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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
 

Số: 06/2012/TT-BTTTT 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2012 

 
 

THÔNG TƯ                                                                                                        
Quy ñịnh về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ                                        

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
                      

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 81/2002/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật  Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 187/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; và Nghị ñịnh số 50/2011/Nð-CP ngày 24 tháng 6 
năm 2011 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 187/2007/Nð-CP ngày 
25 tháng 12 năm 2007; 

Xét ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy ñịnh về 
quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông. 

 
Chương I 

  QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Thông tư này quy ñịnh việc quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm xác ñịnh danh 
mục, giao/tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; khen thưởng và xử lý vi phạm. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc triển 
khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và 
truyền thông. 
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ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ là những vấn ñề khoa học và công 
nghệ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông cần ñược giải quyết do Bộ Thông tin 
và Truyền thông tổ chức xác ñịnh trên cơ sở căn cứ vào các ñịnh hướng khoa học 
và công nghệ ưu tiên, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu của Nhà nước 
và căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ñược tổ chức thực hiện dưới hình 
thức ñề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ; hoặc các nhiệm vụ khác 
bổ trợ cho việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. 

2. ðề tài khoa học và công nghệ là những nội dung nghiên cứu về một chủ ñề 
khoa học và công nghệ, nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ. ðề tài có 
thể ñộc lập hoặc thuộc dự án, chương trình khoa học và công nghệ.  

3. Dự án khoa học và công nghệ là những nội dung tiến hành các hoạt ñộng 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ; áp dụng, thử 
nghiệm các giải pháp, phương pháp, mô hình quản lý kinh tế - xã hội. Dự án có thể 
ñộc lập hoặc thuộc chương trình khoa học và công nghệ. 

4. Chương trình khoa học và công nghệ bao gồm một nhóm các ñề tài, dự án 
khoa học và công nghệ, ñược tập hợp theo một mục ñích xác ñịnh nhằm thực hiện 
mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ cụ thể hoặc ứng dụng trong thực tiễn. 

5. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là những nội dung nghiên cứu ở 
cấp cơ sở, phù hợp với ñịnh hướng quản lý của Bộ, có giá trị thực tế ñể giải quyết 
các vấn ñề khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt ñộng của tổ chức và thúc 
ñẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông.  

ðiều 4. Các phương thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ ñược thực hiện theo hai phương 
thức: giao trực tiếp hoặc tuyển chọn. 

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhiều tổ chức, cá nhân ñăng ký và 
có ñủ ñiều kiện triển khai, thực hiện theo phương thức tuyển chọn ñể ñạt hiệu quả 
cao nhất.  

ðiều 5. Yêu cầu ñối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

1. Có giá trị khoa học, giải quyết các vấn ñề khoa học và công nghệ nhằm thúc 
ñẩy phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

2. Có giá trị thực tiễn, kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng thực tế. 

3. Có tính khả thi. 
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ðiều 6. Yêu cầu ñối với tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ 

1. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có chức năng hoạt ñộng 
phù hợp với lĩnh vực khoa học và công nghệ của nhiệm vụ, ñủ ñiều kiện về nhân lực, 
thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả. 

2. Cá nhân chủ trì nhiệm vụ phải có ñủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực 
liên quan. Trong 1 năm kế hoạch, mỗi cá nhân chỉ ñược phép chủ trì tối ña 2 nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ. Số lượng cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ phụ 
thuộc vào tính chất nhiệm vụ. 

ðiều 7. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bao gồm:  

a) Kinh phí ngân sách Nhà nước; 

b) Các nguồn kinh phí khác theo quy ñịnh. 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ bằng kinh phí ngoài ngân sách Nhà nước. 

 
Chương II 

QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

 
ðiều 8. ðịnh hướng khoa học và công nghệ chuyên ngành  

Căn cứ vào chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước, 
nhu cầu phát triển ngành thông tin và truyền thông, Vụ Khoa học và Công 
nghệ  có nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, ñịnh hướng phát triển về khoa học và 
công nghệ chuyên ngành thông tin và truyền thông cho từng giai ñoạn trình Bộ 
trưởng phê duyệt.   

ðiều 9. ðề xuất, ñăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Hàng năm, trên cơ sở thông báo của Bộ Thông tin và Truyền thông, các tổ 
chức, cá nhân gửi các bản ðăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Bộ Thông 
tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 01 tháng 06 của năm 
trước năm kế hoạch ñể tổng hợp. 

2. Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ñề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cần nghiên cứu dưới các hình thức như quy ñịnh tại ðiều 3 Thông tư này. 
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3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ ñề xuất, ñăng ký phải làm rõ các nội dung: 

a) Tên nhiệm vụ khoa học công nghệ;  

b) Tên cá nhân chủ trì;  

c) Tính cần thiết và tính khả thi; 

d) Có mục tiêu rõ ràng;  

ñ) Có hiệu quả thực tiễn tốt;   

e) Nội dung chính cần nghiên cứu và thời gian thực hiện; 

g) Kết quả ñạt ñược và dự kiến khả năng, ñịa chỉ và thời gian áp dụng; 

h) Dự kiến kinh phí cần thiết ñể thực hiện.  

