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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ___________

Số: 19/2011/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ 

trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
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 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ 
yếu giai đoạn 5 năm 2011 - 2015;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý hoạt động 
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 
như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và 

công nghệ trọng điểm cấp nhà nước (sau đây gọi là Chương trình), bao gồm: xây 
dựng khung chương trình, xác định, tuyển chọn, xét chọn, triển khai thực hiện, kiểm 
tra, giám sát, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương 
trình và đánh giá tổng kết Chương trình, nhằm thực hiện Quyết định số 1244/QĐ-
TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, 
mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2011 - 2015, trừ 
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Chương trình gồm có Chương trình khoa học công nghệ, Chương trình khoa học 
xã hội và nhân văn. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình bao gồm: 
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đề tài (đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa 
học công nghệ tiềm năng, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn), dự án sản 
xuất thử nghiệm và nhiệm vụ khác (sau đây gọi chung là đề tài, dự án).

2. Thông tư này không áp dụng đối với đề tài, dự án thuộc Chương trình do tổ 
chức khoa học và công nghệ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam 
ở nước ngoài chủ trì thực hiện. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý Chương trình 
1. Việc quản lý Chương trình phải thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ; 

bảo đảm vai trò quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và của các Bộ, 
ngành có liên quan; bảo đảm trách nhiệm, quyền hạn của Ban chủ nhiệm Chương 
trình, Tổ chức chủ trì đề tài, dự án (sau đây gọi là Tổ chức chủ trì) và Chủ nhiệm đề 
tài, dự án. 

2. Hoạt động quản lý Chương trình phải bảo đảm để Chương trình triển khai 
thực hiện theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã được phê duyệt.

 3. Việc sử dụng kinh phí của Chương trình phải đúng mục đích, có hiệu quả, 
không lãng phí và theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Mã số Chương trình, đề tài, dự án
Mã số Chương trình, đề tài, dự án được ghi như sau: KC.XX.DAYY/11-15, 

KC.XX.TNYY/11-15 và KX.XX.YY /11-15 trong đó:
1. KC là ký hiệu chung cho các Chương trình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ;
2. KX là ký hiệu chung cho các Chương trình thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và 

nhân văn;
3. Nhóm XX là nhóm 2 chữ số ghi số thứ tự của Chương trình theo số thứ tự được 

ghi trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;  
4. Nhóm DAYY, TNYY trong đó YY là nhóm 2 chữ số ghi số thứ tự của các đề 

tài, dự án thuộc Chương trình; DA là chỉ dự án; TN là chỉ đề tài tiềm năng;
5. 11-15 là ký hiệu chung cho các Chương trình khoa học và công nghệ trọng 

điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;
6. Giữa nhóm 2 chữ cái ký hiệu lĩnh vực với nhóm chữ số thứ tự Chương trình 

là dấu chấm; giữa nhóm chữ số thứ tự Chương trình và nhóm chữ số thứ tự đề tài, 
dự án là dấu chấm; giữa nhóm chữ số thứ tự đề tài, dự án với nhóm chữ số ký hiệu 
giai đoạn là dấu gạch chéo.

Điều 4. Thông tin về Chương trình, đề tài, dự án
1. Thông tin về Chương trình, đề tài, dự án được đăng tải tại cổng thông tin điện 

tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, trên trang thông tin điện tử của Văn phòng các 
Chương trình trọng điểm cấp nhà nước (sau đây gọi tắt là Văn phòng các Chương 
trình) và trên Báo Khoa học và Phát triển, trừ thông tin đặc biệt liên quan đến bí mật 
nhà nước. 
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2. Ban chủ nhiệm Chương trình, Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án có 
trách nhiệm trong việc thông tin nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này và tuyên 
truyền, phổ biến, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
của Chương trình, đề tài, dự án. 

