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VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

QUY ĐỊNH   
Quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập  

cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1497 /QĐ-VHL ngày  01/10/ 2014 của  
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 

 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định áp dụng cho việc quản lý các đề tài, dự 
án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) độc lập cấp Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam (gọi tắt là Viện Hàn lâm), bao gồm: 

- Đề tài KHCN Độc lập; 

- Nhiệm vụ KHCN Chủ tịch Viện giao; 

- Đề tài do các Hội đồng khoa học ngành đặt hàng;  

2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị chủ trì và các cá nhân chủ nhiệm được 
giao thực hiện các loại đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN độc lập (gọi tắt là đề tài 
độc lập) cấp Viện Hàn lâm. 

Điều 2. Nguyên tắc quản lý 

Việc xác định, lựa chọn, giao thực hiện và quản lý đề tài độc lập thực hiện 
theo Luật Khoa học và Công nghệ, các quy định hiện hành của Nhà nước và các 
quy định cụ thể của Viện Hàn lâm. 

Điều 3. Yêu cầu chung của đề tài độc lập 

Đề tài là nhiệm vụ KHCN được Chủ tịch Viện xem xét, lựa chọn, giao 
trực tiếp, nhằm giải quyết những vấn đề KHCN cấp thiết đối với sự phát triển 
của Viện Hàn lâm theo ngành, lĩnh vực hoặc giải quyết những vấn đề cấp bách 
của thực tiễn. Bên cạnh các yêu cầu về ý nghĩa khoa học, tính sáng tạo, tiên tiến 
về công nghệ và tính khả thi, các đề tài cần có giá trị thực tiễn cao, có sản phẩm 
cụ thể, có khả năng ứng dụng và nhân rộng được trong thực tế, đem lại hiệu quả 
kinh tế - xã hội thiết thực. 
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Chương II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 Điều 4. Các yêu cầu của đề tài độc lập 

Đề tài độc lập được xác định trên cơ sở yêu cầu của Chủ tịch Viện và đề 
xuất của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm, các Hội đồng khoa học 
ngành, các nhà khoa học, đáp ứng yêu cầu chung tại Điều 3 của Quy định này và 
các yêu cầu cho từng loại đề tài như sau: 

 1. Đề tài KHCN Độc lập: Các nhiệm vụ KHCN quan trọng, được các đơn 
vị nghiên cứu trực thuộc ưu tiên chọn lựa và đề xuất với Chủ tịch Viện. 

2. Nhiệm vụ KHCN Chủ tịch Viện giao: Các đề tài nhằm thực hiện các 
nhiệm vụ KHCN được cấp có thẩm quyền giao trực tiếp cho Viện Hàn lâm; các 
nhiệm vụ đặc biệt về an ninh, quốc phòng; các nhiệm vụ đột xuất phục vụ yêu 
cầu cấp bách của Nhà nước, của các ngành và địa phương; các nhiệm vụ do 
Lãnh đạo Viện Hàn lâm đề xuất đặt hàng trong trường hợp cần thiết; các nhiệm 
vụ đột xuất, cấp bách do các đơn vị nghiên cứu trực thuộc đề xuất được Chủ tịch 
Viện xem xét, giao trực tiếp. 

 3. Đề tài do các Hội đồng khoa học Ngành đặt hàng: Các đề tài có tính 
liên ngành, có quy mô về thời gian và kinh phí thực hiện lớn so với loại đề tài 
thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm, do Hội đồng khoa học ngành 
các hướng KHCN ưu tiên chọn lựa và đề xuất. 

 Điều 5. Điều kiện đăng ký đề tài độc lập 

1. Đơn vị đăng ký chủ trì là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm. 
Một đơn vị có thể được đồng thời chủ trì nhiều đề tài cấp Viện Hàn lâm. Riêng 
đối với loại đề tài KHCN Độc lập (loại đề tài thuộc Khoản 1 Điều 4), tại cùng 
một thời điểm, một đơn vị chỉ được chủ trì tối đa một (01) đề tài. 

2. Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài cần thỏa mãn các điều kiện: 

+ Có chuyên môn cùng lĩnh vực KHCN với đề tài đăng ký; 

+ Là cán bộ trong biên chế của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài; 

+ Đang không học tập hay công tác dài hạn ở nước ngoài; 

+ Đang không làm chủ nhiệm đề tài cấp Viện Hàn lâm (trừ các nhiệm vụ 
HTQT cấp Viện Hàn lâm và các nhiệm vụ hỗ trợ khác); 

+ Không trong diện “Không được giao làm chủ nhiệm đề tài cấp Viện 
Hàn lâm KHCNVN” do vi phạm các quy định của Viện Hàn lâm.   

Điều 6. Đề xuất, xác định danh mục, thẩm định và phê duyệt thuyết 
minh đề tài  

1. Hồ sơ đề xuất đề tài: 
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Hàng năm, trên cơ sở thông báo của Viện Hàn lâm, các đơn vị, cá nhân, 
tập thể khoa học tiến hành đề xuất các đề tài độc lập. Hồ sơ đề xuất gồm có: 

- Đơn đăng ký thực hiện đề tài (mẫu 1); 

- Đề xuất đề tài (mẫu 2); 

- Tóm tắt về hoạt động KHCN và năng lực của đơn vị đăng ký chủ trì 
(mẫu 3); 

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm (mẫu 4); 

- Công văn giới thiệu và biên bản họp của Hội đồng khoa học của đơn vị 
hay Hội đồng khoa học ngành nơi đề xuất đề tài. 

Đơn vị, Hội đồng khoa học ngành cần sắp xếp thứ tự ưu tiên nếu số đề 
xuất đề tài nhiều hơn một (01).  

Thời hạn nộp Hồ sơ đăng ký đề xuất đề tài theo thông báo của Viện Hàn 
lâm. Các đề xuất đề tài có tính đột xuất, cấp bách do Chủ tịch Viện Hàn lâm 
quyết định. 

2. Xác định danh mục các đề xuất đề tài: 

 Viện Hàn lâm rà soát, kiểm tra tính hợp lệ và tình trạng hồ sơ các đề xuất 
đề tài. Các hồ sơ đề xuất đề tài hợp lệ, đầy đủ mới được đưa vào danh mục xem 
xét, lựa chọn. 

Tùy theo yêu cầu, loại đề tài, Chủ tịch Viện lập tổ tư vấn để xác định danh 
mục các đề tài. Tổ tư vấn đánh giá các Hồ sơ đăng ký đề xuất đề tài, kiến nghị 
Chủ tịch Viện danh mục các đề tài sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đáp ứng yêu cầu, 
cần triển khai thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Viện tổ chức lấy ý 
kiến tư vấn chuyên gia độc lập về đề xuất đề tài hoặc danh mục đề tài do Tổ tư 
vấn kiến nghị.  

 Chủ tịch Viện quyết định phê duyệt Danh mục các đề tài gồm mục tiêu,  
sản phẩm cần đạt, thời gian thực hiện, dự kiến mức kinh phí, đơn vị chủ trì và cá 
nhân chủ nhiệm đề tài.  

 3. Thẩm định và phê duyệt thuyết minh đề tài 

 a) Hồ sơ thuyết minh đề tài 

Căn cứ Danh mục sơ bộ đề tài được phê duyệt, các đơn vị chủ trì và chủ 
nhiệm đề tài xây dựng Hồ sơ thuyết minh đề tài. Hồ sơ thuyết minh đề tài (mẫu 
5) gồm có: 

- Đơn đăng ký thực hiện đề tài (mẫu 1); 

- Thuyết minh chi tiết đề tài (mẫu 6); 

- Tóm tắt về hoạt động KHCN và năng lực của đơn vị đăng ký chủ trì 
(mẫu 3); 

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm (mẫu 4); 
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- Văn bản xác nhận có đủ điều kiện làm chủ nhiệm đề tài (mẫu 7); 

- Văn bản cam kết của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (mẫu 8) (nếu 
cần); 

- Văn bản xác nhận của các cơ quan, cá nhân đồng ý tham gia phối hợp 
thực hiện đề tài (mẫu 9 và mẫu 10) (nếu có); 

- Các văn bản khác (khả năng huy động thêm nguồn vốn, ...) (nếu có). 

 b) Thẩm định nội dung Hồ sơ thuyết minh đề tài 

- Chủ tịch Viện lập Hội đồng thẩm định nội dung Hồ sơ thuyết minh từng 
đề tài. 