(Phiếu ñăng ký theo mẫu B1-PðK-BTTTT trong Phụ lục 1) 

ðiều 10. Xác ñịnh nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Vụ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông thành lập Hội ñồng xác ñịnh danh mục nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Căn cứ vào kết quả tư vấn của Hội ñồng, Vụ Khoa học và Công nghệ tổng 
hợp danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết 
ñịnh ñể ñưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ năm tiếp theo (năm kế hoạch). 

3. Vụ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, thông báo công khai danh mục các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ ñã ñược Bộ trưởng quyết ñịnh ñể các tổ 
chức, cá nhân tham gia tuyển chọn.  

ðiều 11. Giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. ðối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mang tính ñặc thù mà chỉ có 
một tổ chức hoặc cá nhân có ñủ ñiều kiện thực hiện, Vụ Khoa học và Công nghệ 
nghiên cứu, lựa chọn và trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao trực 
tiếp việc thực hiện cho các tổ chức, cá nhân có ñủ ñiều kiện. 

2. Tổ chức, cá nhân ñược giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải lập ñề 
cương (ðề cương và Dự toán chi tiết theo mẫu B2-ðCKHCN-BTTTT và B3-
DTKHCN-BTTTT trong Phụ lục 1) và bảo vệ trước Hội ñồng khoa học và công 
nghệ do Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập, trong trường hợp cần thiết. 

ðiều 12. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ 

1. Các tổ chức, cá nhân gửi công văn ñề nghị ñược tham gia tuyển chọn kèm 
theo Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm 08 bộ ñề cương và dự toán chi tiết của 
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từng ñề tài, dự án (ðề cương và Dự toán chi tiết theo mẫu B2-ðCKHCN-BTTTT và 
B3-DTKHCN-BTTTT trong Phụ lục 1) về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa 
học và Công nghệ). 

2. Vụ Khoa học và Công nghệ xem xét, trình Bộ trưởng thành lập Hội ñồng 
tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
theo quy ñịnh hiện hành. 

3. Thời gian tuyển chọn từ tháng 7 ñến tháng 10 năm trước năm kế hoạch. 

ðiều 13. Phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Căn cứ dự kiến giao nhiệm vụ và/hoặc kết quả tuyển chọn, Vụ Khoa học và 
Công nghệ tổng hợp danh mục nhiệm vụ và trình Bộ trưởng xem xét quyết ñịnh các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ thực hiện trong năm kế hoạch. 

2. Quyết ñịnh phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho năm kế 
hoạch sẽ ñược phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch. 

3. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo số lượng nhiệm vụ và 
kinh phí tương ứng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện sau khi có quyết ñịnh phê 
duyệt của Bộ trưởng. 

ðiều 14. Phê duyệt ñề cương và ký hợp ñồng khoa học và công nghệ 

 1. Căn cứ vào quyết ñịnh của Bộ trưởng phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cho năm kế hoạch, Bộ trưởng ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học và 
Công nghệ hoặc Chánh Văn phòng là người ñại diện bên A ký hợp ñồng khoa học 
và công nghệ. Kèm theo hợp ñồng có ðề cương chi tiết ñã ñược phê duyệt và Bảng 
dự toán kinh phí (Hợp ñồng theo mẫu B4-HðKHCN-BTTTT trong Phụ lục 1). 

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp ñồng ñược thực hiện theo 
quy ñịnh hiện hành của Nhà nước. 

3. Các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ ñược quyền ký hợp ñồng với các tổ 
chức hoặc cá nhân khác có khả năng triển khai một phần việc không có ñủ ñiều 
kiện thực hiện. 

4. Thủ trưởng các tổ chức chủ trì nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng 
về việc thực hiện các nhiệm vụ ñã ñược phê duyệt. 

ðiều 15. Báo cáo, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ 

1. ðịnh kỳ 06 (sáu) tháng kể từ khi giao nhiệm vụ (có quyết ñịnh phê duyệt 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ), các chủ trì nhiệm vụ phải báo cáo Bộ 
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Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) tình hình thực hiện ñề tài, 
dự án, chương trình (theo mẫu báo cáo tình hình thực hiện B5-BCKHCN-BTTTT 
trong Phụ lục 1).  

2. Khi cần thiết, Vụ Khoa học và Công nghệ có quyền yêu cầu báo cáo ñột xuất; 
hoặc chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng và các ñơn vị liên 
quan tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

3. Trên cơ sở kết quả kiểm tra/báo cáo, Vụ Khoa học và Công nghệ có văn bản 
xác nhận làm cơ sở ñể bổ sung kinh phí thực hiện. 