Chương II
TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

Điều 5. Tổ chức bộ máy quản lý Chương trình
1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, cùng Bộ, ngành liên quan, Ban chủ nhiệm 

Chương trình, Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án thuộc Chương trình có 
trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình.

a) Các vụ chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện vai trò quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ trong tổ chức quản lý Chương trình, cùng 
Văn phòng các Chương trình giúp Bộ trưởng thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại Điều 10 của Thông tư này;

b) Văn phòng các Chương trình là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý hoạt 
động các Chương trình.

2. Tổ chức bộ máy Chương trình gồm: Ban chủ nhiệm Chương trình và thư ký 
hành chính của Chương trình. 

Ban chủ nhiệm Chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết 
định thành lập, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, 
quản lý việc thực hiện Chương trình.

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban chủ nhiệm Chương trình 
1. Ban chủ nhiệm Chương trình chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ về việc thực hiện mục tiêu và sản phẩm của Chương trình đã được phê 
duyệt, về trình độ khoa học, công nghệ các kết quả của Chương trình đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

2. Ban chủ nhiệm Chương trình có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Tổ chức xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân 

chủ trì thực hiện đề tài, dự án, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài, dự án thuộc 
Chương trình;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng các Chương trình và các đơn vị có liên quan 
trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện 
thuyết minh đề tài, dự án sau khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ công nhận tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài, dự án; thẩm định nội 
dung và kinh phí các đề tài, dự án thuộc Chương trình sau khi hoàn thiện theo hướng 
dẫn, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định;
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c) Xây dựng kế hoạch hàng năm trên cơ sở mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự 
kiến của Chương trình đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt để 
thực hiện Chương trình; đề xuất nội dung điều chỉnh, bổ sung hàng năm và phối hợp 
với Văn phòng các Chương trình tổ chức thực hiện sau khi được Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ phê duyệt;

d) Xây dựng báo cáo (định kỳ 6 tháng, hàng năm; sơ kết; tổng kết) kết quả thực 
hiện của Chương trình gửi Văn phòng các Chương trình để tổng hợp báo cáo Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 

đ) Ký duyệt Thuyết minh các đề tài, dự án thuộc Chương trình theo nội dung 
và kinh phí của các đề tài, dự án đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
phê duyệt; cùng Văn phòng các Chương trình ký Hợp đồng nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng) thực hiện đề tài, dự án và tổ chức 
nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng với Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án;

e) Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các đề tài, dự án thuộc Chương trình và 
giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền; định kỳ 6 tháng và hàng năm chủ 
trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ chủ quản 
kiểm tra việc thực hiện các đề tài, dự án thuộc 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 cho đề tài, dự án;

g) 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 và Chủ nhiệm đề tài, dự án trong quá trình thực 
hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình.

3. Ban chủ nhiệm Chương trình chịu trách nhiệm xác định phương hướng hoạt 
động hợp tác quốc tế của đề tài, dự án theo hướng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ. Nội dung hợp tác quốc tế phải giải quyết những vấn đề khoa 
học, công nghệ đạt trình độ của khu vực, phải căn cứ trên các vấn đề cụ thể được xác 
định trong thuyết minh đề tài, dự án; khả năng của đối tác; nguồn kinh phí thực hiện 
và hiệu quả của hợp tác và được thể hiện trong biên bản thẩm định nội dung kinh phí 
của đề tài, dự án nêu tại mục b Khoản 2 của Điều này. 

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

5. Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng con dấu của Văn phòng các Chương 
trình trong các công văn giao dịch có nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 
chủ nhiệm Chương trình.

