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NGÀY KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  

 VÀ GIỚI THIỆU TÓM TẮT LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ. 
 

 

VÌ SAO CÓ NGÀY KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

Tại Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII, Luật KH&CN (sửa đổi) được Quốc hội biểu 

quyết thông qua với hơn 87,75% đại biểu tán thành. Đồng thời, Quốc hội cũng thống nhất 

quy định ngày 18/5 hằng năm là Ngày KH&CN Việt Nam (Điều 7, Luật số 

29/2013/QH13). Theo đó, năm 2014 là năm đầu tiên Bộ KH&CN tổ chức ngày KH&CN, 

đúng dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Bộ KH&CN. 

Ngày 18/5/1963 lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các nhà trí thức 

trong một Hội nghị phổ biến khoa học do Hội phổ biến khoa học kỹ thuật tổ chức lần đầu 

tiên (Hội được thành lập từ năm 1963, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo). Chủ tịch 

Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự phát triển của KH&CN vì Người cho rằng nó có ảnh 

hưởng rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Người 

không ngừng chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN để phục vụ cho nước 

nhà. Khi nói về khoa học công nghệ, những vấn đề Người quan tâm hàng đầu đó là:  

- Khoa học phải từ sản xuất mà ra; 

- KH&CN phải bảo vệ môi trường thiên nhiên; 

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và trọng dụng nhân tài.  

Quan điểm của Người ngày hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, nó được thể hiện đầy 

đủ và sâu sắc trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đến 2030 và 

tầm nhìn 2050, đã và đang được triển khai chi tiết trong chương trình khoa học công nghệ 

của tất cả các ngành lớn, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nước. 

Quan điểm về “Khoa học phải từ sản xuất mà ra” Bác Hồ đã phân tích: “Chúng ta 

đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất 

chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn 

thấp. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều,...”
(1)

. Cho nên “Khoa học phải từ sản xuất mà 

ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao 

động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội 

thắng lợi”. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nước ta là nước chậm phát 

triển, việc xây dựng tiềm lực KH&CN hướng tới hiện đại, làm cho sản xuất phát triển 

nhanh, tạo điều kiện nâng cao đời sống của nhân dân, trước hết là bảo đảm các yêu cầu 

cơ bản, xóa đói giảm nghèo. Người khẳng định: “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực 

kì quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ 

thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ 

nghĩa xã hội”. 

Quan điểm về “KH&CN bảo vệ môi trường thiên nhiên” xuất phát từ thực tiễn 

Việt Nam mà trước mắt là cải thiện môi trường, hạn chế hậu quả của thiên tai được hình 

thành từ rất sớm trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm ấy còn có trước cả khi thế giới 

đề ra phong trào bảo vệ môi trường sau khủng hoảng hoá dầu đầu những năm 70 của thế 
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kỷ 20. Bản thân Người rất quan tâm và sống hòa mình, gần gũi với thiên nhiên. Trong 

vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta, Bác nhấn mạnh đến việc giữ gìn, bảo vệ “môi 

trường xanh” chính là thảm thực vật, là rừng. Người kêu gọi: “Người người trồng cây, 

nhà nhà trồng cây” để bảo vệ môi trường sinh thái cho chính cuộc sống của con người. 

Người khởi xướng phong trào Tết trồng cây vào năm 1959 và đưa ra một lộ trình cụ thể. 

Cùng với quá trình CNH, HĐH, sẽ có rất nhiều vấn đề bảo vệ môi trường được đặt ra. 

Bảo vệ, cải thiện môi trường mà chính KH&CN là yếu tố then chốt bảo đảm cho sự phát 

triển nhanh, bền vững là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta. Do vậy, chúng ta càng cần 

phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về KH&CN để xây dựng đất 

nước ngày càng giàu đẹp.  

Quan điểm về “Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và trọng dụng nhân 

tài” Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc đoàn kết, tập hợp đội 

ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện tối đa cho trí thức phát huy tài năng, hiểu 

biết của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Bên cạnh sự quan tâm và chính sách 

trọng dụng nhân tài, Người cũng đặc biệt chú ý đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực cho lĩnh vực KH&CN. Bác rất coi trọng xây dựng “con người mới” bởi con người là 

nhân tố quyết định mọi thành công. Bác căn dặn những người làm khoa học: “Các đồng 

chí phải đi xuống tận các xí nghiệp, các hợp tác xã, hỏi han công nhân, nông dân yêu cầu 

gì, họ làm ăn và sinh sống như thế nào và phổ biến những điều cần thiết giúp đỡ họ cải 

tiến kỹ thuật, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Các đồng chí phải là những chiến sĩ 

trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và khoa học, kỹ thuật; phải góp tài góp sức để cải biến bộ 

mặt xã hội của nước ta, làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học, và đời 

sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. Đó là nhiệm vụ 

rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang”. 

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ vẫn mãi là kim chỉ 

nam, là động lực để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực, tạo nên ngày càng nhiều thành 

tích về khoa học, công nghệ, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to 

đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước. 

