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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Tại Việt Nam, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

(KH&CN) được thành lập theo quy định của Luật KH&CN. Các 

Quỹ phát triển KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) tại 

Việt Nam gồm: Quỹ phát triển KH&CN quốc gia; Quỹ phát triển 

KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. Nhìn chung, hình thức hỗ trợ, đầu 

tư NSNN cho hoạt động các Quỹ KH&CN được thực hiện theo quy 

định của pháp luật điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ tài chính 

ngoài NSNN. Các Quỹ này được thành lập nhằm mục đích tài trợ, 

cấp kinh phí cho việc thực hiện nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu 

ứng dụng; tài trợ, cấp kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý 

nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm 

năng; cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi để thực hiện việc 

ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào 

sản xuất và đời sống; bảo lãnh vốn vay đối với một số nhiệm vụ 

KH&CN chuyên biệt; hỗ trợ nhà khoa học trẻ tham gia hội nghị, hội 

thảo quốc tế; hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia. 

tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ một số điểm đòi hỏi cần 

phải tiếp tục hoàn thiện, bổ sung. Vì thế việc nghiên cứu đề tài 

“Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ ở Việt Nam” có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực 

tiễn nước ta hiện nay. 

2. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài luận án 

2. 1. Mục đích nghiên cứu đề tài luận án 

Cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư 
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cho các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả sử dụng các quỹ này để thúc đẩy phát triển KH&CN, 

góp phần phát triển KT-XH. Việc nghiên cứu đề tài luận án này cũng 

cung cấp một tài liệu tham khảo cho các viện nghiên cứu, các trường 

đại học, phục vụ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo. 

2. 2. Ý nghĩa nghiên cứu của đề tài luận án 

- Ý nghĩa lý luận của nghiên cứu đề tài luận án: góp phần xây 

dựng, phát triển lý luận về quản lý NSSN đầu tư cho các quỹ phát 

triển KH&CN và cách thức vận dụng vào điều kiện thực tiễn ở Việt 

Nam. 

- Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu đề tài luận án: nhằm tăng 

cường và nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý NSNN đầu tư cho 

các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam; góp phần hoàn thiện chính 

sách, pháp luật và cơ chế quản lý phát triển KH&CN tại Việt Nam. 

3. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và 

phục lục, nội dung của luận án kết cấu thành 4 chương, gồm: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về quản lý ngân sách nhà 

nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý 

ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ. 

Chương 3: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho 

các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam. 

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước 

đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ CHO CÁC QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan 

đến quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ 

Các công trình nghiên cứu trong nước và ở nước ngoài tập 

trung vào các nội dung: Các công trình nghiên cứu về quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ; Các công trình nghiên cứu về chính sách 

phát triển khoa học công nghệ nói chung và chính sách cho các quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ nói riêng; Các công trình nghiên 

cứu về quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nói chung và 

quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ nói riêng. 

Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về KH&CN và 

tài chính phục vụ cho phát triển KH&CN đã cung cấp những thông 

tin, dữ liệu rất quan trọng cho việc nâng cao chất lượng quản lý 

NSNN đầu tư cho phát triển KH&CN nói chung và các quỹ phát 

triển KH&CN nói riêng. Những kết quả nghiên cứu đã nêu cũng là 

cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng mà tác giả tiếp thu và sử dụng 

trong quá trình hoàn thiện luận án này. Tuy nhiên, các công trình 

nghiên cứu trên vẫn còn có những hạn chế nhất định, đó là:  

Như thế, cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu chuyên 

sâu và toàn diện về quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển 

KH&CN. Các nghiên cứu được tổng hợp thường chỉ đề cập đến một 

khía cạnh, một nội dung cụ thể mà tác giả nghiên cứu.  
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1.2. Phương hướng giải quyết các vấn đề nghiên cứu của 

luận án 

1.2.1. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của đề tài luận án 

1.2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài luận án 

- Mục tiêu tổng quát: Luận giải rõ cơ sở khoa học để đề xuất 

giả pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý NSNN đầu tư 

cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam hiện nay. 

- Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:  

+ Hệ thống hoá, bổ sung và luận giải rõ cơ sở lý luận về quản 

lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN; 

+ Đánh giá khách quan thực trạng quản lý NSNN đầu tư cho 

các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam, xác định đúng những thành 

quả, hạn chế và nguyên nhân; 

+ Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện và nâng cao 

chất lượng quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở 

Việt Nam. 