Ban chủ nhiệm Chương trình hoạt động theo Quy chế hoạt động do Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của Văn phòng các Chương trình 
Văn phòng các Chương trình có nhiệm vụ, quyền hạn sau:
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1. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của các Chương trình và 
của Văn phòng các Chương trình để Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, bố trí vào 
kế hoạch và dự toán ngân sách chung về khoa học và công nghệ;

2. Phối hợp với Ban chủ nhiệm chương trình ký duyệt Thuyết minh các đề tài, dự 
án thuộc các Chương trình theo nội dung và kinh phí của các đề tài, dự án đã được 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt; cùng Ban chủ nhiệm Chương trình 
ký Hợp đồng thực hiện đề tài, dự án và tổ chức nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng với 
Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án;

3. Thực hiện cấp và thanh toán kinh phí cho Tổ chức chủ trì đề tài, dự án theo 
tiến độ ghi trong Hợp đồng; tổng hợp kế hoạch mua sắm máy móc, trang thiết bị 
của các đề tài, dự án thuộc các Chương trình trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê 
duyệt;

4. Bảo đảm các điều kiện cho hoạt động quản lý, điều hành của các Chương 
trình; phối hợp và hỗ trợ các Ban chủ nhiệm Chương trình tổ chức hoạt động tư vấn 
của các Hội đồng khoa học và công nghệ và các công việc khác liên quan đến hoạt 
động quản lý, điều hành của các Chương trình;

5. Phối hợp với các Ban chủ nhiệm Chương trình kiểm tra, giám sát tình hình 
thực hiện và sử dụng ngân sách của các đề tài, dự án thuộc các Chương trình; theo 
dõi, tổng hợp việc huy động và sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước 
của các đề tài, dự án; phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền những vướng mắc, 
sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình và việc mua sắm máy móc, 
trang thiết bị của các đề tài, dự án thuộc các Chương trình; đề xuất biện pháp xử lý 
và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định đối với những trường 
hợp vượt quá thẩm quyền;

6. Xây dựng báo cáo quyết toán kinh phí của các Chương trình gửi Bộ Khoa học 
và Công nghệ theo quy định; tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ 
kết giữa kỳ, tổng kết về kết quả thực hiện các Chương trình trên cơ sở báo cáo của 
các Ban chủ nhiệm Chương trình;

7. Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về tài chính - kế toán, quản lý, cho các Tổ chức 
chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án thuộc các Chương trình;

8. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, tài chính, hoạt động và kết quả của các 
Chương trình; xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của các Chương trình; 
tổ chức công tác thống kê các Chương trình;

9. Đầu mối tiếp nhận, tổng hợp đề xuất, kiến nghị của các Ban chủ nhiệm Chương 
trình về những vấn đề liên quan đến xây dựng, quản lý hoạt động của các Chương 
trình để trình hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ trình Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và thông báo các quyết định của Bộ trưởng đến 
các Ban chủ nhiệm Chương trình và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
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Việc phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong xử 
lý tổng hợp các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản lý hoạt động của các Chương 
trình được thực hiện theo quy định phối hợp công tác giữa các đơn vị chức năng có 
liên quan trực thuộc Bộ trong tổ chức quản lý chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành.

Điều 8. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổ chức chủ trì thực hiện đề tài, 
dự án

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, kết quả của đề tài, dự án thuộc Chương trình 
do đơn vị chủ trì thực hiện.

2. Cùng Chủ nhiệm đề tài, dự án ký kết với Ban chủ nhiệm Chương trình và Văn 
phòng các Chương trình Hợp đồng thực hiện đề tài, dự án.

3. Chịu trách nhiệm với tư cách pháp nhân trong việc quản lý, tổ chức thực hiện 
đề tài, dự án và cùng Chủ nhiệm đề tài, dự án thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các 
cam kết trong Hợp đồng về: 

a) Bảo đảm cơ sở vật chất (máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng, phương tiện) và 
nhân lực để thực hiện đề tài, dự án;

b) Điều phối kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài, dự án;
c) Các điều khoản khác thuộc trách nhiệm của Tổ chức chủ trì.
4. 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.

5. Thực hiện chế độ báo cáo với Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Văn 
phòng các Chương trình và Ban chủ nhiệm Chương trình) 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.