 - Hội đồng thẩm định ít nhất có 09 thành viên, là các chuyên gia có uy tín 
và có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đề tài, trong đó ít nhất có 2 thành viên 
làm phản biện. Hội đồng có thể có đại diện của cơ quan quản lý, đại diện của cơ 
quan dự kiến sử dụng kết quả của đề tài. Thủ trưởng đơn vị dự kiến chủ trì đề tài 
và cán bộ tham gia thực hiện đề tài không tham gia Hội đồng. 

- Phiên họp của Hội đồng thẩm định phải có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành 
viên của Hội đồng, trong đó có Chủ tịch, thư ký khoa học và ít nhất 01 ủy viên 
phản biện. 

 - Tại phiên họp của Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài trực tiếp báo cáo thuyết 
minh đề tài trước Hội đồng và chịu trách nhiệm trình ra Hội đồng những hồ sơ, 
tài liệu có liên quan khi Hội đồng yêu cầu. 

 - Hội đồng nhận xét, trao đổi về Hồ sơ thuyết minh đề tài và chấm điểm 
đánh giá Hồ sơ thuyết minh đề tài theo những tiêu chí và thang điểm thống nhất 
(mẫu 11). Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng được thể hiện trong mẫu 12. 

- Nếu thành viên Hội đồng cho điểm đánh giá chênh lệch từ 20% trở lên 
so với điểm đánh giá bình quân của toàn Hội đồng thì phiếu đánh giá của thành 
viên đó sẽ không được tính. Kết quả điểm đánh giá Hồ sơ thuyết minh đề tài chỉ 
dựa trên phiếu đánh giá của các thành viên Hội đồng còn lại. 

- Hồ sơ thuyết minh đề tài đạt yêu cầu (có điểm đánh giá bình quân từ 75 
điểm trở lên) được kiến nghị Chủ tịch Viện xem xét, phê duyệt thực hiện đề tài.  

- Hội đồng có trách nhiệm góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ thuyết 
minh đề tài. Các ý kiến góp ý của Hội đồng được thông báo bằng văn bản cho 
đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài để hoàn chỉnh lại Hồ sơ thuyết minh đề tài. 

c) Hoàn thiện hồ sơ 

- Đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm của các đề tài đạt yêu cầu cần hoàn 
chỉnh hồ sơ thuyết minh đề tài theo kết luận của Hội đồng thẩm định và gửi hồ 
sơ đề tài cùng với Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ thuyết minh đề tài (mẫu 13) 
về Viện Hàn lâm. 
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- Hồ sơ thuyết minh đề tài hoàn thiện gồm 01 bản gốc và 06 bản sao, mỗi 
bản được đóng thành quyển theo trình tự sau: 

+ Thuyết minh đề tài đã được chỉnh sửa, hoàn thiện; 

+ Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ thuyết minh đề tài (mẫu 13); 

+ Các văn bản cần hoàn thiện, chỉnh sửa khác theo yêu cầu của Hội đồng 
(nếu có).  

- Thời hạn nộp Hồ sơ đề tài hoàn thiện: 01 tháng kể từ khi nhận được 
Biên bản họp Hội đồng thẩm định và các văn bản đi kèm. 

- Viện Hàn lâm sẽ tổ chức thẩm định tài chính đề tài sau khi nhận được 
Hồ sơ thuyết minh đề tài hoàn thiện. 

c) Thẩm định tài chính đề tài 

Viện Hàn lâm thành lập Tổ thẩm định tài chính để thẩm định dự toán kinh 
phí đề tài. Tổ thẩm định tài chính, căn cứ vào các quy định về tài chính, các nội 
dung nghiên cứu, các cơ sở lập dự toán của đề tài, thẩm định dự toán kinh phí đề 
tài theo mục lục ngân sách Nhà nước. Kết quả thẩm định tài chính, kinh phí theo 
các mục, khoản chi của đề tài được lập thành biên bản, kiến nghị Chủ tịch Viện 
xem xét, phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài. 