1.2.1.2. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài luận án 

Câu hỏi 1: Quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển 

KH&CN là gì? Bao gồm những nội dung nào? 

Câu hỏi 2: Quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển 

KH&CN Việt Nam có những tồn tại, hạn chế gì trong việc triển khai 

trong thực tế? 

Câu hỏi 3: Việt Nam cần làm gì để hoàn thiện quản lý NSNN 

đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN? 

1.2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài luận án 

1.2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quản lý NSNN đầu tư cho các 

quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam. 
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1.2.2.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về 

đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN. Trong đó, luận án tập 

trung vào các nội dung cơ bản, như: (1) xác định định hướng xây 

dựng và phát triển các quỹ phát triển KH&CN và định hướng đầu tư 

NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN; (2) xây dựng, ban hành các 

quy định pháp luật, các chính sách về tổ chức và hoạt động cho các 

quỹ phát triển KH&CN và đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển 

KH&CN; (3) xây dựng dự toán, lập chi tiết chi và phê duyệt cấp vốn 

NSNN hàng nằm và vốn điều lệ cho các quỹ phát triển KH&CN; (4) 

thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cấp vốn từ NSNN cho 

quỹ phát triển KH&CN theo định mức đã được cơ quan chức năng 

có thẩm quyền phê duyệt.  

- Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu quản lý NSNN 

đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam  

- Về thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu, khảo sát, đánh giá 

thực trạng thực hiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển 

KH&CN ở Việt Nam từ năm 2011 đến 2017 và đề xuất giải pháp hoàn  

thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam 

từ nay đến năm 2025. 

1.2.3. Cách tiếp cận, phương pháp và giả thuyết nghiên cứu 

1.2.3.1. Cách tiếp cận 

- Cách tiếp cận tổng thể, toàn diện: nghiên cứu và giải quyết các 

vấn đề một cách tổng thể và toàn diện từ góc độ lý luận đến thực tiễn 

của quản lý NSNN đầu tư cho phát triển KH&CN nói chung và cho quỹ 

phát triển KH&CN nói riêng.  
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- Cách tiếp cận thực tiễn: tiếp cận và giải quyết các vấn đề liên 

quan đến việc thực hiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển 

KH&CN của Việt Nam trong thời gian qua. 

- Cách tiếp cận hệ thống: việc nghiên cứu quản lý NSNN đầu 

tư cho quỹ phát triển KH&CN phải được đặt trong tổng thể cơ chế, 

chính sách phát triển KH&CN, cũng như quản lý NSNN đầu tư cho 

các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh 

sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, cũng như yêu 

cầu cải cách tài chính công hiện nay. 

- Cách tiếp cận động, liên ngành và dựa trên những nguyên lý 

cơ bản của quản trị tài chính công: các giải pháp đưa ra nhằm nâng 

cao chất lượng quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN 

ở Việt Nam không chỉ được nghiên cứu và xây dựng trên cơ sở lý 

thuyết mà còn tính đến cả cơ chế bảo đảm thực hiện trên thực tế hiện 

nay và thời gian tới. 

1.2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 

-  Phương pháp luận: Luận án được tiến hành dựa trên cơ sở vận 

dụng nguyên lý của phép duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Tác giả xem xét vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh kinh tế - văn hóa - 

chính trị cụ thể. 

-  Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Đề tài sử dụng một số 

phương pháp nghiên cứu sau:  

+ Phương pháp logic và lịch sử, phương pháp phân tích và 

tổng hợp 

+ Phương pháp khái quát hoá và cụ thể hoá. 

+ Phương pháp so sánh: phương pháp này dùng để so sánh thực 

tiễn thực hiện quản lý NSNN đầu tư cho quỹ phát triển KH&CN của 
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một số nước tiên tiến trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh cho Việt 

Nam hiện nay. 

+ Phương pháp thu thập số liệu.  

+ Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu: Các phương 

pháp này bao gồm thống kê mô tả, phân tổ, so sánh, dự báo, chuyên 

gia, phân tích định lượng.  

Để tiến hành thu thập số liệu trong thực tiễn, tác giả sử dụng các 

phương pháp sau:  

+ Phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân: tác giả tiến hành 

phỏng vấn sâu cán bộ, quản lý Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương và cán bộ, quản lý Quỹ phát triển 

KH&CN quốc gia, đây là những người trực tiếp quản lý các quỹ phát 

triển KH&CN ở Việt Nam hiện nay.  

+ Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: tác giả tiến hành điều 

tra thu thập thông tin bằng phiếu hỏi với hai đối tượng chính là: (1) 

cán bộ  quản lý quỹ phát triển KH&CN quốc gia; (2) cán bộ quản lý 

quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  

1.2.3.3. Giả thuyết nghiên cứu 

- Giả thuyết 1: Quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển 

KH&CN Việt Nam đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng 

mắc trong cơ chế tài chính cho phát triển KH&CN. 

- Giả thuyết 2: Quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển 

KH&CN Việt Nam vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định; đây là 

vật cản đối với thúc đẩy nhanh phát triển KH&CN đáp ứng cho yêu 

cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững. 

- Giả thuyết 3: Các quỹ phát triển KH&CN từng bước khẳng 

định được vị thế, tầm quan trọng trong phát triển KH&CN, đặc biệt đã 
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tạo được sự thay đổi về cơ chế tài chính cho thúc đẩy phát triển 

KH&CN. Tuy vậy, để phát huy được vai trò của các quỹ phát triển 

KH&CN cần phải nâng cao chất lượng quản lý tài chính, trong đó đặc 

biệt là quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ này theo hướng khắc phục 

những rào cản như: định mức chi NSNN cho Quỹ còn thấp; thủ tục 

còn phức tạp; chế độ niên khoá tài chính; v.v.. 

 

 CHƯƠNG 2 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN 

LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ CHO CÁC QUỸ 

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

2.1. Các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

2.1.1.1. Khái niệm quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Quỹ phát triển KH&CN được hiểu là quỹ tiền tệ tập trung do 

nhà nước hoặc tư nhân thành lập thành lập, quản lý và sử dụng nhằm 

tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh cho vay vốn và hỗ trợ nâng 

cao năng lực KH&CN, không vì mục đích lợi nhuận. 

2.1.1.2. Đặc điểm quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Thứ nhất, quỹ phát triển KH&CN là một định chế tài chính 

đặc biệt, khác với các định chế tài chính khác đó là tổ chức tài chính 

hoạt động phi lợi nhuận để tài trợ không hoàn lại hoặc có hoàn lại, 

cho vay với lại suất thấp hoặc không lấy lãi nhằm hỗ trợ cho các tổ 

chức, cá nhân hoạt động KH&CN [27, tr. 100].  

Thứ hai, đầu tư của quỹ phát triển KH&CN mang tính hỗ trợ 

trên cơ sở những điều kiện đã có của các tổ chức thực hiện đề tài 

nghiên cứu KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm, ứng dụng công 

nghệ, chuyển giao công nghệ. 
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Thứ ba, quỹ phát triển KH&CN tạo môi trường tự do, bình 

đẳng, dân chủ trong hoạt động sáng tạo của cộng đồng khoa học. 

 Thứ tư, đa dạng hoá nguồn vốn cho hoạt động KH&CN.  

Thứ năm, Quỹ phát triển KH&CN do Nhà nước thành lập, có 

nguồn vốn đầu tư từ NSNN có những đặc điểm như quỹ tài chính công 

ngoài NSNN. 

2.1.2. Phân loại quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Quỹ phát triển KH&CN được phân loại theo nhiều cách thức 

khác nhau, dựa vào mỗi tiêu chí sẽ có cách phân loại cụ thể. 

Thứ nhất, căn cứ vào chủ thể thành lập quỹ và quản lý quỹ, 

quỹ phát triển KH&CN được chia thành: quỹ phát triển KH&CN ở 

cấp trung ương; quỹ phát triển KH&CN ở cấp địa phương; quỹ phát 

triển KH&CN của doanh nghiệp; quỹ phát triển KH&CN của cá 

nhân, tổ chức. 

Thứ hai, căn cứ vào nguồn vốn hình thành quỹ, quỹ phát triển 

KH&CN được chia thành: quỹ phát triển KH&CN nhà nước và quỹ 

phát triển KH&CN tư nhân.  