4. Trong quá trình thực hiện, vì các lý do khách quan phải thay ñổi các nội dung 
nghiên cứu ñã ñược duyệt, tổ chức chủ trì nhiệm vụ phải báo cáo Bộ Thông tin và 
Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) ñể trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt. 

ðiều 16. Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi hoàn thành phải ñược nghiệm thu 
ñánh giá kết quả tại Hội ñồng khoa học và công nghệ chuyên ngành theo quy ñịnh 
hiện hành.  

2. ðề tài, dự án ñược nghiệm thu theo 2 bước: Nghiệm thu cấp cơ sở và nghiệm 
thu cấp Bộ. 

3. Các ñề tài, dự án xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sẽ ñược tiến hành 
nghiệm thu theo quy trình chung và các yêu cầu về việc xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật và tiêu chuẩn quốc gia theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 
01 năm 2011 quy ñịnh hoạt ñộng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu 
chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 

ðiều 17.  Nghiệm thu cấp cơ sở 

1. Việc nghiệm thu cấp cơ sở do tổ chức chủ trì nhiệm vụ tổ chức thực hiện 
thông qua Hội ñồng khoa học do Thủ trưởng tổ chức chủ trì thành lập (dưới ñây 
gọi tắt là Hội ñồng nghiệm thu cấp cơ sở). Hội ñồng nghiệm thu cấp cơ sở  bao 
gồm 5 hoặc 7 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với 
nhiệm vụ và phải có thành viên ngoài tổ chức chủ trì. Các cá nhân thực hiện nhiệm 
vụ không ñược tham gia Hội ñồng. 

2. ðối với các nhiệm vụ do cá nhân ñộc lập chủ trì, Vụ Khoa học và Công 
nghệ sẽ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở thực hiện chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày 
nhận ñủ hồ sơ bao gồm báo cáo kết quả nghiên cứu, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 
cứu, hợp ñồng khoa học và công nghệ và mẫu sản phẩm (nếu có). 
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3. Hội ñồng nghiệm thu cấp cơ sở có trách nhiệm ñánh giá nghiệm thu theo 
mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến ñộ ghi trong ñề cương khoa học và công nghệ ñã 
ñược phê duyệt và chịu trách nhiệm trong việc ñánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ. 

ðiều 18. Nghiệm thu cấp Bộ 

1. Sau khi hoàn thiện nội dung nhiệm vụ theo kết luận ñánh giá của hội ñồng 
nghiệm thu cấp cơ sở, tổ chức chủ trì nhiệm vụ gửi công văn ñề nghị nghiệm thu 
cấp Bộ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) kèm theo 
08 bộ hồ sơ ñể nghiệm thu cấp Bộ bao gồm: 

a) Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng nghiệm thu cấp cơ sở kèm theo biên bản họp 
của Hội ñồng nghiệm thu cấp cơ sở;  

b) Các nhận xét của ủy viên phản biện khi nghiệm thu cấp cơ sở; 

c) Báo cáo kết quả nghiên cứu (theo quy ñịnh trong Phụ lục 2); 

d) Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (theo quy ñịnh trong Phụ lục 2); 

ñ) Hợp ñồng khoa học và công nghệ (kèm ñề cương và dự toán kinh phí); 

e) Mẫu sản phẩm và nhận xét của tổ chức áp dụng (nếu có). 

2. Công văn và hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ phải gửi về Bộ Thông tin và Truyền 
thông trước 30 ngày so với thời hạn kết thúc thực hiện ghi trong hợp ñồng. Trên cơ 
sở ñó, Vụ Khoa học và Công nghệ có văn bản xác nhận ñể làm cơ sở ñể cấp phát 
bổ sung kinh phí. 

3. Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Khoa 
học và Công nghệ trình Bộ trưởng ban hành quyết ñịnh thành lập Hội ñồng nghiệm 
thu cấp Bộ. Hội ñồng bao gồm 7 thành viên gồm chủ tịch, thư ký, các ủy viên phản 
biện (tối thiểu 2 ủy viên phản biện) và các ủy viên là các chuyên gia trong lĩnh vực 
nghiên cứu có liên quan.  

4. Các nội dung ñánh giá nghiệm thu cấp Bộ bao gồm: 

a) Mức ñộ ñáp ứng mục tiêu, nội dung, kết quả so với ñề cương ñược duyệt; 

b) Giá trị khoa học và thực tiễn của kết quả nghiên cứu; 

c) Chất lượng báo cáo kết quả nghiên cứu về nội dung, cấu trúc văn bản và 
phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu… 

5. Hội ñồng nghiệm thu cấp Bộ tổ chức họp nghiệm thu trong thời gian không 
quá 20 ngày kể từ ngày có quyết ñịnh thành lập. Hội ñồng sẽ tổ chức họp khi có 
mặt trên 2/3 số thành viên, có ñủ nhận xét của các ủy viên phản biện. 
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6. Hội ñồng nghiệm thu cấp Bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung và ñánh giá 
nhiệm vụ theo các yêu cầu trong Phiếu ñánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
(theo mẫu B6-PðGNVKHCN-BTTTT trong Phụ lục 1). Theo ñó, nhiệm vụ sẽ ñược 
xếp loại theo các mức Xuất sắc, Tốt, Khá, ðạt và Không ñạt.  