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ LUẬT KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:   

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều, theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội ban hành Luật 

khoa học và công nghệ. (số: 29/2013/QH13, ngày 18/6/2013) bao gồm 9 chương, 81 

điều,  trong đó có Điều 7 quyết định ngày khoa học và công nghệ Việt Nam là Ngày 18 

tháng 5 hàng năm.  Theo dõi toàn bộ văn bản luật có thể tra cứu trên trang web chính 

phủ, đối với doanh nghiệp lưu ý một số điều sau: 

Điều 3.  

1. Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự 

vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. 

2. Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm theo hoặc không kèm 

theo công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm. 

3. Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 

và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học 
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và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học 

và công nghệ. 

Điều 4. Nhiệm vụ của hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của 

Việt Nam; xây dựng luận cứ khoa học cho việc định ra đường lối, chính sách, pháp luật 

về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; góp phần xây dựng nền giáo 

dục tiên tiến, xây dựng con người mới Việt Nam; kế thừa và phát huy giá trị truyền thống 

lịch sử, văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại và đóng góp vào kho tàng 

văn hoá, khoa học của thế giới. 

2. Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ để làm chủ công nghệ tiên tiến, công 

nghệ cao, phương pháp quản lý tiên tiến; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ 

môi trường, bảo vệ sức khỏe con người; kịp thời dự báo, phòng, chống, hạn chế và khắc 

phục hậu quả thiên tai. 

3. Tiếp thu thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới để tạo ra, ứng dụng có 

hiệu quả công nghệ mới; tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao; phát triển nền khoa 

học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, tiếp cận với trình độ thế 

giới, làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển các ngành công nghiệp hiện đại; đẩy mạnh 

việc phổ biến và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. 

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, phát triển khoa học và công nghệ. 

2. Xây dựng và phát huy năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ kết hợp với 

việc tiếp thu có chọn lọc thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới, phù hợp với thực 

tiễn Việt Nam. 

3. Bảo đảm quyền tự do sáng tạo, phát huy dân chủ trong hoạt động khoa học và 

công nghệ vì sự phát triển của đất nước. 

4. Trung thực, khách quan, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

5. Bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ môi trường. 

Điều 6. Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ 

Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây nhằm bảo đảm phát triển khoa học và công 

nghệ là quốc sách hàng đầu: 

1. Ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học và công 

nghệ; áp dụng đồng bộ cơ chế, biện pháp khuyến khích, ưu đãi nhằm phát huy vai trò 

then chốt và động lực của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân 

dân; 

2. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, 

khoa học kỹ thuật và công nghệ; gắn nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ với 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tạo tiền đề hình thành 

và phát triển kinh tế tri thức; 
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3. Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến 

và hiện đại, nghiên cứu làm chủ và tạo ra công nghệ mới nhằm đổi mới, nâng cao trình 

độ công nghệ và năng lực cạnh tranh của sản phẩm; 

4. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, chú trọng lĩnh vực khoa học 

và công nghệ ưu tiên, trọng điểm quốc gia; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để 

phát triển, đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu quả nhân lực khoa học và công nghệ; 

5. Tạo điều kiện phát triển thị trường khoa học và công nghệ; 

6. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động 

khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ; 

7. Khuyến khích, tạo điều kiện để hội khoa học và kỹ thuật, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp tham gia tư vấn, phản biện, giám định 

xã hội và hoạt động khoa học và công nghệ; 

8. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ; nâng cao vị thế 

quốc gia về khoa học và công nghệ trong khu vực và thế giới. 

Điều 25. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức chương trình, đề 

tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ và 

các hình thức khác. 

2. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở do cơ quan có thẩm 

quyền quy định tại 

Điều 59. Các quỹ hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Nhà nước thành lập, khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập quỹ để huy động 

nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ.  

2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được thành lập theo quy định của Luật 

này. Quỹ đổi mới công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao được thành lập theo 

quy định của Luật chuyển giao công nghệ, Luật công nghệ cao. 

3. Cơ chế, hình thức hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ của quỹ 

được thực hiện theo điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ. 

Điều 63. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp 

1. Doanh nghiệp ngoài nhà nước được khuyến khích thành lập Quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ của mình hoặc đóng góp vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

ngành, địa phương và được hưởng quyền lợi theo quy định của Quỹ. 

2. Doanh nghiệp nhà nước phải trích một tỷ lệ tối thiểu thu nhập tính thuế thu nhập 

doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 

Chính phủ quy định cụ thể tỷ lệ trích thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để thành 

lập quỹ và cơ chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 

nghiệp nhà nước. 

3. Doanh nghiệp có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng 

quỹ đúng mục đích thành lập quỹ và thông báo việc thành lập quỹ cho cơ quan quản lý 

nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp. 
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Nhận thức được vai trò, vị trí hết sức quan trọng của KH&CN, trong sự nghiệp xây 

dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng 

ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về phát triển KH&CN. Quan điểm coi 

KH&CN là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa được khẳng định và quán triệt trong nhiều văn kiện của Đảng thời kỳ đổi mới. Việc 

quyết định có ngày KH&CN quốc gia một lần nữa khẳng định quan điểm rõ ràng của 

Đảng trong xây dựng và phát triển tiềm lực, phát triển nhanh, mạnh, toàn diện các lĩnh 

vực trong nền kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội và 

chất lượng cuộc sống.  

 