Tổng kinh phí thực hiện đề tài sau khi thẩm định tài chính không vượt quá 
kinh phí tối đa dự kiến. Trường hợp kinh phí tăng vượt dự kiến, Tổ thẩm định 
báo cáo Chủ tịch Viện xem xét, quyết định.  

 d) Phê duyệt thực hiện đề tài 

- Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng thẩm định nội dung và Tổ thẩm định 
tài chính, Chủ tịch Viện xem xét, ra quyết định phê duyệt thực hiện đề tài.  

- Căn cứ Quyết định phê duyệt thực hiện, trên cơ sở Hồ sơ thuyết minh đề 
tài (mẫu 14) đã được chỉnh sửa, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm 
định nội dung và tài chính, Viện Hàn lâm phê duyệt Hồ sơ thuyết minh đề tài. 
Thuyết minh đề tài được phê duyệt là căn cứ pháp lý để thực hiện đề tài và đánh 
giá nghiệm thu kết quả đề tài khi kết thúc thời hạn thực hiện. 

Điều 7. Phương thức thực hiện đề tài 

1. Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm triển khai đề tài theo 
đúng thuyết minh được phê duyệt. 

2. Viện Hàn lâm tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện, quyết toán tài chính 
đề tài trong các đợt duyệt quyết toán hàng năm tại đơn vị chủ trì. Kết quả kiểm 
tra là căn cứ để điều chỉnh nội dung và dự toán của đề tài hoặc có thể đình chỉ 
việc thực hiện đề tài. 

3. Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo kết quả thực 
hiện đề tài về Viện Hàn lâm trong các dịp báo cáo sơ kết và báo cáo tổng kết 
hàng năm.  
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4. Cá nhân chủ nhiệm đề tài chỉ được thay đổi trong trường hợp bất khả 
kháng và phải được sự chấp thuận của Chủ tịch Viện. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có nhu cầu thay đổi khối lượng công việc 
hoặc tiến độ thực hiện đề tài dẫn đến việc điều chỉnh dự toán hay kéo dài thời 
gian thực hiện đề tài, đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài gửi văn bản đề nghị về 
Viện Hàn lâm để xem xét và giải quyết. Văn bản điều chỉnh dự toán kinh phí đề 
tài theo mẫu 15. Văn bản gia hạn thời gian thực hiện theo mẫu 16. Các điều 
chỉnh dự toán và gia hạn thời gian thực hiện cần đề nghị trước thời điểm kết thúc 
thực hiện đề tài tối thiểu 01 tháng. 

Việc thay đổi dự toán không làm thay đổi tổng kinh phí thực hiện đề tài. 
Thời gian gia hạn được cộng vào thời gian thực hiện đề tài. 

Điều 8. Đánh giá nghiệm thu đề tài 

1. Phương thức đánh giá nghiệm thu 

Việc đánh giá nghiệm thu đề tài được thực hiện theo hai cấp gồm đánh giá 
nghiệm thu đề tài cấp cơ sở và đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Viện Hàn lâm 
KHCNVN. Nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm chỉ thực hiện đối với các đề tài được 
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá, xếp loại “Đạt” trở lên. 

Đối với các kết quả, sản phẩm về công bố, sở hữu trí tuệ và đào tạo của đề 
tài cần đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đối với các công bố: 

+ Công bố có nội dung liên quan tới nội dung nghiên cứu của đề tài; 

+ Ghi rõ tên hoặc mã số đề tài trong phần cảm ơn; 

+ Tác giả hoặc đồng tác giả của công bố có tên trong danh sách những cán 
bộ thực hiện đề tài. 

