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Bộc lập - Tự đo - Hạnh phức'
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QUYẾT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính mói ban hành, thủ tục hành chính bị hủy 

bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
(Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

B ộ  TRƯỞNG
BÔ KHOA HOC VÀ CÔNG NGHÊ

•  ' ® o

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công
nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng họp và Vụ trưởng Vụ Pháp
chế,

QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1 . Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, 

thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ).

Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được quy định tại 
Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu VT, Vụ KHTH, PC.

KT. Bộ TRƯỞNG 
;^pƯTfƯỞNG

~^Mtam Công Tac



ĩủ  TỤCHÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH,
THỦ TỤC KẦNH CHĨNH-BỊ HỦY BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NẰNG 

~UẢN LÝ CỦA B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Lĩnh vực: boat động khoa học và công nghệ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số À & /QĐ-BKHCN 
ngày 4 0  tháng 7 năm 2d 17 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I, DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh muc thủ tục hành chính mói ban hành thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

TT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cơ quan
thưc hiên • •

A. T hủ tục hành chính thực hiện ở tất cả các cấp
1 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao 

trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử 
dụng ngân sách nhà nước

Hoạt động 
khoa học và 
công nghệ

Bộ, ngành, 
địa phương

2. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

TT Số hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tuc 
hanhchmh

Tên VBQPPL quy 
định việc bãi bỏ, 

hủỷ bỏ thủ tục hành 
chính

Lĩnh
vưc•

Cơ quan 
thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1 B-BKC-

282126-
TT

Thủ tục đăng 
ký tham gia 
tuyển chọn, 
giao trực tiếp 
nhiệm vụ 
KH&CN cấp 
quốc gia sử 
dụng ngân sách 
nhà nước

Thông tư số 
08/2017/TT-BKHCN 
ngày 26/6/2017 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ 
quy định việc tuyển 
chọn, giao trực tiếp tổ 
chức và cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước

Hoạt 
động 
khoa học 
và công 
nghệ

Bộ Khoa 
hoc và
Công
nghệ



PHẢN II. NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TÙNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
i. Thủ tục đăng ký tham gia tuyến chọn, giao trực tỉềp nhiêm vụ khoa 

hoc và công nghê cấp quốc gia

a) Trình tự  thưc hiện:

- Tổ chức đủ điều kiện gửi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực 
tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia về bộ, cơ quan ngang bộ, ủy 
ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan nhà nước 
khác được giao quản lý (bộ, ngành, địa phương).

- Bộ, ngành, địa phương tiến hành mở, kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ 
của hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp quốc gia.

- Thủ trưởng bộ, ngành, địa phương tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực 
tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đối với những hồ sơ 
hợp lệ và thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ.

- Trên cơ sở két luận của hội đồng, của tổ thẩm định, ý kiến của chuyên gia 
tư vấn độc lập (nếu có) và báo cáo kết quả của đơn vị chức năng, Thủ trưởng bộ, 
ngành, địa phương ký quyết định phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

b) Cách thức thực hiện:
Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

❖  Thành phần hồ sơ:

-Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì:

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ 
chức chủ trì;

+ Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì (nếu có);

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia;

- Thuyết minh nhiệm vụ;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các thành viên thực 
hiện chính, thư ký khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quôc gia có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự;

- Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài , 
trong đó có kê khai mức lương chuyên gia (trường hợp nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ có thuê chuyên gia);

- Văn bản xác nhận (nếu có) về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối
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- Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (thời gian báo giá 
không quá 30 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ). Báo giá được cập nhật, điều 
chỉnh, bổ sung trước thời điểm họp thẩm định kinh phí (nếu cần);

- Báo cáo tài chính của 02 đến 03 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp 
các cơ quan quản lý theo quy định;

- Phương án huy động vốn đốỉ ứng đối với các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia phải có vốn đối ứng. Văn bản cụ thể cần có cho từng 
trường họp trong phương án huy động vốn đối ứng như sau:

+ Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ minh chứng tổ 
chức chủ trì có thể huy động được nguồn vốn tự có để thực hiện nhiệm vụ.

+ Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động 
vốn góp của chủ sở hữu: Cam kết pháp lý và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp 
vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm 
vụ

+ Đối với trường họp vay tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các 
tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ hoặc họp đồng hạn mức tín dụng còn 
hiệu lực của tổ chức tín dụng đối với tổ chức chủ trì. Trước khi ký họp đồng 
thực hiện nhiệm vụ, nếu Tổ thẩm định kinh phí có yêu cầu, tổ chức chủ trì bổ 
sung Hợp đồng tín dụng cho nhiệm vụ với tổng giá trị hợp đồng tín dụng đảm 
bảo được vốn đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

- Tài liệu liên quan khác, nếu tổ chức đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc 
giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc 
đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn và thẩm định 
nhiệm vụ.

❖  Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng 
Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ 
chữ 14

- 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu).

d) Thời hạn giải quyết:

- Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong 
thời hạn 07 ngày làm việc, bộ, ngành, địa phương tiên hành mở, kiểm tra và xác 
nhận tính họp lệ của hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thuyết minh đã hoàn thiện 
theo kết luận của Tổ thẩm định hoặc ngày nhận được ý kiến của chuyên gia tư 
vân độc lập, trên cơ sở kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, 
Tổ thẩm định, ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có) và báo cáo kết quả



của đơn vị chức năng, Thủ trưởng bộ, ngành, địa phương phê duyệt tổ chức, cá 
nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi ký quyết định phê duyệt, bộ, 
ngành, địa phương thông báo công khai kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp và 
đăng tải tối thiểu 60 ngày trên cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chỉnh: Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký 
tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 
gia.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy  ban nhân 
dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan nhà nước khác 
được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chỉnh:

Quyết định phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp quốc gia.

h) Lệ phỉ: Không

ì) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 
gia (Biểu BM -ĐON);

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc 
gia (Biểu B 1 -2a-TMĐTCN);

- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia 
(Biểu B1-2Ồ-TMĐTXH);

- Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia (Biểu Bl-2c- 
TMDA);

- Thuyết minh đề án khoa học cấp quốc gia (Biểu B l-2d-TMĐA);

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-3-LLTC);

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (Biểu B1-4-LLCN);

- Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia. (Biểu B1-5-PHNC).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, 
giao trực tiếp chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

- Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện
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+  T ại thờ i đ iểm  n ộ p  hồ  sơ  đ ăng  k ý  tham  g ia  tu y ển  chọn, giao trự c  tiếp  
chư a h o à n  trả  đầy  đ ủ  k in h  p h í th u  h ồ i th eo  hợp đồng  th ự c  h iện  các nh iệm  v ụ  
k hoa  h ọ c  v à  công  n g h ệ  cấp quốc g ia  trư ớ c  đây;

+  T ại thờ i đ iểm  n ộ p  hồ  sơ  đ ăng  k ý  tham  g ia  tu y ển  chọn, giao trự c  tiếp  
chư a  n ộ p  hồ  sơ đề n g h ị đánh  g iá  n g h iệm  th u  nh iệm  v ụ  k h o a  học v à  công n g h ệ  
cấp q uốc  g ia  khác do  m ìn h  chủ  trì sau  30 n gày  kể từ  n g ày  k ế t thúc  thờ i g ian  thự c  
h iện  n h iệm  v ụ  theo  H ợ p  đồng, bao  gồm  c ả  thờ i g ian  đư ợ c g ia  hạn  (nếu  có);

+  T ại thờ i đ iểm  nộp  hồ  sơ  đăng  k ý  tham  g ia  tu y ển  chọn, giao trự c  tiếp  
chư a h o àn  th àn h  v iệc  đăng  ký, nộp , lưu  g iữ  các kế t quả  th ự c  h iện  nh iệm  vụ  k h o a  
học v à  công  n ghệ  cấp  quốc  g ia  khác  có  sử  dụng  ngân  sách  n h à  nước;

+  C ó sai p h ạm  d ẫn  đến  b ị đ ình  ch ỉ th ự c  h iện  n h iệm  v ụ  k hoa  học  và  công  
nghệ cấp  q uốc  g ia  kh ác  sẽ kh ô n g  đư ợ c  đ ăn g  ký tham  g ia  tu y ển  chọn, giao trự c  
tiếp  tro n g  th ờ i g ian  01 năm  kể  từ  kh i có  Q uyết đ ịnh  đ ình  chỉ của cơ  quan có 
th ẩm  quyền .