7. Sau khi Hội ñồng nghiệm thu cấp Bộ họp và có biên bản nghiệm thu (theo 
mẫu B7-BBNTNVKHCN-BTTTT trong Phụ lục 1), chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện hồ 
sơ theo ý kiến ñánh giá. 

ðiều 19. Nộp báo cáo kết quả ñề tài, dự án sau nghiệm thu 

1. Chậm nhất là 10 ngày sau khi nghiệm thu cấp Bộ, tổ chức, cá nhân chủ trì 
phải nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ) 02 bộ kết 
quả nhiệm vụ sau nghiệm thu (nộp kèm CD chứa bản ñiện tử báo cáo kết quả). 

2. Bộ kết quả nhiệm vụ sau nghiệm thu bao gồm: 

a) Báo cáo kết quả và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu ñã ñược hoàn chỉnh 
trên cơ sở kết luận của Hội ñồng nghiệm thu cấp Bộ;  

b) Văn bản tiếp thu ý kiến và thuyết minh chỉnh sửa của chủ trì nhiệm vụ; 

c) Mẫu sản phẩm ñã ñược hoàn chỉnh trên cơ sở kết luận của Hội ñồng nghiệm 
thu cấp Bộ (nếu có). 

3. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, trong thời gian tối ña 5 ngày, Vụ Khoa học và 
Công nghệ xem xét, ñánh giá mức ñộ hoàn thiện của hồ sơ và xác nhận ñể làm cơ 
sở quyết toán nhiệm vụ. 

4. Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ ñược lưu trữ tại Vụ Khoa học và Công 
nghệ và sẽ ñược xem xét, công bố trên Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền 
thông và trang tin ñiện tử (website) của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

ðiều 20. Quản lý và thanh quyết toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ 

1. Trên cơ sở Quyết ñịnh giao kế hoạch khoa học công nghệ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông sẽ giao kinh phí cho các ñơn vị ñể thực hiện các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ. Thủ trưởng các ñơn vị có trách nhiệm quản lý kinh phí theo ñúng 
các quy ñịnh. Với mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì ñược tạm ứng và 
thanh toán như sau: 

- Tạm ứng lần 1 tối ña 50% kinh phí ghi trong hợp ñồng sau khi ñề cương khoa 
học và công nghệ, dự toán và hợp ñồng ñược phê duyệt; 
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- Tạm ứng lần 2 tối ña 30% kinh phí ghi trong hợp ñồng sau khi ñược kiểm tra 
tiến ñộ thực hiện nhiệm vụ (có xác nhận của Vụ Khoa học và Công nghệ) hoặc 
nghiệm thu cấp cơ sở (có biên bản nghiệm thu).  

2. Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày ñược nghiệm thu cấp Bộ, tổ chức, cá 
nhân chủ trì hoàn thiện báo cáo quyết toán của nhiệm vụ nộp về Bộ Thông tin và 
Truyền thông (Vụ Kế hoạch - Tài chính) ñể phê duyệt, gồm: 

- Xác nhận giao nộp kết quả sau nghiệm thu;  

- Biên bản nghiệm thu cấp Bộ;  

- Các chứng từ thanh quyết toán liên quan. 

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức thẩm ñịnh và duyệt quyết toán chậm nhất 
là 10 ngày từ khi nhận ñược ñầy ñủ hồ sơ quyết toán. 

4. Sau khi ñược phê duyệt quyết toán (có phiếu duyệt của Vụ Kế hoạch - Tài 
chính), sẽ ñược thanh toán phần kinh phí còn lại. 

ðiều 21. Phổ biến triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công 
nghệ vào thực tiễn quản lý và sản xuất 

1. Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ñơn vị chức năng, tổ chức, cá 
nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các cơ quan liên quan tổ 
chức phổ biến áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. 

2. Các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm chuyển giao kết quả 
nghiên cứu vào thực tiễn theo quy ñịnh. 

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân xem xét, ưu tiên áp dụng các kết quả 
nghiên cứu khoa học và công nghệ ñể ñổi mới quản lý, ñổi mới công nghệ, nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm và ñược hưởng các chế ñộ ưu tiên theo quy ñịnh.  

