
Bộ Giáo dục và Đào tạo                        Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa việt nam 
                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 24/2005/QĐ-BGD&ĐT                                       
                                                                     Hà Nội, ngày  02 tháng  8 năm 2005 
 

Quyết định  
 Ban hành Quy định về quản lý đề tài 

khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo 
 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; 
        Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
        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 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về 
ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn; 
        Căn cứ Quyết định số 16/2003/QĐ-BKHCN ngày 18/7/2003 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc tuyển chọn tổ 
chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất 
thử nghiệm cấp Nhà nước”; 
        Căn cứ Quyết định số 13/2004/QĐ-BKHCN ngày 25/5/2004 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định đánh giá nghiệm thu đề 
tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước”; 
        Căn cứ Quyết định số 01/2005/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2005 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định đánh giá, nghiệm thu đề 
tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước”; 
        Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, 
 

Quyết định: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý đề 
tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. 
 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 
báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 06/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 
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21/03/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về 
tổ chức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.  
 

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học - 
Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các 
đại học, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, Viện trưởng các viện nghiên 
cứu, Giám đốc các trung tâm nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.    
           
                                                                                     Bộ trưởng  
Nơi nhận: 
-  Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 
-  Ban Khoa giáo TW; 
-  Như Điều 3 (để thực hiện); 
-  Bộ KH&CN (để phối hợp); 
-  Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); 
-  Công báo;                                                                                         
-  Lưu VT, KHCN, PC.                                                                           Nguyễn Minh Hiển 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Quy định 
về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  

của Bộ giáo dục và đào tạo 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BGD&ĐT 

ngày  02  tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Chương I 
 

Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Văn bản này quy định việc xác định, tuyển chọn, phê duyệt và giao đề tài, 

tổ chức triển khai, đánh giá nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa 
học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là đề tài khoa 
học và công nghệ cấp Bộ). 

2. Quy định này áp dụng cho các đại học, các trường đại học và cao đẳng, 
các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, các tổ chức, cá nhân được tuyển chọn hoặc được giao đề tài khoa học và công 
nghệ cấp Bộ. 

3. Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng thực hiện phân 
cấp quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ theo quy định hiện hành.   

Điều 2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ là một trong các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ nhằm góp phần giải quyết các vấn đề sau: 
a) Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; 
b) Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 
c) Bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, 

cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý giáo dục; 
d) Xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ.  
2. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ gồm hai loại: đề tài trọng điểm cấp 

Bộ và đề tài cấp Bộ. 
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a) Đề tài trọng điểm cấp Bộ:  
Đề tài trọng điểm cấp Bộ nhằm giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp thiết, cần ưu tiên. 
Đề tài trọng điểm cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 

và giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tuyển 
chọn hoặc được giao trực tiếp và được ưu tiên đầu tư kinh phí.   

b) Đề tài cấp Bộ: 
Đề tài cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và giao cho 

tổ chức, cá nhân thực hiện trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng tuyển chọn. 
3. Mỗi đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ do một cán bộ khoa học làm 

chủ nhiệm đề tài, có các thành viên tham gia nghiên cứu và một thành viên làm 
thư ký đề tài (nếu cần thiết), không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đề tài.  

4. Thời gian thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ không quá 2 
năm tính từ khi được phê duyệt, trường hợp đặc biệt có thể được xét thực hiện 
trong 3 năm.  

Điều 3. Yêu cầu đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
1. Có giá trị khoa học, tạo ra sản phẩm có tính sáng tạo.  
2. Có ý nghĩa thực tiễn, giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ nhằm đáp 

ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. 
3. Có tính khả thi, kết quả nghiên cứu đề tài có khả năng áp dụng vào thực 

tiễn.  

Điều 4. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
1. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài cấp Bộ: 
a) Là cán bộ có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp và đã có 

kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài hoặc lĩnh vực gần với đề tài; 
b) Có khả năng tổ chức thực hiện đề tài;  
c) Tại thời điểm đăng ký và tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài hoặc dự 

án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
d) Đối với giảng viên, thời gian giảng dạy không vượt quá định mức giờ 

giảng đối với một giảng viên do Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài quy định.    
2. Tiêu chuẩn chủ nhiệm đề tài trọng điểm cấp Bộ: Ngoài những tiêu chuẩn 

của chủ nhiệm đề tài cấp Bộ được quy định tại khoản 1 điều này, chủ nhiệm đề tài 
trọng điểm cấp Bộ cần có các tiêu chuẩn sau: 

a) Là cán bộ có trình độ từ thạc sĩ trở lên; 
b) Đã chủ trì đề tài cấp Bộ và cấp tương đương thuộc lĩnh vực nghiên cứu; 
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c) Đã có công trình công bố trên tạp chí khoa học trong lĩnh vực nghiên 
cứu. 

