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CHÍNH PHỦ 

 

Số:       /2020/NĐ-CP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020 

   DỰ THẢO 1                                          

NGHỊ ĐỊNH 

Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ  

trong cơ sở giáo dục đại học 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hoạt động khoa học và công nghệ 

trong cơ sở giáo dục đại học. 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Nghị định này hướng dẫn chi tiết Khoản 24 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

2. Nghị định này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tiềm lực khoa học và công nghệ bao gồm nhân lực khoa học và công nghệ, 

tài sản trí tuệ, cơ sở vật chất (công trình xây dựng, phòng thí nghiệm, trang thiết 

bị…), thông tin (tòa soạn, tạp chí khoa học, cơ sở dữ liệu…) và nguồn tài chính 

thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. 

2. Hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học là hoạt 

động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, ứng dụng công 

nghệ, phát huy sáng kiến và các hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa 

học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước. 

3. Nhóm nghiên cứu là tập thể nhà khoa học từ 3 người trở lên, hợp tác triển 

khai hoạt động nghiên cứu, đào tạo chung nhằm mục tiêu nâng cao năng lực khoa 

học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học. 

4. Nhóm nghiên cứu mạnh là nhóm nghiên cứu tập hợp các nhà khoa học do 

một nhà khoa học có uy tín cao trong nước và quốc tế đứng đầu, thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tạo ra các sản phẩm có giá trị khoa học và 

thực tiễn cao, gắn với đào tạo tiến sĩ và nghiên cứu sau tiến sĩ. 
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Chương II 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Điều 3. Kế hoạch khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 

1. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 

và hằng năm trên cơ sở chiến lược phát triển của đơn vị; mục tiêu, kế hoạch, chiến 

lược phát triển khoa học và công nghệ của nhà nước, bộ, ngành, tỉnh, thành phố; 

nhu cầu hợp tác với doanh nghiệp và hợp tác quốc tế để đẩy mạnh hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

2. Kế hoạch khoa học và công nghệ được xây dựng theo nội dung khoa học 

và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học và thực hiện theo tiến độ của các cơ 

quan quản lý nhà nước và của cơ sở giáo dục đại học. 

Điều 4. Tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 

1. Tổ chức khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học bao gồm các 

viện nghiên cứu, trung tâm khoa học và công nghệ, phòng thí nghiệm chuyên 

ngành, các trạm, trại thực nghiệm và các tổ chức khoa học và công nghệ khác 

được thành lập theo quy định. 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc cơ sở giáo dục đại học có tư 

cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được giao quyền tự chủ, giao chủ 

trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, ký kết các hợp đồng chuyển giao 

công nghệ và thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo. 

3. Cơ sở giáo dục đại học quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa 

học và công nghệ trực thuộc trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo 

dục đại học, quyết định thành lập và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa 

học và công nghệ trực thuộc theo quy định hiện hành. 

4. Căn cứ hiệu quả hoạt động của từng thời kỳ\, cơ sở giáo dục đại học quyết 

định việc chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thành doanh 

nghiệp theo quy định hiện hành. 

Điều 5. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại 

học 

1. Khuyến khích cơ sở giáo dục đại học thành lập doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ đa sở hữu theo quy định hiện hành. 

2. Cơ sở giáo dục đại học được góp vốn bằng giá trị thương hiệu, quyền sở 

hữu trí tuệ có nguồn gốc ngân sách nhà nước đã được giao hoặc nguồn thu ngoài 

ngân sách nhà nước để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy 

định.  

Điều 6. Nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở giáo 

dục đại học  
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1. Cơ sở giáo dục đại học ban hành quy định và xem xét công nhận nhóm 

nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh theo quy định. 

2. Nhân lực tham gia nhóm nghiên cứu mạnh bao gồm:            

a) Cán bộ, viên chức và người học có cùng một hướng nghiên cứu từ các 

cơ sở giáo dục đại học, được tập hợp do một nhà khoa học có uy tín đứng đầu 

để phát triển một hướng nghiên cứu liên ngành; 

b) Nhà khoa học trong nước và nước ngoài có uy tín cùng hướng nghiên cứu 

tham gia theo hình thức cộng tác viên hoặc hình thức hợp tác phù hợp khác.       