ðiều 22. Khen thưởng và xử lý vi phạm quy ñịnh trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ ñạt kết quả xuất sắc, ñược áp dụng 
vào thực tiễn sản xuất và ñời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao ñược Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, khen thưởng. Nguồn kinh phí khen 
thưởng và mức khen thưởng thực hiện theo quy ñịnh hiện hành. 

2. Kết quả ñánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ là một 
trong các tiêu chí ñể xét thi ñua, khen thưởng chuyên môn hàng năm (của Bộ 
Thông tin và Truyền thông). Cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
không ñạt (theo khoản 6, ðiều 18 Thông tư này) không ñược xem xét khen thưởng 
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chuyên môn. Tổ chức có cá nhân vi phạm, tùy theo mức ñộ, bị ñề xuất hạ mức 
khen thưởng. 

3. Xử lý vi phạm các quy ñịnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cụ thể như sau: 

a) Các nhiệm vụ chậm tiến ñộ so với ñề cương ñược duyệt hoặc xét thấy không 
ñảm bảo chất lượng hoặc không có khả năng hoàn thành (trên cơ sở kiểm tra, báo 
cáo theo ðiều 15 Thông tư này), sẽ bị xử lý như sau: 

- Nhắc nhở bằng văn bản ñối với thủ trưởng tổ chức, cá nhân chủ trì. Nếu 
không khắc phục ñược, Vụ Khoa học và Công nghệ ñề xuất thành lập ñoàn làm 
việc (thành phần từ Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn 
phòng) ñể làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ. Kết quả làm 
việc ñược ghi thành biên bản và lưu hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ.  

- Nếu thấy cần thiết, Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo Bộ trưởng ñể dừng 
thực hiện nhiệm vụ, ñề nghị Vụ Kế hoạch – Tài chính hoặc Văn phòng làm thủ tục 
thu hồi kinh phí ñã ñược cấp (nếu có) theo quy ñịnh; và báo cáo Bộ trưởng ñể ñiều 
chuyển hoặc thực hiện nhiệm vụ khác. 

b) Các nhiệm vụ không ñạt (theo khoản 6, ðiều 18 Thông tư này), sẽ bị thu hồi 
kinh phí ñã ñược cấp theo quy ñịnh. Cá nhân thực hiện nhiệm vụ không ñạt sẽ 
không ñược giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ trong thời gian ít nhất 02  năm. 

c) Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật 
hiện hành. 

4. ðịnh kỳ hàng năm, trên cơ sở tổng kết, ñánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ trong năm, Vụ Khoa học và Công nghệ có báo cáo kết 
quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi Thường trực Thi ñua - Khen 
thưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 tháng 12. 

 
Chương III 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 
ðiều 23. Trách nhiệm thi hành 

1. Vụ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc và giám sát việc 
thực hiện Thông tư này; ñịnh kỳ 05 (năm) năm, tổ chức ñánh giá kết quả nghiên 
cứu khoa học công nghệ chuyên ngành và xây dựng ñịnh hướng giai ñoạn tiếp theo 
ñể trình Bộ trưởng phê duyệt. 
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2. Vụ Kế hoạch -– Tài chính, Văn phòng hướng dẫn nghiệp vụ tài chính cho 
các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các quy 
ñịnh của Nhà nước. 

3. ðể tránh trùng lặp các nội dung nghiên cứu nhằm ñảm bảo sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực khoa học và công nghệ, các ñơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và 
Truyền thông hàng năm có trách nhiệm tổng hợp dự kiến các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp cơ sở, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông ñể cho ý kiến trước khi 
phê duyệt và báo cáo kết quả tình hình thực hiện. 

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ 
Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị thuộc Bộ và các cá nhân, tổ 
chức tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện 
Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, các cá nhân, tổ chức 
báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Khoa học và Công nghệ) ñể tổng 
hợp, trình Bộ trưởng bổ sung và sửa ñổi. 

ðiều 24. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2012./. 
 

BỘ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Bắc Son 
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Phụ lục 1 
CÁC BIỂU MẪU  

(ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 6 năm 2012 
của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

 
B1-PðK-BTTTT 

 
MẪU PHIẾU ðĂNG KÝ NHIỆM VỤ 

 

1. Tên nhiệm vụ: 

2. Tổ chức, cá nhân chủ trì: 

3. Dự kiến chủ trì nhiệm vụ:  

4. Tính cần thiết của nhiệm vụ: 

5. Mục tiêu của nhiệm vụ: 

6. Nội dung nghiên cứu: 

7. Kết quả nhiệm vụ: 

8. Thời gian thực hiện: 

9. Dự kiến khả năng, ñịa chỉ và thời gian áp dụng: 

10. Dự kiến kinh phí cần thiết ñể thực hiện: 
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B2-ðCKHCN-BTTTT 

 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ..... 
 