 Điều 5. Nhiệm vụ của chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
1. Xây dựng Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Mẫu 1.2 

Phụ lục I).  
2. Ký hợp đồng triển khai thực hiện đề tài trọng điểm cấp Bộ với Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (Mẫu 1.6 Phụ lục I) hoặc đề tài cấp Bộ với cơ quan chủ trì đề tài 
(Mẫu 1.7 Phụ lục I). 

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng nội dung và tiến độ 
được giao trong Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và Hợp đồng 
triển khai thực hiện đề tài; chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc thực hiện đề tài 
của cơ quan chủ trì và cơ quan chủ quản. 

4. Đảm bảo tên đề tài, nội dung nghiên cứu của đề tài không trùng lắp với 
các đề tài đã và đang triển khai, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đã được bảo 
vệ; đảm bảo chỉ rõ đầy đủ các trích dẫn cùng với nguồn gốc của nội dung trích 
dẫn.  

5. Báo cáo triển khai thực hiện đề tài hàng năm (Mẫu 1.8 Phụ lục I), báo cáo 
tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài (Phụ lục II). 

6. Thanh, quyết toán kinh phí của đề tài theo đúng quy định tài chính hiện 
hành. Tài sản cố định nếu được mua sắm hoặc cấp bằng hiện vật từ kinh phí của 
đề tài, sau khi đề tài kết thúc được chuyển giao cho cơ quan chủ trì đề tài sử dụng 
và quản lý.  

7. Trực tiếp báo cáo trước hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở và 
cấp Bộ về kết quả thực hiện đề tài.  

Điều 6. Quyền hạn của chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
1. Kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan chủ trì đề 

tài tạo điều kiện về thời gian, thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà xưởng, để thực hiện 
đề tài. Thời gian dành cho nghiên cứu đề tài được tính trong tổng định mức thời 
gian của một giảng viên, nghiên cứu viên. 

2. Lựa chọn các thành viên tham gia nghiên cứu đề tài, ký hợp đồng với các 
thành viên và các cơ quan hữu quan tham gia nghiên cứu nội dung của đề tài. 

3. Yêu cầu cơ quan chủ trì đề tài tạo điều kiện thuận lợi trong việc sử dụng 
kinh phí đã được duyệt cấp cho đề tài. 

4. Yêu cầu cơ quan chủ trì đề tài đánh giá nghiệm thu đề tài sau khi giao 
nộp đủ báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài. 
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5. Chủ động khai thác và chuyển giao công nghệ; kiến nghị các cấp quản lý 
tạo điều kiện ứng dụng kết quả nghiên cứu.  

 

6. Chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện đề tài được hưởng 
quyền tác giả theo quy định hiện hành sau khi thực hiện việc đăng ký kết quả 
nghiên cứu với các cơ quan chức năng. 

Điều 7. Kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
1. Kinh phí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ bao gồm:  
a) Kinh phí ngân sách Nhà nước cấp từ kinh phí sự nghiệp khoa học công 

nghệ; 
b) Hỗ trợ từ nguồn thu sự nghiệp khoa học công nghệ của cơ quan chủ trì đề 

tài; 
c) Hỗ trợ của các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu, hợp tác quốc tế, tài 

trợ của các tổ chức kinh tế xã hội; 
d) Nguồn thu hợp pháp khác. 
2. Khuyến khích các cá nhân, tập thể, tổ chức thực hiện đề tài bằng kinh phí 

ngoài ngân sách Nhà nước. Đề tài nào thực hiện chủ yếu hoặc hoàn toàn bằng kinh 
phí ngoài ngân sách Nhà nước phải có xác nhận của cơ quan chủ trì đề tài về 
nguồn kinh phí đó.  

Điều 8. Cơ quan chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
Cơ quan chủ trì đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ là tổ chức khoa học và 

công nghệ được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao quản lý quá trình xác định, tuyển 
chọn, tổ chức triển khai, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp 
Bộ.  

 

Chương II 
xác định, tuyển chọn, phê duyệt và giao 
đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 

Điều 9. Xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo lập danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp 
Bộ dựa trên đề xuất của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; cá nhân, tập thể, các đại 
học, trường đại học, trường cao đẳng, viện và trung tâm nghiên cứu khoa học; các 
Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp (Mẫu 1.1 Phụ lục I). 
 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề 
tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.  
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 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai trên phương tiện thông tin 
đại chúng danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đã được Hội đồng tư 
vấn xác định để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn.  