- Đối với văn bằng sở hữu trí tuệ: 

+ Văn bằng có tên, nội dung liên quan tới nội dung nghiên cứu của đề tài; 

+ Tác giả hoặc đồng tác giả của văn bằng có tên trong danh sách những 
cán bộ thực hiện đề tài. 

- Đối với các luận án, luận văn: 

+ Luận án, luận văn có nội dung liên quan tới nội dung nghiên cứu của đề 
tài; 

+ Cán bộ hướng dẫn hoặc người thực hiện luận án, luận văn có tên trong 
danh sách những cán bộ thực hiện đề tài. 

2. Nghiệm thu cấp cơ sở 

Chậm nhất 01 tháng trước thời điểm kết thúc thời gian thực hiện đề tài, 
chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm nộp cho đơn vị chủ trì hồ sơ đề nghị nghiệm thu 
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cấp cơ sở. Việc tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở cần được thực hiện và hoàn thành 
trước thời điểm kết thúc thời gian thực hiện đề tài. 

Phương thức đánh kết quả của đề tài và việc hoàn thiện đề tài sau nghiệm 
thu do Thủ trưởng đơn vị chủ trì quy định. Đơn vị chủ trì có thể tham khảo theo 
hướng dẫn tại Điều 12 và Điều 13 Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 
30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu 
kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân 
sách nhà nước. 

a) Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở do Thủ trưởng đơn vị chủ trì đề tài 
thành lập. Hội đồng có ít nhất là 7 thành viên, gồm các cán bộ khoa học có 
chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài. Hội đồng nghiệm thu 
cấp cơ sở có trách nhiệm tư vấn cho Thủ trưởng đơn vị chủ trì đánh giá nhận 
định về kết quả của đề tài và kiến nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm. Kinh phí 
họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở được lấy từ kinh phí thực hiện đề tài. 

b) Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá xếp loại đề tài theo các mức từ 
“Đạt” trở lên và “Không đạt”.  

Đề tài được đánh giá ở mức “Đạt” trở lên là đề tài được ít nhất 2/3 số 
thành viên Hội đồng có mặt nhất trí đã hoàn thành được khối lượng công việc cơ 
bản với các kết quả và sản phẩm KHCN chính đầy đủ, đạt chỉ tiêu chất lượng 
theo đăng ký. 

Đề tài được đánh giá ở mức “Không đạt”, nếu vi phạm một trong những 
trường hợp sau: 

- Chưa đầy đủ và chưa đạt về số lượng, chủng loại và cũng như chất 
lượng các kết quả, sản phẩm KHCN chính theo đăng ký; 

- Kết quả khoa học và công nghệ không có giá trị khoa học hoặc không có 
giá trị sử dụng; 

- Hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực; 

- Vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý tài chính đối với kinh phí 
đề tài (có kết luận bằng văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra có thẩm 
quyền); 

- Tự ý sửa đổi mục tiêu, nội dung và thay đổi thiết kế, kế hoạch thực hiện.  

c) Xử lý kết quả đánh giá cơ sở. 

- Đối với những đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá ở 
mức “Đạt” trở lên, sau khi họp nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì 
cần hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài và gửi Hồ sơ nghiệm 
thu về Viện Hàn lâm để đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm theo quy định. 

- Đối với những đề tài được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá ở 
mức “Không đạt”, thời gian thực hiện đề tài có thể được gia hạn tối đa thêm 6 
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tháng nếu đơn vị chủ trì có đề nghị bằng văn bản kèm theo Hồ sơ đánh giá 
nghiệm thu cấp cơ sở cho Viện Hàn lâm. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được đề nghị, Viện Hàn lâm có 
thông báo về việc có chấp nhận gia hạn hay không. Kết thúc thời gian gia hạn, 
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở sẽ tổ chức đánh giá lại. Việc đánh giá lại thực 
hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và theo trình tự đã nêu 
tại Khoản 2 của Điều này. 

d) Đối với các đề tài được đánh giá “Không đạt”, Hội đồng nghiệm thu 
cấp cơ sở có trách nhiệm xem xét, xác định các nội dung công việc đã thực hiện 
theo thuyết minh đề tài được phê duyệt, báo cáo đơn vị chủ trì. Việc xử lý các đề 
tài được đánh giá “Không đạt” tuân theo quy định xử lý đối với các đề tài, dự án, 
nhiệm vụ KHCN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN chậm nghiệm thu, không hoàn 
thành. 

3. Nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

a) Hồ sơ nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm: 

Đề tài được đưa ra Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm để đánh giá 
nghiệm thu sau khi có đủ hồ sơ gồm: 

- Công văn đề nghị nghiệm thu của Thủ trưởng đơn vị chủ trì; 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, trong đó có: 

+ Tóm tắt kết quả đề tài bằng tiếng Việt (mẫu 17), tiếng Anh (mẫu 18); 

+ Thống kê kết quả thực hiện đề tài (mẫu 19);  

+ Báo cáo tổng kết về khoa học của đề tài; 

+ Minh chứng về các kết quả công bố, đào tạo, sở hữu trí tuệ, các phụ lục 
tài liệu kèm theo khác (nếu có); 

+ Báo cáo tình hình sử dụng, quyết toán tài chính của đề tài có xác nhận 
của kế toán và thủ trưởng đơn vị (mẫu 20); 

+ Bản sao thuyết minh đề tài đã được phê duyệt;   

- Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở kèm theo nhận xét của 2 
phản biện cấp cơ sở; 

- Đơn (hoặc Quyết định) gia hạn thực hiện đề tài phê duyệt của Viện Hàn 
lâm KHCNVN (nếu có); 

- Giải trình của Chủ nhiệm đề tài có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị và 
Hội đồng khoa học (trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn 03 tháng sau khi kết thúc 
thời gian thực hiện đề tài); 

b) Thời hạn nộp hồ sơ và tổ chức nghiệm thu: 
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- Sau khi hoàn thiện hồ sơ đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài nộp hồ sơ đề 
nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm (giấy biên nhận nộp hồ sơ theo mẫu 21) để 
tiến hành các thủ tục nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm. 

- Việc tổ chức nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm để đánh giá kết quả KHCN 
của đề tài sẽ được tiến hành trong thời gian 02 tháng kể từ khi nhận được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ.  

- Quyết toán tài chính đề tài sẽ được tiến hành độc lập với quá trình 
nghiệm thu về mặt khoa học. 

c) Hội đồng đánh giá nghiệm thu: 

- Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm do Chủ tịch Viện 
thành lập. Hội đồng ít nhất 9 có thành viên, bao gồm các chuyên gia thuộc lĩnh 
vực chuyên môn của đề tài và không tham gia thực hiện đề tài. Ngoài ra, Hội 
đồng có thể có cán bộ quản lý liên quan đến đề tài hoặc đại diện cơ quan sử 
dụng kết quả của đề tài.  

- Phiên họp của Hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên của 
Hội đồng, trong đó có Chủ tịch, thư ký khoa học và ít nhất 01 ủy viên phản biện. 

- Tại phiên họp của Hội đồng, chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo các nội 
dung khoa học đã thực hiện, các kết quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học đạt 
được của đề tài. Kinh phí họp Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm do Viện 
Hàn lâm chi trả theo quy định hiện hành. 

- Hội đồng có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo các quy 
định hiện hành, tư vấn cho Chủ tịch Viện trong việc quyết định nghiệm thu đề 
tài và hướng sử dụng các kết quả đạt được của đề tài. Hội đồng xem xét, yêu cầu 
chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài. Hội đồng thông qua biên 
bản và kết luận về kết quả chính của đề tài. 

d) Nội dung, thang điểm đánh giá kết quả và xếp loại đề tài: 

Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm đánh giá kết quả thực hiện đề tài 
theo nội dung và thang điểm thống nhất (mẫu 22). Tổng hợp kết quả đánh giá 
của Hội đồng được thể hiện trong mẫu 23. 

Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm, căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp 
loại đề tài theo các mức:             

- Xuất sắc: Điểm bình quân từ 85 đến 100 điểm. 