ðỀ CƯƠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

1. Tên nhiệm vụ:  

    Mã số:              

2. Thuộc lĩnh vực:  

3. Mục tiêu, nội dung và kết quả nhiệm vụ: 

a) Mục tiêu:  

b) Nội dung: 

c) Kết quả:  

4. Kinh phí dự trù:               ñ (viết bằng chữ) 

    Nguồn kinh phí:  

5. Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp Bộ 

6. Cơ quan chủ trì nhiệm vụ:  

7. Cơ quan phối hợp: 

8. Chủ trì nhiệm vụ:  

 ðịa chỉ liên hệ: 

 ðiện thoại: 

 E-mail: 

9. Những người tham gia thực hiện: 

10. Sơ lược tình hình nghiên cứu, ñiều tra trong nước, ngoài nước 

   a) Sơ lược tình hình: 

 + Trong nước: 

 + Ngoài nước: 

   b) Nhu cầu thực tế và khả năng áp dụng: 

11. Sản phẩm giao nộp của nhiệm vụ: 

+ Dạng sản phẩm I: 

- Thiết bị máy móc: 

- Sản phẩm: 

- Vật liệu: 
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+ Dạng sản phẩm II: 
- Quy trình: 
- Phương pháp công nghệ: 
- Tiêu chuẩn, ñịnh mức:  
- Quy phạm: 

+ Dạng sản phẩm III: 
- Chương trình máy tính: 
- Phương pháp luận: 
- ðề án quy hoạch: 
- Sơ ñồ, bảng số liệu: 
- Khác: 

a) Kết quả sản phẩm 

STT Tên sản phẩm ðơn vị tính Số lượng Chú thích 

     

b) Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng ñối với sản phẩm dạng I 

Yêu cầu kỹ thuật,                        
chỉ tiêu chất lượng STT Tên sản phẩm 

ðơn 
vị 

Cần ñạt Tham khảo 
Chú thích 

      

c) Yêu cầu khoa học, kinh tế xã hội ñối với sản phẩm dạng II, III 

STT Tên sản phẩm Yêu cầu cụ thể cần ñạt Chú thích 

    

12. Tiến ñộ thực hiện, nhu cầu kinh phí từng giai ñoạn 

STT Nội dung từng bước 
Thời gian 
thực hiện 

Kết quả 
cần ñạt 

Kinh phí dự kiến 
(1000 ñ) 

     

 
Tổng kinh phí:                ñ 
(viết bằng chữ) 

             CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ      CƠ QUAN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 
 (Ký tên) (Ký tên, ñóng dấu) 
 

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm ....... 
CƠ QUAN QUẢN LÝ DUYỆT 

(Ký tên, ñóng dấu) 
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B3-DTKPKHCN-BTTTT 
 

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Tên nhiệm vụ:  
Mã số:  
Nguồn vốn:   
 

STT Nội dung các khoản chi 
Thành tiền 

(1000 ñồng) 

1 Tiền công 
- Tiền hợp ñồng theo vụ việc 
- Xây dựng và duyệt ñề cương nghiên cứu 
- Nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm, ñiều tra, khảo sát thực tế 
- Viết báo cáo kết quả nghiên cứu 

 

2 ðiện, nước, nhiên liệu, vệ sinh môi trường  

3 Chi văn phòng phẩm, mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng, mua vật 
tư văn phòng khác 

 

4 Thông tin, tuyên truyền quảng cáo, bưu ñiện phí, phim ảnh, sách báo, 
tạp chí, thư viện 

 

5 Hội nghị, hội thảo khoa học, giám ñịnh nghiệm thu các cấp, in, mua tài 
liệu, bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên, thuê hội trường 

 

6 Công tác phí, tiền vé tàu xe, vé máy bay, phụ cấp lưu trú, tiền thuê 
phòng ngủ 

 

7 Chi phí thuê mướn, thuê phương tiện vận chuyển, thuê nhà, thuê thiết 
bị, thuê chuyên gia trong nước, ngoài nước, thuê ñào tạo lại cán bộ 

 

8 Sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị phục vụ chuyên môn  

9 Chi phí nghiệm vụ chuyên môn, vật tư, dịch thuật, in ấn tài liệu, triển 
khai thử nghiệm áp dụng thực tế 

 

10 Quản lý hành chính và các chi phí khác  

11 Mua tài sản vô hình, phần mềm máy tính  

12 Mua sắm tài sản cố ñịnh dùng cho công tác chuyên môn  

                                                            Tổng cộng  

 
(viết bằng chữ) 

 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 

 
 CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ        CƠ QUAN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ 
 (Ký tên) (Ký tên, ñóng dấu) 
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B4-HðKHCN-BTTTT 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
 

Số:      /Hð-KHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20..... 