 
 
Điều 10. Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công 

nghệ cấp Bộ 
 1. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng 
tuyển chọn và thực hiện việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học 
và công nghệ cấp Bộ. 
 2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm 15 bản Thuyết minh đề tài khoa học 
và công nghệ cấp Bộ của mỗi đề tài (Mẫu 1.2 Phụ lục I), công văn đề nghị của 
Thủ trưởng cơ quan đăng ký chủ trì đề tài. Hồ sơ được niêm phong và gửi đến Bộ 
Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời hạn quy định. 
 3. Thời gian tuyển chọn từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả tuyển chọn cho các tổ chức, cá 
nhân chủ trì đề tài đã được tuyển chọn để hoàn chỉnh hồ sơ đề tài.  

Điều 11. Nội dung tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học 
và công nghệ cấp Bộ 

 Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ là căn cứ để tuyển 
chọn theo các tiêu chuẩn sau: 
 1. Thể hiện được tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, 
những kết quả mới nhất trong lĩnh vực đề tài. 
 2. Xác định rõ mục tiêu, tính cấp thiết của đề tài.  
 3. Mô tả đầy đủ những nội dung cần nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu, cách 
tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, nêu được tính mới, tính sáng tạo của đề tài. 
 4. Nêu dự kiến các sản phẩm nghiên cứu, địa chỉ ứng dụng, khả năng 
chuyển giao công nghệ kết quả nghiên cứu, hiệu quả kinh tế – xã hội.   
 5. Chủ nhiệm đề tài có kinh nghiệm, thành tích nổi bật trong lĩnh vực 
nghiên cứu của đề tài, thể hiện được năng lực tổ chức quản lý đề tài. 
 6. Những người tham gia (không quá 5 người đối với đề tài cấp Bộ và 8 
người đối với đề tài trọng điểm cấp Bộ) có kinh nghiệm, thành tích trong lĩnh vực 
nghiên cứu của đề tài. Khuyến khích nghiên cứu sinh và sinh viên tham gia nghiên 
cứu đề tài.  
 7. Cơ quan chủ trì đề tài có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực 
để thực hiện đề tài.  
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  8. Dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung, tiến độ nghiên cứu, 
mục lục ngân sách Nhà nước (bao gồm cả vốn ngân sách Nhà nước cấp và vốn 
ngoài ngân sách hỗ trợ cho đề tài).  

 

 
Điều 12. Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài khoa học 

và công nghệ cấp Bộ 
 1. Hội đồng tuyển chọn có nhiệm vụ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề 
tài thông qua việc đánh giá bản Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
theo quy định tại Điều 11 của quy định này. 
 2. Hội đồng tuyển chọn có từ 7 đến 11 thành viên, gồm có chủ tịch, thư ký, 
2 phản biện và các uỷ viên khác; 1/3 số thành viên hội đồng là người đại diện cho 
cơ quan quản lý nhà nước liên quan, tổ chức áp dụng kết quả nghiên cứu đề tài; 
2/3 số thành viên hội đồng là nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ có liên quan. Thành viên hội đồng là các chuyên gia có uy tín, khách 
quan, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu sâu về lĩnh vực khoa học và 
công nghệ của đề tài. Chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện đề tài 
không tham gia Hội đồng tuyển chọn.  
 3. Hội đồng tuyển chọn chỉ họp khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, có đầy 
đủ ý kiến bằng văn bản của 2 phản biện và ít nhất 1 phản biện có mặt. Chủ tịch hội 
đồng tuyển chọn trực tiếp chủ trì cuộc họp. ý kiến bằng văn bản của thành viên 
vắng mặt chỉ có ý nghĩa tham khảo. Các thành viên đều được cung cấp tài liệu cho 
phiên họp ít nhất ba ngày trước khi họp. Hội đồng tuyển chọn thảo luận từng đề 
tài, mỗi thành viên hội đồng đánh giá tuyển chọn bằng cách cho điểm theo nội 
dung đánh giá tuyển chọn được quy định tại Điều 11 của quy định này (Mẫu 1.4 
Phụ lục I). Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được đánh giá theo 
điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng và kết quả đánh giá được ghi 
thành biên bản (Mẫu 1.5 Phụ lục I). 