3. Tiêu chí nhóm nghiên cứu mạnh 

a) Trưởng nhóm và có ít nhất 02 thành viên chủ chốt đáp ứng các tiêu chuẩn 

được quy định tại Điều này, đang hướng dẫn chính nghiên cứu sinh và đã hợp tác 

với doanh nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học khác trong nghiên cứu khoa học; 

b) Cơ sở giáo dục đại học nơi có trưởng nhóm công tác phải có cơ sở vật chất 

phù hợp với hướng nghiên cứu; có hoạt động hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, 

cá nhân nước ngoài;  

c) Nhóm nghiên cứu mạnh có thuyết minh Chương trình nghiên cứu với định 

hướng rõ ràng từ mục tiêu, nội dung, sản phẩm cụ thể theo từng giai đoạn và dự 

kiến kinh phí trong 05 năm; sản phẩm của Chương trình nghiên cứu phải có đào 

tạo tiến sĩ, công bố quốc tế, xuất bản sách chuyên khảo, bản quyền tác giả, đăng 

ký sáng chế và giải pháp hữu ích, chuyển giao công nghệ. 

4. Tiêu chuẩn Trưởng nhóm và thành viên nhóm nghiên cứu mạnh 

a) Trưởng nhóm là giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, là nhà 

khoa học có uy tín, có kinh nghiệm và thành tích trong công bố khoa học trong 

nước và nước ngoài, có kinh nghiệm hợp tác quốc tế và đang hướng dẫn chính 

nghiên cứu sinh; 

b) Thành viên chủ chốt là giảng viên của cơ sở giáo dục đại học trong nước 

hoặc nước ngoài, có kinh nghiệm và thành tích cao trong nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ; có hướng nghiên cứu phù hợp với hướng nghiên cứu của 

Trưởng nhóm; trong trường hợp có thành viên chủ chốt là nhà khoa học có uy tín 

được mời từ nước ngoài tham gia, thì có thể là đồng trưởng nhóm và cần đáp ứng 

đầy đủ các tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn của trưởng nhóm; 

c) Thành viên khác là cán bộ, viên chức và người học của cơ sở giáo dục 

đại học trong nước và nước ngoài, có cam kết tham gia nhóm nghiên cứu từ 06 

tháng trở lên và đã có công bố quốc tế chung với Trưởng nhóm hoặc các thành 

viên chủ chốt. 

5. Nhóm nghiên cứu mạnh được Nhà nước và cơ sở giáo dục đại học ưu tiên 

cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí đào tạo tiến sĩ, kinh phí thực hiện 

Chương trình nghiên cứu được phê duyệt, kinh phí mua sắm thiết bị chuyên biệt 

phục vụ nghiên cứu; 

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định hướng dẫn chi tiết Điều này. 
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Điều 7. Hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học 

1. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động sở hữu trí 

tuệ, ban hành quy chế khai thác tài sản trí tuệ đã được bảo hộ và sử dụng tài sản 

trí tuệ hợp pháp khác của cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn giảng viên và người 

học thủ tục định giá tài sản trí tuệ, phân chia lợi ích khi chuyển nhượng kết quả 

nghiên cứu cho tổ chức hoặc cho doanh nghiệp, góp vốn vào doanh nghiệp bằng 

tài sản trí tuệ theo quy định.  

Trong trường hợp  tài sản trí tuệ được hình thành từ nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có đóng góp của nhà tài trợ, cơ sở giáo dục đại học đàm phán với nhà 

tài trợ về việc giao quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu kết quả nghiên cứu và chia sẻ 

lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh khi kết quả nghiên cứu được ứng dụng. 

2. Cơ sở giáo dục đại học phổ biến và tập huấn cho cán bộ, viên chức và 

người học về pháp luật sở hữu trí tuệ, cung cấp thông tin cập nhật về cơ sở dữ liệu 

tài sản trí tuệ trong nước và nước ngoài. 

Điều 8. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học 

và nghiên cứu sinh trong cơ sở giáo dục đại học 

1. Sinh viên được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động 

khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.  

2. Học viên cao học được tạo điều kiện tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ các cấp và hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục 

đại học. 

3. Nghiên cứu sinh được tạo điều kiện tham gia hoặc làm chủ nhiệm nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ các cấp và hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở 

giáo dục đại học theo quy định. 

Điều 9. Hoạt động chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 

1. Cơ sở giáo dục đại học khuyến khích đơn vị trực thuộc và giảng viên, 

người học thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ, hướng dẫn thủ tục pháp lý, 

ký kết hợp đồng, đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. 

2. Cơ sở giáo dục đại học được chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp 

ngoài cơ sở giáo dục đại học, chuyển giao công nghệ ra nước ngoài theo quy định 

hiện hành. 