 

 

HỢP ðỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

- Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; 

- Căn cứ Nghị ñịnh số 81/2002/Nð-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật  Khoa học và Công nghệ; 

- Căn cứ Nghị ñịnh số 187/2007/Nð-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; và Nghị ñịnh số 50/2011/Nð-CP ngày 24 tháng 6 năm 
2011 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung Nghị ñịnh số 187/2007/Nð-CP ngày 25 
tháng 12 năm 2007; 

- Căn cứ  Thông tư số        /2012/TT-BTTTT ngày   tháng   năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy ñịnh về quản lý nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

- Căn cứ  Quyết ñịnh số      /Qð-BTTTT ngày  tháng   năm 20... của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao kế hoạch khoa học công nghệ ..........; 

- Trên cơ sở trao ñổi giữa hai bên, 

Chúng tôi gồm: 

- Bên giao hợp ñồng (Bên A) là:  

+ ðại diện là: 

Chức vụ: 

+ ðịa chỉ: 

+ ðiện thoại: 

+ Số tài khoản: 

+ Tại:  

- Bên nhận hợp ñồng (Bên B) là:  

+ ðại diện là: 
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Chức vụ:  

+ ðịa chỉ:  

+ ðiện thoại: 

+ Số tài khoản:  

+ Tại:  

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp ñồng với các ñiều khoản sau: 

ðiều 1: Bên B cam kết thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: ................ 

Mã số : ................... 

với mục tiêu, nội dung, tiến ñộ và giao nộp các sản phẩm như ñã ghi trong bản 
ðề cương khoa học và công nghệ kèm theo hợp ñồng này. 

ðiều 2: Thời gian thực hiện hợp ñồng là ..... tháng. 

Từ ......... ñến ......... 

ðiều 3: Tổng kinh phí của hợp ñồng là             ñồng 

(viết bằng chữ:                    ) 

ðiều 4: Sau khi ký kết hợp ñồng này, Bên A sẽ chuyển cho Bên B số kinh phí 
ghi ở ñiều 3 của hợp ñồng theo tiến ñộ cấp phát kinh phí ngân sách Nhà nước và 
trên cơ sở tiến ñộ, khối lượng thực hiện của nhiệm vụ.  

Trường hợp nếu xét thấy nhiệm vụ chi phí không hợp lệ và/hoặc không có khả 
năng hoàn thành, Bên A sẽ dừng cấp kinh phí và thu hồi kinh phí ñã cấp (nếu có). 

ðiều 5: Bên B có trách nhiệm tuân thủ sự quản lý nhiệm vụ theo cấp ngành 
dọc. Khi nhiệm vụ kết thúc, Bên A sẽ làm các thủ tục nghiệm thu theo ñúng quy 
ñịnh hiện hành. 

ðiều 6: Hợp ñồng này làm thành 08 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 04 
bản. Hợp ñồng này có giá trị kể từ ngày ký. 
 
 ðại diện Bên A ðại diện Bên B 
  (Ký tên, ñóng dấu) (Ký tên, ñóng dấu) 
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B5-HðKHCN-BTTTT 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Tổ chức, cá nhân: …………….. 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ..... 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN                                                   
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
A. Thông tin chung: 
1. Tên nhiệm vụ: 
2. Mã số: 
3. Chủ trì nhiệm vụ: 
4. Thời gian thực hiện: 
5. Tổng kinh phí: 
B. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ: 
1. Nội dung nghiên cứu: 
 

STT 
Nội dung nghiên cứu theo 

ñề cương ñược duyệt 
Nội dung ñã 

thực hiện 
ðánh giá 

    

2. Sản phẩm: 

STT 
Sản phẩm theo ñề cương 

ñược duyệt 
Sản phẩm ñã ñạt 

ñược 
ðánh giá 

    
3. Kinh phí 
- Kinh phí ñã ñược cấp: 
- Kinh phí còn lại: 
- ðánh giá: 
C. Kế hoạch triển khai tiếp theo: 
1. Nội dung nghiên cứu: 
2. Dự kiến kết quả: 
3. Kinh phí: 
D. Kiến nghị 

 
Cơ quan chủ trì 

(Ký tên, ñóng dấu) 
Chủ trì nhiệm vụ 

(Ký tên) 
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B6-PðGNVKHCN-BTTTT 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ..... 

 

PHIẾU ðÁNH GIÁ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

1. Họ và tên thành viên hội ñồng: 
2. Chức danh, cơ quan công tác: 
3. Tên nhiệm vụ: 
Mã số: 
4. Chủ trì nhiệm vụ: 
5. Tổ chức chủ trì: 
6. Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng nghiệm thu số     /Qð-BTTTT ngày    tháng   

năm 20... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 
7. Thời gian, ñịa ñiểm họp: 
8. ðánh giá nhiệm vụ: 

TT Nội dung ñánh giá 
ðiểm 
tối ña 

ðiểm 
ñánh giá 

1 Mức ñộ hoàn thành so với ñề cương ñược duyệt: 
- Mục tiêu 
- Nội dung 
- Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 
- Sản phẩm (bài báo, báo cáo, sản phẩm…) 

 
10 
30 
10 
10 

 

2 Giá trị khoa học và ứng dụng của kết quả nghiên cứu: 
- Giá trị khoa học 
- Giá trị ứng dụng 

 
20 
10 

 

3 Chất lượng báo cáo: 
- Báo cáo ñầy ñủ 
- Báo cáo tóm tắt 

 
5 
5 

 

Ghi chú: Xếp loại (theo ñiểm trung bình cuối cùng): Xuất sắc - 91-100 ñiểm; Tốt - 81-90 
ñiểm; Khá - 71-80 ñiểm; ðạt - 50-69 ñiểm; Không ñạt - <50 ñiểm. 