Điều 13. Phê duyệt và giao đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
 1. Cơ quan chủ trì đề tài nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo danh mục đề tài 
khoa học và công nghệ cấp Bộ được tuyển chọn và 05 bản Thuyết minh đề tài 
khoa học và công nghệ cấp Bộ của mỗi đề tài được tuyển chọn.  
 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục đề tài và Thuyết 
minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, và giao cho các cơ quan chủ trì đề tài 
thực hiện vào quý 1 hàng năm. 
 3. Ngoài các đề tài khoa học và công nghệ được tuyển chọn, Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo giao trực tiếp đề tài mang tính đặc thù cho tổ chức, cá nhân 
có đủ điều kiện thực hiện. 
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 4. Cơ quan chủ trì đề tài thông báo danh mục đề tài khoa học và công nghệ 
cấp Bộ đã được phê duyệt trên trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì đề tài.  
 
 
 
 
 

 
Chương III 

Tổ chức triển khai thực hiện đề tài  
khoa học và công nghệ cấp Bộ 

Điều 14. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ 
cấp Bộ 

 1. Đối với đề tài trọng điểm cấp Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ký 
Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ với 
cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài (Mẫu 1.6 Phụ lục I). 
 2. Đối với đề tài cấp Bộ: Cơ quan chủ trì đề tài tổ chức ký Hợp đồng triển 
khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ với chủ nhiệm đề tài (Mẫu 1.7 
Phụ lục I).   

Điều 15. Bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
 Trong quá trình thực hiện đề tài, khi đề tài đã thực hiện chưa quá 1/2 thời 
gian, nếu cần điều chỉnh nội dung, thời gian, những người tham gia nghiên cứu 
hoặc các thay đổi khác, chủ nhiệm đề tài báo cáo với cơ quan chủ trì đề tài và cơ 
quan chủ trì đề tài sau khi xem xét, nếu chấp thuận, phải báo cáo Bộ Giáo dục và 
Đào tạo để phê duyệt Phiếu bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp 
Bộ (Mẫu 1.3 Phụ lục I).  

Điều 16. Kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 
 1. Kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ được tiến hành 
định kỳ hoặc đột xuất.  
 2. Thành phần đoàn kiểm tra cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quyết định.  
 3. Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài có trách nhiệm tổ chức kiểm tra thực 
hiện đề tài định kỳ. 
 4. Nội dung kiểm tra gồm tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu, sản phẩm 
và việc sử dụng kinh phí của đề tài so với Thuyết minh đề tài khoa học và công 
nghệ cấp Bộ và Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp 
Bộ hàng năm. 
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          5. Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (Mẫu 
1.9 Phụ lục I) lưu ở cơ quan chủ trì đề tài và ở Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
 6. Trên cơ sở biên bản kiểm tra và đề nghị của cơ quan chủ trì đề tài, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo xem xét và có ý kiến về việc triển khai đề tài. Trong trường 
hợp cần thiết có thể thay đổi chủ nhiệm hoặc những người tham gia đề tài, điều 
chỉnh nội dung hoặc thời gian nghiên cứu cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, 
hoặc chấm dứt việc nghiên cứu đề tài đó nếu xét thấy không có hiệu quả hoặc 
những người tham gia nghiên cứu không có khả năng tiếp tục thực hiện đề tài.  

 

Chương IV 
đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả  

thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ 

Điều 17. Tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa 
học và công nghệ cấp Bộ 

 1. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ khi kết thúc phải được đánh giá 
nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Bộ. 
 a) Đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhằm xem xét các điều kiện để đánh giá 
nghiệm thu cấp Bộ. 
 b) Đánh giá nghiệm thu cấp Bộ là bước đánh giá toàn diện việc thực hiện đề 
tài so với Thuyết minh đề tài đã được phê duyệt và cho điểm xếp loại đề tài. 
 2. Đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ quá hạn 24 tháng so với 
thời gian kết thúc nêu trong Thuyết minh đề tài mà chưa được đánh giá nghiệm 
thu cấp cơ sở, kinh phí cấp từ ngân sách Nhà nước cho đề tài phải được bồi hoàn 
theo quy định tài chính hiện hành. 