Điều 10. Hợp tác về khoa học và công nghệ giữa cơ sở giáo dục đại học 

và doanh nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục đại học chủ động tìm hiểu nhu cầu đổi mới công nghệ và 

đổi mới sản phẩm của doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan, kết nối hợp tác 

nghiên cứu giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp, chủ động thỏa thuận và ký kết 

văn bản hợp tác với doanh nghiệp. 

2. Cơ sở giáo dục đại học được hợp tác với doanh nghiệp đầu tư xây dựng 

phòng thí nghiệm nghiên cứu chung tại cơ sở giáo dục đại học, hỗ trợ cho doanh 

nghiệp theo hợp đồng tư vấn, thẩm định, giám định về công nghệ đối với dự án 

sản xuất mới, nhập khẩu công nghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. 
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3. Cơ sở giáo dục đại học được thu hút tài trợ bằng tiền hoặc trang thiết bị 

của doanh nghiệp cho hoạt động khoa học và công nghệ và khai thác theo thỏa 

thuận với doanh nghiệp. 

4. Doanh nghiệp được sử dụng kinh phí cho nghiên cứu khoa học từ Quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đặt hàng, tài trợ kinh phí 

cho cơ sở giáo dục đại học để nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất thử nghiệm các 

sản phẩm mới, đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm nghiên cứu chung. 

5. Doanh nghiệp được nhận chuyển giao công nghệ từ cơ sở giáo dục đại học 

theo thỏa thuận.  

6. Cơ sở giáo dục đại học, cán bộ, viên chức và người học có giải pháp sáng 

tạo đã được Nhà nước bảo hộ được thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

từ kết quả nghiên cứu và khai thác giải pháp sáng tạo, hoàn thiện và thương mại 

hóa sản phẩm công nghệ. 

Điều 11.  Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục 

đại học 

 1. Cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài 

về khoa học và công nghệ trong khuôn khổ các hiệp định hợp tác về khoa học và 

công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài, hoặc văn bản 

hợp tác song phương giữa cơ sở giáo dục đại học với đối tác nước ngoài phù hợp 

với quy định của pháp luật hai nước. 

2. Cơ sở giáo dục đại học lựa chọn đối tác nước ngoài có uy tín và kinh 

nghiệm để thỏa thuận hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư, hợp tác song phương 

và đa phương gắn với đào tạo sau đại học tại nước ngoài; mời hoặc thuê chuyên 

gia nước ngoài tham gia nghiên cứu và đào tạo trình độ cao; hỗ trợ một phần học 

bổng cho cán bộ, viên chức và người học đi học ở nước ngoài, hoặc hỗ trợ thù lao 

cho chuyên gia nước ngoài từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của mình. 

3. Cơ sở giáo dục đại học đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công bố khoa học 

trên các tạp chí khoa học có uy tín thuộc hệ thống tạp chí ISI và Scopus; nâng cao 

chất lượng tạp chí khoa học của cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn khu vực và 

thế giới; chủ trì hoặc tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế thường 

niên trong một số lĩnh vực có thế mạnh, mời các nhà khoa học của đối tác nước 

ngoài cùng chủ trì hoặc tham gia; tổ chức mạng lưới phản biện quốc tế chuyên 

nghiệp và có uy tín, xuất bản kỷ yếu theo tiêu chuẩn quốc tế. 

4. Cơ sở giáo dục đại học được thu hút chuyên gia và ký kết hợp đồng với 

nhà khoa học có uy tín, nghiên cứu sinh nước ngoài đến hợp tác, làm việc và thực 

hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo tiến sĩ; cử các nghiên cứu sinh, 

thực tập sinh tham gia nhóm nghiên cứu mạnh ra nước ngoài học tập và nghiên 

cứu. 

5. Cơ sở giáo dục đại học được sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ đã được phê duyệt để thuê khoán chuyên môn với chuyên gia 

là người nước ngoài; được thu hút tài trợ bằng tiền hoặc trang thiết bị từ đối tác 
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nước ngoài cho hoạt động khoa học và công nghệ và sử dụng theo thỏa thuận với 

đối tác. 

6. Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học được ký kết hợp đồng thuê khoán 

chuyên môn, tham gia nhóm nghiên cứu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài; 

tham gia thực hiện đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu của nước ngoài. 