9. Ý kiến và kiến nghị khác: 
 

 Người nhận xét 
(Ký tên) 
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B7-BBNTNVKHCN-BTTTT 
 
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 20.... 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

1. Tên nhiệm vụ: 

Mã số: 

2. Chủ trì nhiệm vụ: 

3. Tổ chức chủ trì: 

4. Quyết ñịnh thành lập Hội ñồng nghiệm thu số   /Qð-BTTTT ngày  tháng   
năm 201.. của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

5. Thành viên Hội ñồng có mặt 

6. Thời gian, ñịa ñiểm họp: 

7. Kết luận và kiến nghị của Hội ñồng: 

a) Về các giá trị khoa học và ứng dụng: 
 
b) Về hiệu quả nghiên cứu: 
 
c) Các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện: 
 
d) Kiến nghị về khả năng áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu, ñịa chỉ 

ứng dụng: 
 
e) Kiến nghị khả năng phát triển của nhiệm vụ: 
 
8. ðiểm ñánh giá trung bình: 

9. Xếp loại: 
 

Thư ký 
(Ký tên) 

Chủ tịch Hội ñồng 
(Ký tên) 
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Phụ lục 2  
MẪU BÁO CÁO VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT                                                   

NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTTTT ngày 05 tháng 6 năm 2012 
của Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 
1. Báo cáo (ñầy ñủ) và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ KHCN cấp Bộ là cơ sở ñể 

hội ñồng ñánh giá kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. Báo cáo và báo cáo tóm tắt 
phải phản ánh ñầy ñủ nội dung, kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các báo cáo phải ñóng 
thành quyển, có bìa cứng. 

2. Hình thức của báo cáo nhiệm vụ: 

- Báo cáo nhiệm vụ khổ A4 (210 x 297mm);  

- Báo cáo kết quả nhiệm vụ (không dưới 40 trang A4) và báo cáo tóm tắt 
nhiệm vụ (không quá 5 trang A4) ñược thể hiện bằng font chữ Time New Roman, 
cỡ chữ 13, paragraph 1,2 - 1,5 line. 

3. Cấu trúc báo cáo và báo cáo tóm tắt nhiệm vụ:  

a) Báo cáo nhiệm vụ ñược trình bày theo trình tự sau: 

- Mẫu Trang bìa 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

<TÊN ðƠN VỊ> 

 

BÁO CÁO 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

<TÊN NHIỆM VỤ> 

Mã số: <Mã số nhiệm vụ> 

 

Chủ trì nhiệm vụ: <Học vị, họ tên> 

Cộng tác viên: <Họ tên các cộng tác viên> 

 

 

 

<ðịa danh>, <tháng>/<năm> 
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- Mẫu Trang bìa phụ 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

<TÊN ðƠN VỊ> 

 

BÁO CÁO 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

<TÊN NHIỆM VỤ> 

Mã số: <Mã số nhiệm vụ> 

 

Xác nhận của cơ quan chủ trì nhiệm vụ                             Chủ trì nhiệm vụ 

            (ký tên, ñóng dấu)                                                      (ký tên) 

 

<ðịa danh>, <tháng>/<năm> 

- Mục lục; 

- Danh mục bảng biểu; 

- Danh mục các chữ viết tắt; 

- Mở ñầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ở trong và ngoài nước; 
tính cấp thiết; mục tiêu; ñối tượng và phạm vi nghiên cứu; nội dung nghiên cứu. 

- Các Chương 1, 2, 3,..: Các kết quả nghiên cứu ñạt ñược (Các kết quả nghiên 
cứu ñạt ñược và ñánh giá về các kết quả này, bao gồm tính chính xác và tin cậy 
của kết quả, ý nghĩa của các kết quả).  

- Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu ñã thực hiện và 
kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những 
ñịnh hướng nghiên cứu trong tương lai.  

- Tài liệu tham khảo (tên tác giả ñược xếp theo thứ tự abc); 

- Các phụ lục; 

- Bản sao ðề cương nhiệm vụ ñã ñược phê duyệt. 

b) Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ ñược trình bày theo trình tự như các mục ñầu của 
báo cáo nhiệm vụ ở dạng tóm tắt. 
 