Điều 18. Tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở  
 1. Sau khi hoàn thành việc nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài nộp cho Phòng 
(Ban) khoa học và công nghệ của cơ quan chủ trì đề tài báo cáo tổng kết, báo cáo 
tóm tắt đề tài và các sản phẩm, tài liệu liên quan.  
 2. Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài ra quyết định thành lập Hội đồng và tổ 
chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở. Số thành viên hội đồng, hình thức tổ chức và 
chương trình họp hội đồng do Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài quyết định trên cơ 
sở đề nghị của Phòng (Ban) khoa học và công nghệ. Chủ nhiệm đề tài và những 
người tham gia thực hiện đề tài không tham gia Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp 
cơ sở. 
          3. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở căn cứ vào các nội dung như số 
lượng, chủng loại, khối lượng sản phẩm của đề tài; phương pháp nghiên cứu; các 
chỉ tiêu chủ yếu hoặc các yêu cầu khoa học của kết quả nghiên cứu đề tài; mức độ 
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hoàn chỉnh của các báo cáo và tài liệu công nghệ so với Thuyết minh đề tài để 
đánh giá nghiệm thu cơ sở (Mẫu 1.12 và Mẫu 1.13 Phụ lục I). 
 4. Cơ quan chủ trì đề tài thông báo rộng rãi để những người quan tâm tham 
dự buổi họp đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở. 

 

 
Điều 19. Xếp loại đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở 

 Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở xếp loại đề tài theo 2 mức sau: 
“Đạt” hoặc “Không đạt”. 
 1. Đề tài được đánh giá ở mức “Đạt” là đề tài được ít nhất 2/3 số thành viên 
hội đồng có mặt bỏ phiếu đánh giá “Đạt”.  
 2. Đề tài được đánh giá “Không đạt” trong các trường hợp sau:  
 a) Có ít hơn 2/3 số thành viên hội đồng có mặt bỏ phiếu đánh giá “Đạt”; 
 b) Không có giá trị khoa học, không có giá trị sử dụng, kết quả trùng lắp; 
 c) Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực; 
 d) Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung nghiên cứu. 
 

Điều 20. Xử lý kết quả đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở 
 1. Sau khi tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở, trong trường hợp đề tài 
được đánh giá ở mức “Đạt”, cơ quan chủ trì đề tài nộp cho Bộ Giáo dục và Đào 
tạo hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp Bộ gồm: 
               a) Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài (Phụ lục II); 
      b) Báo cáo quyết toán tài chính của đề tài; 

     c) Quyết định thành lập và biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu 
cấp cơ sở;  
      d) Công văn của cơ quan chủ trì đề tài đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ra quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ, trong đó có giới 
thiệu danh sách thành viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ.  
 2. Đối với đề tài được đánh giá ở mức “Không đạt”, kinh phí cấp từ ngân 
sách Nhà nước cho đề tài phải được bồi hoàn theo quy định tài chính hiện hành.  
  

Điều 21. Nội dung đánh giá nghiệm thu cấp Bộ  
 1. Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận và phương pháp 
nghiên cứu đã đăng ký trong Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. 
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 2. Thời gian và tiến độ thực hiện đề tài đảm bảo đúng so với thời hạn trong 
Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.  

3. Giá trị khoa học, tính mới, tính sáng tạo trong nghiên cứu đề tài, khả năng 
phát triển. 
 4. Giá trị ứng dụng sau khi kết thúc nghiên cứu đề tài về phát triển khoa học 
- công nghệ, tạo sản phẩm mới, phạm vi và mức độ ứng dụng, đào tạo nhân lực. 
 
 5. Sản phẩm nghiên cứu, thông tin khoa học như số lượng và chất lượng 
sách chuyên khảo, sách giáo khoa, bài báo, ấn phẩm thông tin khoa học, vật mẫu, 
v.v... 
 6. Hiệu quả nghiên cứu về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, thông tin, 
đào tạo bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng lực khoa học - công nghệ. 
 7. Chất lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài về nội dung, hình 
thức, cấu trúc văn bản và phương pháp trình bày. 
 8. Mức độ thực hiện các quy định về quản lý và quyết toán tài chính của đề 
tài. 

Điều 22. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ  
 1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ra quyết định thành lập. Hội đồng có từ 7 thành viên trở lên, trong đó 2/3 số 
thành viên là các nhà khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực của đề tài; 
1/3 số thành viên hội đồng là đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở sản 
xuất kinh doanh hoặc tổ chức liên quan. Tối thiểu phải có 1/3 số thành viên hội 
đồng là cán bộ ngoài cơ quan chủ trì đề tài.  
 Đối với đề tài trọng điểm cấp Bộ phải có đại diện cơ sở ứng dụng, chuyển 
giao kết quả nghiên cứu đề tài tham gia hội đồng.  
  2. Hội đồng có chủ tịch, thư ký, 2 uỷ viên phản biện và các uỷ viên khác; 
trong đó ít nhất có 1 phản biện là người ngoài cơ quan chủ trì.  
  3. Thành viên hội đồng phải là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có 
trình độ chuyên môn phù hợp và am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Thành 
viên hội đồng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết 
quả đánh giá nghiệm thu đề tài. 
          4. Chủ nhiệm đề tài và những người tham gia thực hiện đề tài không tham 
gia Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ. 