Điều 12. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ  

1. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thông 

tin khoa học và công nghệ, đẩy mạnh nâng cấp tạp chí khoa học, thực hiện hoạt 

động tìm kiếm, thu thập, xử lý, xây dựng, lưu trữ, phổ biến, trao đổi thông tin 

khoa học công nghệ và các hoạt động khác có liên quan trực tiếp nhằm tạo lập 

nguồn tin khoa học và công nghệ (sách, báo, tạp chí, cơ sở dữ liệu, tài liệu hội 

nghị, hội thảo khoa học, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ, tài liệu về sở hữu trí tuệ, tài liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, luận 

văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các nguồn tin khác được tổ chức, cá nhân thu thập) 

và phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ thông tin khoa học và công nghệ. 

2. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp, chuyên đề và 

trang thông tin điện tử về khoa học và công nghệ; ứng dụng và phát triển công 

nghệ tiên tiến trong hoạt động thông tin khoa học và công nghệ; tổ chức các 

hoạt động thư viện; công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của cơ 

sở giáo dục đại học theo quy định hiện hành. 

Điều 13. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ 

trong cơ sở giáo dục đại học  

1. Đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở 

giáo dục đại học, bao gồm các nội dung sau: 

a) Xây dựng phòng thí nghiệm tập trung, phòng thí nghiệm chuyên ngành, 

liên ngành hiện đại và đồng bộ; 

b) Số hóa thư viện trong cơ sở giáo dục đại học để khai thác cơ sở dữ liệu 

thông tin khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài; 

c) Mua tài sản trí tuệ, mua công nghệ, hỗ trợ chuyển giao và nhập khẩu công 

nghệ từ nước ngoài theo quy định hiện hành; 

d) Các nội dung khác theo quy định. 

2. Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công 

nghệ trong cơ sở giáo dục đại học đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Cơ sở giáo dục đại học có tiềm lực mạnh về nhân lực nghiên cứu và triển 

khai ứng dụng, trong đó đặc biệt ưu tiên cơ sở giáo dục đại học đã được xếp hạng 

của thế giới và châu Á và cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; ưu tiên 

đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh; 

b) Cơ sở giáo dục đại học đóng ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng; 
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c) Cơ sở giáo dục đại học thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên của Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin và 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề cấp thiết phục vụ phát triển 

kinh tế- xã hội của đất nước. 

Điều 14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại 

học 

1. Cơ sở giáo dục đại học thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. 

2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học được 

hình thành từ các nguồn sau đây: 

a) Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hiến tặng của tổ chức, cá nhân 

trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

b) Kinh phí được điều chuyển tự nguyện hoặc nhận ủy thác từ Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; 

c) Hằng năm, cơ sở giáo dục đại học đại học trích tối thiểu 5% từ tổng nguồn 

thu hợp pháp (trừ ngân sách nhà nước cấp), cơ sở giáo dục đại học định hướng 

nghiên cứu trích tối thiểu 8% từ tổng nguồn thu hợp pháp (trừ ngân sách nhà nước 

cấp); 

     d) Hằng năm, kinh phí của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 

nghiệp trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, nếu chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử 

dụng không hết, phải được chuyển vào Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

cơ sở giáo dục đại học; 

đ) Các nguồn thu hợp pháp khác. 

3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học được chi 

cho các nội dung sau: 

a) Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; 

b) Dự án đầu tư cho cơ sở vật chất, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, 

dự án duy tu bảo dưỡng, tăng cường trang thiết bị để phát triển khoa học và công 

nghệ; 

c) Thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân tài trợ, 

đặt hàng;   

d) Hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh, nhà khoa học công bố kết quả nghiên cứu, 

đăng ký sở hữu trí tuệ, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc 

tế, mua tài liệu khoa học, mua kết quả nghiên cứu; mời chuyên gia nước ngoài 

tham dự hội nghị, hội thảo; tài trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, 

học viên cao học và nghiên cứu sinh; 

e) Chi đối ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có); 

g) Chi các nội dung hoạt động khoa học và công nghệ khác.  

4. Cơ sở giáo dục đại học ban hành hoặc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.  
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Điều 15. Tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo 

dục đại học  

1. Nguồn vốn cho khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học gồm: 

a) Ngân sách nhà nước từ nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, 

nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

chi cho đào tạo tiến sĩ trong nhóm nghiên cứu mạnh; 

b) Nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học; 

c) Đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

2. Ngân sách nhà nước trong cơ sở giáo dục đại học được chi cho các nội 

dung sau đây:  

a) Vốn từ sự nghiệp khoa học và công nghệ: Tài trợ chương trình nghiên cứu 

và các hoạt động thường xuyên của của nhóm nghiên cứu mạnh; hỗ trợ kinh phí 

công bố bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín; đăng ký sáng chế, giải pháp 

hữu ích và bản quyền tác giả; phát triển, nâng cao chất lượng tạp chí khoa học gia 

nhập hệ thống trích dẫn khu vực và quốc tế; chi thưởng theo mức lương cơ sở cho 

công bố khoa học có giá trị và các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định 

hiện hành;  