2.1.3. Vai trò của quỹ phát triển khoa học và công nghệ  

Thứ nhất, các quỹ KH&CN đã tạo ra kênh tài chính đa dạng và 

năng động nhằm huy động thêm các nguồn lực tài chính trong xã hội, 

hỗ trợ NSNN trong thực hiện các mục tiêu phát triển KH&CN. Thứ 

hai, các quỹ phát triển KH&CN còn trợ giúp nhà nước trong việc khắc 

phục những hạn chế của cơ chế tài chính truyền thống cho hoạt động 

KH&CN và chuyển dần sang cơ chế tài chính mới cho hoạt động 

KH&CN phù hợp với cơ chế thị trường. 

2.1.4. Đầu tư vốn từ ngân sách nhà nước cho các quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ  
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2.1.4.1. Khái niệm đầu tư vốn từ ngân sách nhà nước cho các 

quỹ phát triển khoa học và công nghệ  

Đầu tư vốn từ NSNN cho quỹ phát triển KH&CN là hoạt động 

chi NSNN cho quỹ phát triển KH&CN nhằm thực hiện các nhiệm vụ 

phát triển KH&CN phục vụ cho yêu cầu phát triển KT-XH. 

2.1.4.2. Hiệu quả đầu tư vốn từ ngân sách nhà nước cho quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ trong nền kinh tế thị trường 

Hiệu quả đầu tư NSNN cho quỹ phát triển KH&CN được hiểu 

là mối quan hệ giữa kết quả hoạt động của quỹ phát triển KH&CN 

đạt được với các khoản đầu tư cho quỹ này trong một khoảng thời 

gian nhất định. 

2.1.5. Những lý thuyết có liên quan đến đầu tư phát triển 

khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

- Lý thuyết tiến bộ kỹ thuật quyết định tăng trưởng kinh tế của 

Slow 

- Lý thuyết tích luỹ tri thức chuyên nghiệp hoá và tích lỹ tư 

bản nhân lực quyết định tăng trưởng kinh tế của Romo 

- Lý thuyết đầu tư vốn quyết định tiến bộ kỹ thuật và tăng 

trưởng kinh tế của Scot 

- Lý thuyết “các bên tham gia” của Freeman 

2.2. Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ 

2.2.1. Khái niệm, chủ thể, khách thể, đối tượng, công cụ, nội 

dung quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ 

2.2.1.1. Khái niệm quản lý ngân sách nhà nước đầu tư 

cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ 



 

11 

 

Quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN là sự 

tác động của hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

đối với việc chi NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN nhằm bảo 

đảm đủ nguồn lực tài chính để duy trì và hoạt động bình thường của 

các quỹ phát triển KH&CN đáp ứng thực hiện tốt các nhiệm vụ 

KH&CN. 

2.2.1.2. Chủ thể, khách thể, đối tượng, công cụ, nội dung quản 

lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ 

2.2.2. Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý ngân sách 

nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

 (1) Mức độ đầy đủ, hoàn thiện của các yếu tố cấu thành hoạt 

động quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN và cách 

thức vận hành các yếu tố này trong thực tế; 

(2) Tính hiệu lực của hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các 

quỹ phát triển KH&CN; 

(3) Tính hiệu quả của hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các 

quỹ phát triển KH&CN. 

2.2.3. Các yếu tố tác động đến quản lý ngân sách nhà nước 

đầu tư cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ  

Thứ nhất, yếu tố thuộc về cơ chế, chính sách. 

Thứ hai, yếu tố thuộc về tổ chức/cá nhân nghiên cứu KH&CN. 

Thứ ba, yếu tố thuộc về tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu 

khoa học của các quỹ. 

2.3. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý ngân sách nhà nước 

đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ và bài học 

cho Việt Nam 
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2.3.1. Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ một số nước trên thế giới 

Luận án chỉ tập trung nghiên cứu quản lý NSNN đầu tư cho 

các Quỹ phát triển KH&CN của Hoa Kỳ, Achentina, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Thái Lan. 

2.3.2. Những bài học rút ra cho Việt Nam từ kinh nghiệm 

nước ngoài 

Thứ nhất, các quỹ phát triển KH&CN ở các quốc gia nêu trên 

đều thực hiện theo cơ chế chủ động, tự chủ. Thứ hai, các quỹ phát 

triển KH&CN ở các quốc gia nêu trên đều thực hiện theo cơ chế cấp 

ngân sách theo kế hoạch trung và dài hạn. Thứ ba, các quỹ phát triển 

KH&CN ở các quốc gia phát triển hoạt động theo cơ chế phối hợp, 

hợp tác giữa khu vực công với khu vực tư nhân. Thứ tư, các quỹ phát 

triển KH&CN cần phải được đảm bảo cơ chế đặc thù cho việc hoạt 

động so với các quỹ tài chính ngoài NSNN khác. 