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

Điều 9. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ nhiệm đề tài, dự án
1. Tổ chức thực hiện đề tài, dự án; chịu trách nhiệm về tính trung thực, về giá trị 

khoa học, trình độ nghiên cứu và về hiệu quả của kết quả nghiên cứu của đề tài, dự 
án; có phương án ứng dụng kết quả hoặc phương án thương mại hóa sản phẩm từ kết 
quả của đề tài, dự án.

2. 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 của đề tài, dự án theo quy định 
hiện hành.

3. 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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4. 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 một lần) và báo cáo 
đột xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ, sử dụng kinh phí của đề tài, dự án.

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

Điều 10. Trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng, phê duyệt danh mục 

các Chương trình trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chiến 
lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; hướng dẫn triển khai thực hiện các 
Chương trình.

2. Ban hành hoặc phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan ban hành các văn bản 
về cơ chế, tổ chức bộ máy quản lý Chương trình và phối hợp với các Bộ chủ quản 
để tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức xây dựng, phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của 
Chương trình. 

4. Phê duyệt danh mục đề tài, dự án để tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá 
nhân chủ trì thực hiện; quyết định công nhận các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì 
đề tài, dự án; phê duyệt nội dung và kinh phí của các đề tài, dự án thuộc các Chương 
trình; xem xét và quyết định điều chỉnh nội dung, kinh phí trong trường hợp cần thiết 
khi thực hiện các Chương trình.

Quyết định bổ sung các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất và bố trí kế 
hoạch thực hiện trong các Chương trình. 

5. Tổng hợp và cân đối kinh phí thực hiện các Chương trình để bố trí vào kế 
hoạch ngân sách khoa học và công nghệ hàng năm. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư trong việc bảo đảm tài chính cho hoạt động của các Chương 
trình. Phê duyệt quyết toán và tổng hợp quyết toán kinh phí hàng năm của các 
Chương trình gửi Bộ Tài chính.

6. Quyết định phê duyệt hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng tổ chức chủ trì phê duyệt 
kế hoạch và kết quả đấu thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị cho các đề tài, dự án 
thuộc Chương trình theo quy định của pháp luật. 

7. Giám sát, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các Chương trình, đề tài, dự án 
trong quá trình thực hiện và sau khi các Chương trình, đề tài, dự án đã được đánh 
giá nghiệm thu. 

8. Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án thuộc Chương trình; giao 
quyền cho tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài dự án thuộc Chương trình đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả đề tài, dự án theo quy định của pháp luật. 

9. Đánh giá kết quả, tổng kết hoạt động các Chương trình.
10. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện các Chương trình.
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Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của các Bộ chủ quản
1. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng mục tiêu, nội 

dung Chương trình, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực có 
liên quan; tạo điều kiện cho các Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm đề tài, dự án trực thuộc 
thực hiện có kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao.

2. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát và đôn đốc các 
Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án trực thuộc thực hiện đúng những cam kết 
trong hợp đồng. 

Chương III
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Điều 12. Xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình
1. Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định việc tổ chức xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ thuộc các Chương trình.
2. Ban chủ nhiệm Chương trình chủ trì, phối hợp với Văn phòng các Chương 

trình và các đơn vị chức năng có liên quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ 
chức việc xác định nhiệm vụ. 

Việc xác định nhiệm vụ thực hiện theo văn bản quy định về xác định các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và văn bản quy định về xác định đề tài nghiên 
cứu khoa học công nghệ tiềm năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 13. Tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình 

1. Ban chủ nhiệm Chương trình chủ trì, phối hợp với Văn phòng các Chương 
trình và các đơn vị chức năng có liên quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ 
chức việc tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án 
thuộc Chương trình. 

2. Việc tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án 
thực hiện theo văn bản quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và văn bản quy định về 
tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa 
học công nghệ tiềm năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 14. Thẩm định đề tài, dự án 
1. Ban chủ nhiệm Chương trình chủ trì phối hợp với Văn phòng các chương 

trình và các vụ chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định nội dung và 
kinh phí của các Đề tài, dự án.

