết Hợp đồng với Ban Chủ nhiệm Chương 
trình và Văn phòng các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; 

b) Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả theo nội 
dung của Hợp đồng; thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện 
hành; 

c) Được bảo đảm các điều kiện để thực hiện đề tài, dự án theo thỏa thuận 
trong Hợp đồng và đề xuất, kiến nghị các điều chỉnh khi cần thiết; 
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d) Kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong việc 
thực hiện đề tài, dự án theo Hợp đồng. Thực hiện báo cáo định kỳ (6 tháng, hàng 
năm) và báo cáo đột xuất về tình hình triển khai đề tài, dự án; 

đ) Thực hiện việc công bố, giao nộp, chuyển giao kết quả, sản phẩm của 
đề tài, dự án theo quy định hiện hành. 

2. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm và quyền hạn như sau: 

a) Cùng chủ nhiệm ký Hợp đồng với cơ quan chủ quản đề tài dự án; chịu 
trách nhiệm trong việc quản lý, tổ chức thực hiện đề tài, dự án và cùng chủ 
nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các cam kết trong Hợp đồng. Đối với các 
đề tài, dự án do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản đề tài, dự án, tổ 
chức chủ trì, chủ nhiệm ký hợp đồng với Ban Chủ nhiệm Chương trình và Văn 
phòng các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; 

b) Chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả của đề tài, dự án được phê 
duyệt; bảo đảm các kết quả, sản phẩm của đề tài, dự án được áp dụng, triển khai 
theo cam kết; 

c) Quản lý kinh phí được cấp, huy động đủ và cấp đúng tiến độ kinh phí 
từ các nguồn kinh phí đã cam kết trong Hợp đồng; tổ chức đấu thầu, mua sắm và 
quản lý máy móc, trang thiết bị của đề tài, dự án theo quy định hiện hành; 

d) Phối hợp với cơ quan chủ quản đề tài, dự án theo dõi, đôn đốc, kiểm 
tra, giám sát quá trình thực hiện các đề tài, dự án và giải quyết các vấn đề nảy 
sinh thuộc thẩm quyền; theo dõi, tổng hợp việc huy động và sử dụng các nguồn 
vốn ngoài ngân sách Nhà nước của các đề tài, dự án; định kỳ 6 tháng, hàng năm 
phối hợp với các đơn vị chức năng của cơ quan chủ quản đề tài, dự án kiểm tra 
việc thực hiện đề tài, dự án;  

đ) Thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan chủ quản đề tài, dự án theo quy 
định. Tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản 
lý trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với đề tài, dự án trong quá trình 
thực hiện và sau khi đề tài, dự án đã được đánh giá nghiệm thu; 

e) Tổ chức quản lý, khai thác, chuyển giao các kết quả của đề tài, dự án 
theo quy định của pháp luật. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 16. Xây dựng Danh mục các đề tài, dự án thuộc Chương trình 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình, tổ 
chức, cá nhân có trách nhiệm đề xuất đề tài, dự án và đề xuất đặt hàng đề tài, dự 
án thực hiện trong Chương trình gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức nghiên cứu, phát hiện, tìm kiếm các 
đề tài, dự án có tính khả thi cao để đề xuất đề tài, dự án và đề xuất Bộ Khoa học 
và Công nghệ đặt hàng đề tài, dự án. 

2. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đề xuất một nhóm các đề tài, dự án 
là bộ phận của dự án đầu tư, các đề xuất phải xác định rõ các nhiệm vụ, kết quả 
cần đạt được của từng đề tài, dự án trực thuộc và kết quả chung của dự án đầu 
tư. Đồng thời, phải có văn bản cam kết huy động đủ nguồn kinh phí (ngoài 
nguồn kinh phí đề xuất từ ngân sách nhà nước) để bảo đảm thực hiện được dự 
án đầu tư. 

3. Ban Chủ nhiệm Chương trình chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức 
năng có liên quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thành lập Hội 
đồng khoa học và công nghệ hoặc mời chuyên gia để tư vấn xây dựng danh mục 
đề xuất các đề tài, dự án. 

Căn cứ kết quả tư vấn của Hội đồng khoa học và công nghệ, Ban Chủ 
nhiệm Chương trình tổng hợp thành Danh mục các đề tài, dự án thuộc Chương 
trình, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, phê duyệt. 

Điều 17. Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 
đề tài, dự án 

Căn cứ Quyết định phê duyệt Danh mục các đề tài, dự án thuộc Chương 
trình của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan chủ quản chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức việc tuyển chọn, giao trực 
tiếp các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 

Việc tuyển chọn, giao trực tiếp các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề 
tài, dự án thực hiện theo Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 01 
năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định, tuyển chọn, 
thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 
Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. 

Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp của các Bộ, ngành, địa phương được 
gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định. 

Điều 18. Tổ chức thẩm định đề tài, dự án 

1. Ban Chủ nhiệm Chương trình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 
của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương liên quan thẩm 
định nội dung và kinh phí của các đề tài, dự án được đề xuất nhằm thực hiện nội 
dung của Chương trình. 