- Khá: Điểm bình quân từ 70 đến < 85 điểm. 

- Đạt: Điểm bình quân từ 50 đến  < 70 điểm. 

- Không đạt: Điểm bình quân dưới 50 điểm. 

e) Hoàn thiện đề tài sau khi nghiệm thu 

- Đối với đề tài được đánh giá xếp loại từ “Đạt” trở lên, trong thời hạn 02 
tháng kể từ ngày nhận Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu và các văn bản kèm 
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theo khác, chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì có trách nhiệm chỉnh sửa Báo cáo 
tổng hợp kết quả thực hiện đề tài theo góp ý của các thành viên Hội đồng, lập 
Báo cáo về việc chỉnh sửa (mẫu 24) và nộp đầy đủ hồ sơ cho Viện Hàn lâm và 
các cơ quan quản lý nhà nước (nếu có yêu cầu) theo qui định hiện hành về việc 
giao nộp, lưu trữ tài liệu sản phẩm của đề tài. 

4. Phê duyệt nghiệm thu kết quả  

Việc phê duyệt nghiệm thu đề tài chỉ tiến hành đối với các đề tài được Hội 
đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm đánh giá xếp loại từ “Đạt” trở lên. Chủ 
nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì nộp Hồ sơ đề nghị ra quyết định nghiệm thu về 
Viện Hàn lâm (giấy biên nhận nộp hồ sơ theo mẫu 25). Hồ sơ đề nghị ra quyết 
định nghiệm thu đề tài gồm có: 

- Giấy chứng nhận giao nộp kết quả thực hiện đề tài của Trung tâm Thông 
tin - Tư liệu; 

- Giấy chứng nhận giao nộp kết quả thực hiện đề tài của Trung tâm Tin 
học và Tính toán; 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài đã được chỉnh sửa hoàn thiện. 

Khi có đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ trên kết quả đánh giá và kiến nghị của 
Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Viện xem xét, phê duyệt nghiệm thu đề tài. Đề 
tài chỉ được coi là kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ khi Chủ tịch Viện ra quyết 
định nghiệm thu. 

5. Xử lý các đề tài chậm nghiệm thu hoặc không hoàn thành 

Các đề tài chậm nộp Hồ sơ đề nghị nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm hoặc 
chậm nộp Hồ sơ đề nghị ra quyết định nghiệm thu hoặc không hoàn thành sẽ xử 
lý theo quy định của Viện Hàn lâm. 

Điều 9. Giao nộp kết quả nghiên cứu 

1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài, Biên bản đánh giá xếp loại 
đề tài, Biên bản họp và kết luận của Hội đồng về kết quả chính của đề tài, Báo 
cáo về việc chỉnh sửa Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (bản in và bản 
điện tử) được nộp Trung tâm Thông tin - Tư liệu để quản lý theo đúng các quy 
định của Nhà nước và Viện Hàn lâm.  

2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài bằng tiếng Việt, tiếng Anh; 
Biên bản họp và kết luận của Hội đồng về kết quả chính của đề tài (bản in và 
bản điện tử) nộp Trung tâm Tin học và Tính toán. Các thông tin của đề tài được 
đánh giá từ loại “Khá” trở lên và được Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm 
kiến nghị sẽ được sử dụng để đưa lên trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm. 

3. Các sản phẩm của đề tài và tài sản đã mua sắm bằng kinh phí của đề tài 
được kiểm kê và bàn giao theo các quy định hiện hành. Mẫu vật về sinh vật và 
địa chất sau khi nghiệm thu phải được lưu giữ tại Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam 
hoặc Viện nghiên cứu chuyên ngành. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 10. Điều khoản thi hành 

Quy định này gồm 3 chương, 10 điều là cơ sở pháp lý cho việc xác định, 
phê duyệt, nghiệm thu và quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ Độc 
lập, nhiệm vụ Chủ tịch Viện giao, đề tài do Hội đồng khoa học Ngành đặt hàng 
cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.   

Ban Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức triển khai và 
kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp 
thời để Chủ tịch Viện xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 

 

Châu Văn Minh 

 