2. Việc thẩm định các đề tài, dự án được thực hiện theo văn bản quy định về 
thẩm định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành.
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3. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham khảo 
ý kiến tư vấn của các chuyên gia trong nước, nước ngoài đối với kết quả thẩm định 
trước khi quyết định. 

Điều 15. Giao nhiệm vụ và ký hợp đồng
1. Ban chủ nhiệm Chương trình và Văn phòng các Chương trình ký Hợp đồng 

thực hiện đề tài, dự án với Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án. Mẫu Hợp 
đồng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

2. Hàng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ và hướng dẫn nội dung, 
kế hoạch của Chương trình cho các Ban chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng các 
Chương trình đồng thời thông báo nội dung này cho Bộ chủ quản (đối với các nhiệm 
vụ do các cơ quan trực thuộc chủ trì) trong kế hoạch chung về khoa học và công 
nghệ của Bộ chủ quản. 

Điều 16. Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện đề tài, dự án
1. Ban chủ nhiệm Chương trình định kỳ 6 tháng một lần chủ trì, phối hợp với 

Văn phòng các Chương trình và các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ chủ quản 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. Bộ Khoa học và Công nghệ định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra tình hình và kết 
quả thực hiện của đề tài, dự án và của các Chương trình. 

Điều 17. Điều chỉnh nội dung, kinh phí, tiến độ thực hiện
1. Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm đề tài, dự án 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.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Chủ nhiệm 
đề tài, dự án, Tổ chức chủ trì, Ban Chủ nhiệm Chương trình 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. 
Các văn bản liên quan đến việc điều chỉnh là bộ phận của Hợp đồng. 
Điều 18. Chấm dứt Hợp đồng 
1. Bộ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở đề nghị của Văn phòng các Chương 

trình, Ban chủ nhiệm Chương trình, Tổ chức chủ trì, xem xét, quyết định việc chấm 
dứt thực hiện Hợp đồng trong các trường hợp sau:

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

b) Chủ nhiệm đề tài, dự án và Tổ chức chủ trì không đủ năng lực tổ chức quản 
lý, thực hiện đề tài, dự án; hướng nghiên cứu của đề tài, dự án bị bế tắc hoặc không 
còn nhu cầu phải nghiên cứu; 
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c) Vi phạm Hợp đồng: 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.

2. Căn cứ quyết định chấm dứt việc thực hiện Hợp đồng, Ban chủ nhiệm Chương 
trình, Văn phòng các Chương trình, Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án 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 về Hợp đồng.

Điều 19. 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 đề tài, dự án 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 Ban chủ nhiệm Chương trình và 
Văn phòng các Chương trình để tổ chức đánh giá nghiệm thu chính thức;

b) Ban chủ nhiệm Chương trình phối hợp với Văn phòng các Chương trình kiểm 
tra, giám sát quá trình tổ chức đánh giá cấp cơ sở.

2. Đánh giá, nghiệm thu chính thức đối với đề tài, dự án:
a) Ban chủ nhiệm Chương trình chủ trì, phối hợp với Văn phòng các Chương 

trình tổ chức đánh giá, nghiệm thu chính thức đối với các đề tài, dự án thuộc 
Chương trình; 

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

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

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 đánh giá;

b) Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức đánh giá hoạt động Chương trình 
khi kết thúc thực hiện và sau khi Chương trình đã kết thúc thực hiện. 

4. 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 và văn bản quy định về đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa 
học công nghệ tiềm năng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 20. Công nhận kết quả đề tài, dự án
 1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định công nhận kết quả đề tài, 

dự án trên cơ sở kết luận của Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức và đề 
nghị của Ban chủ nhiệm Chương trình.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở kiến nghị của Ban chủ nhiệm Chương 
trình, xác định trách nhiệm của các bên liên quan, 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”.
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3. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết 
định công nhận kết quả đề tài, dự án trên cơ sở kết luận đánh giá của Tổ chức tư 
vấn độc lập. 

