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Các bước thực hiện 

2011 2016 
Tiểu 
ban 

KHCN 

HĐ xét 
duyệt 

đề 
cương 

Xác định đề xuất nhiệm vụ KHCN 

Dự thảo Kế hoạch KHCN 

Ban hành Kế hoạch KHCN 

Nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao 
trực tiếp nhiệm vụ KHCN  

Tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ 
KHCN 

Ký hợp đồng nhiệm vụ KHCN 

Xác định Phiếu đăng ký đề tài 

Ban hành Kế hoạch KHCN 

Nộp đề cương đề tài 

Đánh giá, chỉnh sửa đề cương đề tài 

Ký hợp đồng đề tài KHCN 

Dự thảo Kế hoạch KHCN 

HĐ xác 
định 

nhiệm 
vụ 

HĐ 
tuyển 
chọn, 
giao 

trực tiếp 



Cấu trúc các chương trong Quy định 

2011 2016 

(I) Quy định chung  

(II) Thông báo, đăng ký, xác định, phê 
duyệt danh mục và xét duyệt đề 
cương, ký hợp đồng KHCN  

 

(III) Tổ chức quản lý và thực hiện đề tài  

 

(IV) Đánh giá nghiệm thu kết quả thực 
hiện đề tài  

(V) Điều khoản thi hành 

(I) Quy định chung  

(II) Đề xuất, xác định và phê duyệt 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

(III) Đăng ký, tuyển chọn và ký hợp 
đồng nhiệm vụ KHCN 

(IV) Đánh giá, nghiệm thu, lưu giữ kết 
quả thực hiện nhiệm vụ KHCN  

(V) Xử lý nhiệm vụ KHCN không hoàn 
thành 

(VI) Tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm 
vụ KHCN  

(VII)Điều khoản thi hành 



Chủ thể với vai trò quản lý  

2011 2016 

Tiểu ban xét duyệt đăng ký đề tài 

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề 
tài cấp cơ sở 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề 
tài cấp Tổng Công ty 

Hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN: 
 1/2  là chuyên gia 
 1/2  là quản lý 7-9 người 

Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp 
đơn vị chủ trì nhiệm vụ KHCN 
 2/3  là chuyên gia 
 1/3  là quản lý 

7-9 người 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 
nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 
 2/3  là chuyên gia 
 1/3  là quản lý 

5-7 người 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu 
nhiệm vụ cấp Tổng Công ty 
 2/3  là chuyên gia 
 1/3  là quản lý 

5-9 người 

Hội đồng xác định điểm dừng kỹ 
thuật nhiệm vụ KHCN 
 2/3  là chuyên gia 
 1/3  là quản lý 

5-9 người 



Phương pháp đánh giá của các Hội đồng 

2011 2016 

Tiểu ban xét duyệt đăng ký đề tài 
 Không có phiếu đánh giá của ủy viên 
 Có biên bản họp của Tiểu ban KHCN (PL-02) 

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài 
 Có phiếu đánh giá của ủy viên, nhưng 

không tính điểm (PL-04B) 
 Có biên bản họp của Hội đồng (PL-04) 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp TCT 
 Có bản nhận xét của ủy viên (PL-07) 
 Có phiếu chấm điểm của ủy viên, nhưng 

không tính điểm (PL-09) 
 Có biên bản họp của Hội đồng (PL-10) 

Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ 
 Có phiếu đánh giá, phương pháp tính bằng 

điểm của ủy viên (PL-15 & PL-16) 
       Tối đa 100 điểm, 13 tiêu chí  lớn đánh giá 
 Có biên bản họp của Hội đồng (PL-19) 

 

Hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN: 
 Có phiếu đánh giá, phương pháp tính bằng 

điểm của ủy viên (PL-04) 
       Tối đa 100 điểm, 4 tiêu chí đánh giá 
 Có biên bản họp của Hội đồng (PL-06) 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KHCN 
cấp TCT 
 Có bản nhận xét của ủy viên (PL-28) 
 Có phiếu đánh giá, phương pháp tính bằng 

điểm của ủy viên (PL-29) 
       Tối đa 100 điểm, 5 tiêu chí đánh giá 
 Có biên bản họp của Hội đồng (PL-31) 



Các biểu mẫu quan trọng 

2011 2016 

Phiếu đăng ký đề tài 
 PL-01 

Đề cương đề tài 
 PL-03 

Thuyết minh nhiệm vụ KHCN 
 PL-09A 
 Chỉnh kết cấu và yêu cầu chi tiết hơn trong 

diễn giải kinh phí và các bước thực hiện 
 

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN 
 PL-01 

Báo cáo thuyết minh đề tài 
 Không quy định mẫu 

Báo cáo tổng kết nhiệm vụ KHCN 
 PL-24 
 Yêu cầu chi tiết kỹ thuật trình bày, bố cục 

Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, Biên bản Thanh 
lý hợp đồng 
 PL-05A(B), PL-06, PL-13 

Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, Biên bản thanh 
lý hợp đồng 
 PL-21, PL-23, PL-37A, PL-37B 
 Tuân thủ theo mẫu của Thông tư 

05/2014/TT-BKHCN 