Cơ sở giáo dục đại học áp dụng mức chi thưởng tối thiểu 2 lần mức lương 

cơ sở cho tác giả bài báo được công bố trên tạp chí trong danh mục ISI, chi tối 

thiểu 5 lần mức lương cơ sở cho tác giả 01 sáng chế được bảo hộ và chi tối thiểu 

2 lần mức lương cơ sở cho tác giả 01 giải pháp hữu ích, giống cây trồng được bảo 

hộ. Kinh phí thưởng được lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và các 

nguồn kinh phí khác của cơ sở giáo dục đại học; 

b) Vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ: Dự án phòng thí nghiệm 

đầu tư, phòng thí nghiệm chuyên ngành, phòng thí nghiệm liên ngành; dự án tăng 

cường năng lực nghiên cứu; dự án số hóa thư viện trong cơ sở giáo dục đại học 

để khai thác cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ trong nước và nước 

ngoài; dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ khác; 

c) Vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo: Chi học bổng, học phí, chi phí cho 

nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ là thành viên của nhóm nghiên cứu mạnh. 

3. Nguồn vốn của cơ sở giáo dục đại học: Chi thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp cơ sở, chi đối ứng hoạt động khoa học và công nghệ được tài 

trợ bởi ngân sách nhà nước (nếu có), chi thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo khác của cơ sở giáo dục đại học. 

4. Nguồn vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư cho hoạt 

động khoa học và công nghệ: Cơ sở giáo dục đại học thỏa thuận với với nhà tài 

trợ để thực hiện chi cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo 

quy định hiện hành. 
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Điều 16. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong cơ 

sở giáo dục đại học 

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục 

đại học từ nguồn ngân sách nhà nước, một phần từ nguồn ngân sách nhà nước 

hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước. 

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước: 

a) Việc lập dự toán ngân sách, quản lý tài chính, tài sản của nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ và thủ tục thanh quyết toán kinh phí, thanh lý hợp đồng khoa 

học và công nghệ thực hiện theo quy định hiện hành; 

b) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thực hiện theo phương thức khoán 

chi đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán chi một phần theo quy định hiện hành; 

c) Trường hợp nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng một phần kinh 

phí ngoài ngân sách nhà nước, cơ sở giáo dục đại học cần xác định rõ nội dung sử 

dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước để áp dụng các 

quy định cho phù hợp. 

3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: 

a) Cơ sở giáo dục đại học được đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ các cấp từ nguồn thu hợp pháp và nguồn tài chính do tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp tài trợ (gọi chung là nhà tài trợ) khi đáp ứng đầy đủ tiêu chí của 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở cấp đăng ký; 

b) Quy trình lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí có thể căn cứ vào nội 

dung công việc và mức giá cả thị trường thực tế hoặc có thể áp dụng định mức 

như quy định hiện hành và thỏa thuận với nhà tài trợ (nếu có).  

4. Việc quyết toán các nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ được thực hiện độc lập và báo cáo đầy đủ với cơ quan quản lý nhà nước và 

nhà tài trợ. 

Điều 17. Tài sản từ hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo 

dục đại học 

1. Tài sản do ngân sách nhà nước đầu tư để mua sắm và tài sản được hình 

thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước giao cho 

cơ sở giáo dục đại học quản lý và sử dụng theo quy định.  

2. Cơ sở giáo dục đại học được chủ động sử dụng tài sản hình thành từ nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước cho hoạt động 

liên doanh, liên kết để sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ; có thể góp vốn vào 

doanh nghiệp, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý theo quy định của hội đồng 

trường, hội đồng đại học. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ 

1. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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a) Là cơ quan thường trực giúp Chính phủ triển khai Nghị định này; 

b) Chủ trì ban hành hướng dẫn về nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu 

mạnh; 

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

khen thưởng và xử lý vi phạm đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ 

sở giáo dục đại học trực thuộc. 

2. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ 

 Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học quản lý và sử 

dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định này. 

3. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành bố trí vốn đầu tư và kinh phí sự nghiệp 

cho cơ sở giáo dục đại học; 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ sở giáo 

dục đại học quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy 

định tại Nghị định này; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quy định thủ 

tục định giá và nội dung có liên quan đến tài sản trí tuệ để góp vốn thành lập doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ. 

4. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 Chủ trì tổng hợp các dự án đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong 

cơ sở giáo dục đại học của các bộ, ngành, địa phương vào dự toán ngân sách trung 

hạn và hàng năm trình Chính phủ phê duyệt. 

5. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện các quy 

định của Nghị định này đối với cơ sở giáo dục đại học trực thuộc, hàng năm báo 

cáo Chính phủ kết quả thực hiện; 

b) Chủ trì hướng dẫn cơ sở giáo dục đại học trực thuộc thực hiện các hoạt 

động khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao; 

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

khen thưởng và xử lý vi phạm đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ 

sở giáo dục đại học trực thuộc. 

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

1. Hàng năm ưu tiên phê duyệt và giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, thành phố cho cơ sở giáo dục đại học trực thuộc. 

2. Ban hành chính sách thu hút và trọng dụng cán bộ khoa học trình độ cao 
làm việc tại cơ sở giáo dục đại học trực thuộc; có chính sách huy động nguồn tài 
chính từ doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động khoa học và 
công nghệ của cơ sở giáo dục đại học. 
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3. Đặt hàng cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương và hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học 
trực thuộc từ nguồn ngân sách địa phương. 

4. Chủ trì phê duyệt dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 
trong cơ sở giáo dục đại học trực thuộc theo quy định hiện hành. 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
khen thưởng và xử lý vi phạm đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ 
sở giáo dục đại học trực thuộc. 

6. Phối hợp với các bộ, ngành thực hiện quy định tại Nghị định này. 

Điều 20. Trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 

1. Doanh nghiệp sử dụng kinh phí từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
của doanh nghiệp để đặt hàng cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu phát triển công 
nghệ, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp; đầu tư vào Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ của cơ sở giáo dục đại học và các hoạt động khoa học và công nghệ 
khác mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.  

2. Doanh nghiệp đặt hàng cơ sở giáo dục đại học thực hiện hoạt động nghiên 
cứu, triển khai về khoa học và công nghệ theo danh mục thuộc lĩnh vực khoa học 
và công nghệ được nhà nước khuyến khích, ưu tiên.  

3. Doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở 
giáo dục đại học được ưu tiên quảng bá, giới thiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, 
được khai thác tài sản đầu tư và được hưởng tỷ lệ lợi nhuận theo thỏa thuận với 
cơ sở giáo dục đại học. 

4. Doanh nghiệp được hưởng các ưu đãi khi đầu tư cho hoạt động khoa học 
và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định hiện hành. 

5. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, 
các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp khi đầu tư cho hoạt động 
khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. 

Điều 21. Trách nhiệm và quyền lợi của cơ sở giáo dục đại học 

1. Cơ sở giáo dục đại học chủ động xây dựng kế hoạch khoa học và công 
nghệ 5 năm và hằng năm; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ các cấp đã được phê duyệt. 

2. Cơ sở giáo dục đại học xây dựng dự án đầu tư cơ sở vật chất; thành lập tổ 
chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, 
nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh theo quy định tại Nghị định này. 

3. Cơ sở giáo dục đại học khen thưởng cán bộ, giảng viên và người học khi 
hoàn thành tốt nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có bằng sáng chế, bằng giải pháp 
hữu ích, công bố quốc tế trên các tạp chí ISI. 

4. Cơ sở giáo dục đại học tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong cơ sở 

giáo dục đại học. 
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5. Cơ sở giáo dục đại học đảm bảo sử dụng đúng mục đích, minh bạch, hiệu 

quả nguồn vốn đầu tư và chịu trách nhiệm giải trình về đầu tư cho hoạt động khoa 

học và công nghệ tại cơ sở giáo dục đại học. 

6. Cơ sở giáo dục đại học ban hành các quy chế, quy định liên quan đến hoạt 

động khoa học và công nghệ, chịu trách nhiệm về phân cấp quản lý và hiệu quả 

hoạt động khoa học và công nghệ. 

7. Cơ sở giáo dục đại học tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với hoạt động khoa học 

và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. 

8. Cơ sở giáo dục đại học đảm bảo liêm chính học thuật và đạo đức nghiên 

cứu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được 

thực hiện tại cơ sở giáo dục đại học. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày     tháng     năm 2020, đồng thời bãi bỏ 

Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy 

việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ 

trong các cơ sở giáo dục đại học. 

Điều 23. Trách nhiệm thi hành 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
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- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
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