- C á  n h ân  đăng  ký  chủ  nh iệm  n h iệm  v ụ  cấp quốc g ia  phải đáp ứng  đông  
thờ i các  y ê u  cầu:

+  C ó trìn h  độ đại học  trở  lên;

+  C ó  chuyên  m ô n  phù  h ợ p  v à  đ ang  h o ạ t động tro n g  lĩnh  vực k hoa  học  v à  
công  n g h ệ  p h ù  h ọ p  vớ i nộ i dung  nh iệm  v ụ  k hoa  học  v à  công  nghệ cấp quốc g ia  
trong  05 n ăm  gần  nhất, tín h  đến  thờ i đ iểm  n ộ p  hồ sơ;

+  C ó đủ  k h ả  n ăn g  trực tiếp  tổ chứ c  thự c  h iện  v à  bảo  đảm  đủ  thờ i g ian  để 
chủ  trì th ự c  h iện  công  v iệc  của  nh iệm  v ụ  k h o a  học v à  công  nghệ cấp quốc gia.

T rư ờ n g  hợ p  đặc  b iệ t kh ác  vớ i các y êu  cầu trên  do T hủ  trư ởng  bộ, ngành , 
đ ịa  p h ư ơ n g  quyết định.

- C á  n h ân  th u ộ c  m ộ t trong  các trư ờ n g  họp  sau  đây  không  đủ đ iều  k iện  
tham  g ia  đ ăng  ký  tu y ển  chọn, g iao  trự c  tiếp  làm  chủ  n h iệm  nh iệm  vụ  k hoa  họ c  
v à  công  n g h ệ  cấp quốc gia:

+  T ại thờ i đ iểm  nộp  hồ sơ  đăng  k ý  tham  g ia  tu y ển  chọn, giao trực tiếp  
đang làm  chủ  nhiệm  nh iệm  vụ  khoa học v à  công nghệ cấp quốc g ia khác;

+  T ại thờ i đ iểm  nộp  hồ  sơ  đăng  k ý  tham  g ia  tu y ển  chọn, giao trực tiếp  
chưa nộp  hồ  sơ  đề ngh ị đánh g iá  ngh iệm  th u  nhiệm  v ụ  k h o a  học v à  công nghệ cấp 
quốc g ia  khác  do m ình  làm  chủ  nh iệm  sau  30 ngày kể từ  ngày  kế t thúc thời g ian  
thực h iện  nh iệm  vụ  theo  H ọp  đồng, bao  gồm  thờ i g ian  được g ia  hạn  (nếu có);

+  C ó nh iệm  v ụ  khoa  học  v à  công  nghệ  cấp quốc g ia  do m ình làm  chủ  
nh iệm  bị đ ánh  g iá  ngh iệm  th u  ở  m ức “k h ô n g  đạt” sẽ không  được tham  gia  tuyển  
chọn, g iao  trự c  tiếp  trong  thờ i g ian  là 02 năm  kể từ  kh i có kế t luận của H ội đồng 
đánh g iá  ngh iệm  thu  cấp quốc gia;



+ Có sai phạm  dẫn  đến  b ị đ ình  chỉ thự c  h iện  nh iệm  vụ khoa học và công 
n sh ệ  cấp quốc g ia  khác  do m ìn h  làm  chử n h iệm  sẽ k h ô n g  được tham  g ia  tu y ển  
chọn, g iao  trự c  tiếp  trong  th ờ i g ian  03 năm  kể  từ  kh i có  Q uyết đ ịnh đình chỉ của 
cơ  quan có thẩm  quyền.

ỉ) Căn cứ pháp lỷ của thủ tục hành chỉnh:

“ L uật K hoa học và  C ông nghệ ngày 18 tháng 6 năm  2013;

- N ghị định số 08 /2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm  2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết và  hướng dẫn thi hành m ột số điều của L uật K hoa học và Công
nghệ;

- T hông  tư  số 0 8 /2 0 17/T T -B K H C N  ngày  26 tháng  6 năm  2017 của B ộ 
trưởng  Bộ K h o a  học v à  C ông  nghệ quy đ ịnh  việc tu y ển  chọn, giao trực tiếp  tổ 
chức v à  cá n hân  thực h iện  nh iệm  vụ  khoa  học v à  công nghệ  cấp quốc g ia  sử dụng 
ngân sách nhà  nước.