Điều 23. Tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp Bộ  
 1. Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ phải được tổ chức họp trong thời 
gian 45 ngày, kể từ ngày ký quyết định thành lập Hội đồng.  
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 2. Hội đồng chỉ tiến hành họp khi có mặt từ 2/3 số thành viên trở lên, có bản 
nhận xét của 2 phản biện, ít nhất 1 phản biện có mặt.  
 3. Chương trình họp Hội đồng gồm: 
    a) Đại diện cơ quan chủ trì đề tài đọc quyết định thành lập Hội đồng, giới 
thiệu thành phần Hội đồng và các đại biểu tham dự.  
 b) Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp của Hội đồng. 
     - Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện đề tài. 
     - Các phản biện đọc nhận xét và nêu câu hỏi. 
      - Các thành viên hội đồng và những người tham dự phát biểu ý kiến và 
nêu câu hỏi. 
     - Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi. 
     - Trao đổi chung. 
     - Hội đồng họp riêng để đánh giá, bỏ phiếu (Mẫu 1.14 Phụ lục I) và thống 
nhất kết luận. Thư ký hội đồng ghi Biên bản (Mẫu 1.15 Phụ lục I).  
      - Chủ tịch hội đồng công bố biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài. 
 4. Cơ quan chủ trì đề tài thông báo rộng rãi và tạo điều kiện cho những 
người quan tâm đến tham dự cuộc họp của Hội đồng đánh giá nghiệm thu. 
   
 Điều 24. Công nhận kết quả thực hiện đề tài   
 1. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu 
cấp Bộ, cơ quan chủ trì đề tài nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo các văn bản sau: 
  a) Báo cáo tổng kết đề tài (nếu có sửa chữa và bổ sung theo ý kiến của Hội 
đồng); 
  b) Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ; 
          c) Các bản nhận xét của 2 phản biện; 
  d) Giấy xác nhận của cơ sở đã quyết toán kinh phí đề tài. 
   đ) Công văn của cơ quan chủ trì đề tài đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận kết quả thực hiện đề tài đã được đánh giá nghiệm thu. 
 2. Sau khi nhận đủ các hồ sơ quy định tại khoản 1 điều này, trên cơ sở kết 
luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu và đề nghị của cơ quan chủ trì đề tài, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ.  
 Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể tham khảo ý 
kiến của các chuyên gia để có thêm căn cứ công nhận kết quả thực hiện đề tài, bảo 
đảm khách quan, chính xác, theo quy định của pháp luật. 

3. Sau khi có quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài, cơ quan chủ trì 
đề tài công bố kết quả thực hiện đề tài trên trang thông tin điện tử của cơ quan chủ 
trì đề tài (Mẫu 1.10 và Mẫu 1.11 Phụ lục I). 
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Điều 25. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn, Hội đồng tuyển chọn 
và Hội đồng đánh giá nghiệm thu 

 1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn, Hội đồng tuyển chọn được chi 
từ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ được cấp hàng năm. 

2. Kinh phí hoạt động của các Hội đồng đánh giá nghiệm thu được chi từ 
kinh phí thực hiện đề tài quy định tại Điều 7 của Quy định này. 
  3. Chế độ chi cho hoạt động của các hội đồng theo quy định tài chính hiện 
hành của Nhà nước. 
 

Chương V 
Khen thưởng và xử lý vi phạm  

Điều 26. Khen thưởng 
 1. Tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài đạt kết quả tốt, được áp dụng vào 
sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao được xem xét trình Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. 
  2. Nguồn kinh phí khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 27. Xử lý vi phạm 
  1. Chủ nhiệm đề tài không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo bản Thuyết 
minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ và bản Hợp đồng triển khai thực hiện 
đề tài mà không có lý do chính đáng thì phải bồi hoàn kinh phí được cấp từ ngân 
sách Nhà nước và sẽ không được đăng ký làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ ít nhất 
trong thời gian 3 năm. 
  2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định này, tuỳ tính chất và mức độ vi 
phạm, sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. 

                                                                         Bộ trưởng  
 
 
 
 
                                                                     Nguyễn Minh Hiển 
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