Điều 21. Thanh lý Hợp đồng
 Ban chủ nhiệm Chương trình và Văn phòng các Chương trình tiến hành thanh lý 

Hợp đồng với Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án theo quy định hiện hành. 
Trong trường hợp đến thời điểm đủ điều kiện thanh lý, Ban chủ nhiệm Chương trình 
đã kết thúc nhiệm kỳ hoạt động, Văn phòng các Chương trình tiến hành thanh lý Hợp 
đồng với Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, dự án. Mẫu thanh lý Hợp đồng do Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 22. Quản lý kết quả của các đề tài, dự án khi Chương trình kết thúc
1. Bộ chủ quản và Tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, 

chuyển giao các kết quả của đề tài, dự án theo quy định của pháp luật. Quyền sở 
hữu, quyền tác giả, quyền sử dụng kết quả đề tài, dự án của Chương trình thực hiện 
theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ.

2. 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 và các văn bản khác có liên quan. 

Chương IV
TÀI CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Điều 23. Kinh phí thực hiện các Chương trình
1. Kinh phí thực hiện các Chương trình gồm kinh phí thực hiện các đề tài, 

dự án thuộc Chương trình và kinh phí tổ chức, quản lý hoạt động chung của 
Chương trình. 

2. Nguồn kinh phí thực hiện các đề tài, dự án gồm kinh phí từ nguồn ngân sách 
nhà nước và các nguồn khác theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện Chương trình được cân đối trong dự toán chi ngân sách 
khoa học và công nghệ hàng năm và được giao về Bộ Khoa học và Công nghệ để 
cấp theo Hợp đồng cho các Tổ chức chủ trì thực hiện các đề tài, dự án và để chi cho 
hoạt động chung của các Chương trình.

Điều 24. Sử dụng kinh phí
1. Kinh phí của Chương trình, đề tài, dự án phải được sử dụng đúng mục đích, 

theo các quy định quản lý hiện hành.



CÔNG BÁO/Số 453 + 454/Ngày 16-8-2011 25

 2. Tài sản của Chương trình, đề tài, dự án được mua sắm bằng kinh phí từ nguồn 
ngân sách nhà nước và tài sản tạo ra trong quá trình thực hiện đề tài, dự án được quản 
lý theo quy định hiện hành.

Điều 25. Quyết toán kinh phí
 1. Báo cáo đề nghị quyết toán kinh phí của đề tài, dự án phải được hoàn tất trước 

khi tiến hành đánh giá, nghiệm thu. 
 Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, phê duyệt quyết toán kinh phí của các 

chương trình, đề tài, dự án và tổng hợp gửi Bộ Tài chính.
 2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định việc kiểm 

toán hoạt động tài chính của Chương trình, đề tài, dự án để làm căn cứ cho việc quyết 
toán kinh phí.

 Việc quản lý tài chính của Chương trình, đề tài, dự án thực hiện theo văn bản 
hướng dẫn về quản lý tài chính các Chương trình do Liên Bộ Tài chính và Khoa học 
và Công nghệ ban hành. 

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Xử lý vi phạm
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức, thực hiện Chương trình, 

đề tài, dự án nếu vi phạm các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, của Thông 
tư này và các quy định khác có liên quan thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm 
bị xử lý theo quy định của pháp luật; buộc bồi thường kinh phí thực hiện đề tài, dự 
án; không được tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và 
Công nghệ tổ chức.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công 
nghệ, trong quá trình tổ chức, quản lý Chương trình không làm đầy đủ trách nhiệm 
trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặt ra các thủ tục ngoài quy định hoặc sách 
nhiễu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật 
về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, pháp luật về cán 
bộ, công chức, viên chức.

Điều 27. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để hướng dẫn thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 Nguyễn Quân