Việc thẩm định các đề tài, dự án được thực hiện theo Thông tư số 
03/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc 
gia đến năm 2020. 
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2. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chủ nhiệm Chương trình có thể tham 
khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia trong nước, nước ngoài đối với kết quả 
thẩm định trước khi trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định. 

3. Trường hợp với nhóm các đề tài, dự án đề xuất thuộc dự án đầu tư: 

Việc thẩm định được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 

Điều 19. Phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

Cơ quản chủ quản căn cứ kết quả thẩm định của Bộ Khoa học và Công 
nghệ tiến hành phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án 
thuộc Chương trình. 

Quyết định phê duyệt của cơ quan chủ quản đề tài, dự án là căn cứ pháp 
lý cho việc ký kết Hợp đồng khoa học và công nghệ triển khai thực hiện đề tài, 
dự án. 

Điều 20. Ký Hợp đồng 

1. Cơ quan chủ quản đề tài, dự án ký Hợp đồng thực hiện đề tài, dự án với 
tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Đối với các đề tài, dự án do Bộ Khoa học và 
Công nghệ là cơ quan chủ quản đề tài, dự án, Ban Chủ nhiệm Chương trình 
cùng với Văn phòng các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ ký 
Hợp đồng thực hiện đề tài, dự án với tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện. Mẫu 
Hợp đồng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

2. Đối với dự án đầu tư, cơ quan chủ quản đề tài, dự án ký Hợp đồng với 
tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, dự án. 

Đồng thời, cơ quan chủ quản đề tài, dự án cùng tổ chức có dự án đầu tư 
ký Hợp đồng với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm. Mẫu Hợp đồng do Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành. 

Điều 21. Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện đề tài, dự án thuộc 
Chương trình 

1. Cơ quan chủ quản đề tài, dự án định kỳ 6 tháng một lần chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá về tiến 
độ, nội dung khoa học và sản phẩm của các đề tài, dự án theo Hợp đồng đã ký. 

2. Trong các trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua 
Ban Chủ nhiệm Chương trình kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện 
của đề tài, dự án thuộc Chương trình. 

Điều 22. Điều chỉnh nội dung, kinh phí, tiến độ thực hiện 

1. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm theo yêu cầu của công việc, được chủ động 
điều chỉnh dự toán kinh phí giữa các nội dung chi được giao khoán trong phạm 
vi tổng dự toán kinh phí được giao khoán của đề tài, dự án. 
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2. Trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của cá nhân, tổ chức thực hiện đề tài, 
dự án, cơ quan chủ quản đề tài, dự án xem xét, quyết định điều chỉnh tối đa hai 
lần các nội dung sau: 

a) Mục tiêu, sản phẩm, tiến độ thực hiện đề tài, dự án; 

b) Dự toán kinh phí đã được phê duyệt đối với các nội dung chi không 
được giao khoán của đề tài, dự án. 

3. Đối với dự án đầu tư, trên cơ sở đề xuất bằng văn bản của tổ chức có 
dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh mục tiêu, 
sản phẩm, tiến độ thực hiện dự án đầu tư. 

Nội dung và kinh phí điều chỉnh dự án đầu tư có liên quan đến nguồn vốn 
hỗ trợ từ Chương trình phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan chủ 
quản đề tài, dự án trước khi quyết định điều chỉnh. Việc điều chỉnh nội dung, 
kinh phí từ Chương trình được thực hiện tối đa hai lần. 

Điều 23. Chấm dứt Hợp đồng 

1. Cơ quan chủ quản đề tài, dự án xem xét quyết định việc chấm dứt thực 
hiện Hợp đồng trên cơ sở đề nghị của tổ chức chủ trì và ý kiến của Ban Chủ 
nhiệm Chương trình trong các trường hợp sau: 

a) Đề tài, dự án gặp các trường hợp bất khả kháng dẫn đến không thể 
hoàn thành nội dung và mục tiêu được phê duyệt; 

b) Chủ nhiệm và tổ chức chủ trì không đủ năng lực tổ chức quản lý, thực 
hiện đề tài, dự án; hướng triển khai thực hiện của đề tài, dự án bị bế tắc hoặc 
không còn nhu cầu thực hiện; các điều kiện theo Hợp đồng không được bảo đảm 
dẫn đến đề tài, dự án không có khả năng hoàn thành; đề tài, dự án thực hiện 
không đúng nội dung nghiên cứu theo Hợp đồng đã ký kết; kinh phí bị sử dụng 
sai mục đích; 

c) Vi phạm Hợp đồng. 

2. Căn cứ quyết định chấm dứt việc thực hiện Hợp đồng, các bên thực 
hiện các thủ tục thanh lý Hợp đồng theo các điều khoản của Hợp đồng đã ký 
giữa các bên và theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Đánh giá đề tài, dự án và Chương trình 

1. Đánh giá cấp cơ sở đối với đề tài, dự án: 

a) Tổ chức chủ trì tổ chức đánh giá cấp cơ sở đối với đề tài, dự án và hoàn 
chỉnh hồ sơ về kết quả đánh giá gửi cơ quan chủ quản đề tài, dự án để tổ chức 
đánh giá nghiệm thu chính thức; 

b) Cơ quan chủ quản đề tài, dự án phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương 
trình kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đánh giá cấp cơ sở. 

2. Đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài, dự án: 
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a) Cơ quan chủ quản đề tài, dự án phối hợp với Ban Chủ nhiệm Chương 
trình chủ trì tổ chức đánh giá, nghiệm thu chính thức đối với các đề tài, dự án 
theo phạm vi quản lý; 

b) Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức đánh 
giá, nghiệm thu chính thức. 

3. Đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa 
học và công nghệ trong dự án đầu tư: 

Trên cơ sở kết quả đánh giá nghiệm thu theo quy trình quy định tại khoản 
1 và 2 Điều này đối với các dự án trực thuộc, tổ chức có dự án đầu tư xây dựng 
báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện gửi cơ quan chủ quản đề tài, dự án để đánh 
giá, tổng kết kết quả thực hiện các đề tài, dự án sử dụng ngân sách sự nghiệp 
khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư. 

4. Việc đánh giá Chương trình được thực hiện qua ba giai đoạn: đánh giá 
giữa kỳ, đánh giá kết thúc và đánh giá sau khi kết thúc Chương trình. 

a) Ban Chủ nhiệm Chương trình chủ trì đánh giá kết quả hoạt động 
Chương trình vào giữa kỳ kế hoạch 5 năm và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ kết quả thực hiện. 

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức đánh giá hoạt động Chương 
trình khi kết thúc kỳ kế hoạch 5 năm và sau khi Chương trình kết thúc, báo cáo 
Ban Chỉ đạo Chương trình. 

5. Trình tự, thủ tục đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án và Chương trình 
thực hiện theo văn bản quy định về đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp Nhà nước. 

Điều 25. Công nhận kết quả đề tài, dự án 

1. Cơ quan chủ quản đề tài, dự án quyết định công nhận kết quả đề tài, dự 
án thuộc phạm vi mình quản lý trên cơ sở kết luận của Hội đồng khoa học và 
công nghệ đánh giá, nghiệm thu chính thức. Kết quả công nhận các đề tài, dự án 
được gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, đánh giá việc thực hiện 
Chương trình. 

2. Trên cơ sở kiến nghị Hội đồng khoa học và công nghệ, ý kiến của 
chuyên gia tư vấn độc lập (nếu cần thiết) và ý kiến của các đơn vị chuyên môn 
xác định trách nhiệm của các bên liên quan, cơ quan chủ quản đề tài, dự án có 
hình thức xử lý phù hợp theo quy định đối với các đề tài, dự án có kết quả được 
đánh giá, nghiệm thu chính thức ở mức “không đạt”. 

Điều 26. Thanh lý Hợp đồng và quản lý kết quả của đề tài, dự án 

1. Cơ quan chủ quản đề tài, dự án độc lập tiến hành thanh lý Hợp đồng 
với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện đề tài, dự án theo quy định hiện 
hành. 

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án chịu trách nhiệm tổ chức quản 
lý, khai thác, chuyển giao kết quả của đề tài, dự án theo quy định của pháp luật. 
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3. Việc đăng ký lưu giữ kết quả đề tài, dự án thực hiện theo Quy chế đăng 
ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ban 
hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 
20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-
BKHCN ngày 16/3/2007; Thông tư số 13/2012/TT-BKHCN ngày 26/06/2012 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 
16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung 
theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ và các văn bản khác có liên quan. 

Điều 27. Xử lý tài sản 

Việc xử lý tài sản sau khi kết thúc các nhiệm vụ của Chương trình được 
thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Điều 28. Kinh phí thực hiện Chương trình 

Kinh phí thực hiện Chương trình gồm kinh phí thực hiện các đề tài, dự án; 
kinh phí tổ chức, quản lý hoạt động chung của Chương trình và các hoạt động 
khác được nêu tại khoản 6, Điều 3 của Thông tư này. 

Kinh phí thực hiện Chương trình được cân đối trong dự toán chi ngân 
sách cho khoa học và công nghệ hàng năm và được giao về cơ quan chủ quản đề 
tài, dự án và Bộ Khoa học và Công nghệ theo phạm vi quản lý để cấp theo Hợp 
đồng cho các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm thực hiện các đề tài, dự án và chi cho 
hoạt động chung của Chương trình (bao gồm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ 
đạo, Văn phòng Điều phối các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, 
Ban Chủ nhiệm Chương trình và Bộ máy giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương 
trình). 

Việc quản lý tài chính thực hiện Chương trình được quy định cụ thể tại 
Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài Chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 
quản lý tài chính đối với Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 
2020. 

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng nguồn vốn ngân sách thực 
hiện Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 29. Thông tin và cơ sở dữ liệu của Chương trình 

Bộ Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức việc hướng dẫn, 
đăng ký nhiệm vụ trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về các đề tài, dự 
án, nhiệm vụ của Chương trình. 
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