CHƯƠNG 3 

 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẦU 

TƯ CHO CÁC QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ Ở VIỆT NAM 

3.1. Khái quát thực trạng các quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

ở Việt Nam 

3.1.1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia Việt Nam 

Theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát 

triển KH&CN quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia hoạt động 

không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh 

vốn vay, cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ hoạt 

động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia. Đây là đơn vị sự nghiệp, 

trực thuộc Bộ KH&CN, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, 
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được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và tại các ngân hàng trong 

nước.  

3.1.2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương Việt Nam 

Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu riêng, 

được mở tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng 

thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đây là đơn vị sự 

nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng tiếp 

nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác của 

các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. 

Quỹ hoạt động nhằm mục đích tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, 

bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ 

quốc gia.  

3.2. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà 

nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt 

Nam hiện nay 

3.2.1. Thực trạng chủ trương, chính sách chung của Đảng 

và Nhà nước về đầu tư ngân sách nhà nước cho các quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ ở Việt Nam 

Đảng ta đã chỉ đạo “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ 

chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ 

chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính để giải phóng 

năng lực sáng tạo, đưa nhanh tiến bộ khoa học – công nghệ vào hoạt 

động thực tiễn”. 

Hằng năm, Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết phát triển 

kinh tế - xã hội, Nghị quyết về phân bổ NSNN, trong đó chú trọng 

phát triển KH&CN nhằm phát triển kinh tế - xã hội thúc đẩy công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

được phân công và để hoàn thiện môi trường pháp lý về KH&CN 

thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từ năm 2005 đến nay, đã có 

khoảng hơn 260 thông tư, thông tư liên tịch được ban hành và đang còn 

hiệu lực. 

3.2.2. Thực trạng mô hình tổ chức bộ máy quản lý ngân 

sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ ở Việt Nam 

3.2.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý ngân sách nhà nước đầu tư 

cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ở Việt Nam 

Gồm Hội đồng quản lý quỹ, Cơ quan điều hành quỹ, Ban 

Kiểm soát quỹ và Hội đồng khoa học và công nghệ của quỹ. 

3.2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho 

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở Việt 

Nam 

Gồm Hội đồng quản lý quỹ, Cơ quan điều hành quỹ, Ban Kiểm 

soát quỹ. 

3.2.3. Thực trạng xây dựng dự toán, lập chi tiết chi và phê 

duyệt cấp vốn NSNN hàng nằm và vốn điều lệ cho các quỹ phát triển 

KH&CN ở Việt Nam 

Thứ nhất, việc xây dựng dự toán, lập chi tiết chi và phê duyệt 

cấp vốn NSNN hàng năm và vốn điều lệ cho Quỹ phát triển KH&CN 

quốc gia Việt Nam hiện nay được thực hiện theo Nghị định số 

23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia. 

Thứ hai, việc xây dựng dự toán, lập chi tiết chi và phê duyệt cấp 

vốn NSNN hàng năm và vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển KH&CN của 
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bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương Việt Nam hiện nay được thực hiện theo Quyết định số 

37/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/09/2015 và Thông 

tư số 03/2015/TT-BKHCN ngày 09/03/2015 của Bộ KH&CN. 

3.2.4. Thực trạng kiểm tra, giám sát việc quản lý ngân sách 

nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở 

Việt Nam 

Hằng năm Quỹ thực hiện tự kiểm tra tài chính kế toán theo “Quy 

chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan đơn vị có sử dụng 

NSNN” ban hành theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13 tháng 8 

năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Quỹ thực hiện nghiêm túc, công 

khai tài chính gồm (kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính) theo đúng nội 

dung, hình thức và đảm bảo thời gian theo quy định tại Quyết định số 

192/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư số 

21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ Tài chính, báo cáo gửi Bộ 

KH&CN. 

Về tài chính, Quỹ chịu sự kiểm tra tài chính của Bộ 

KH&CN, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước theo quy định và báo 

cáo đột xuất cho các cơ quan có thẩm quyền như Uỷ ban Khoa học 

công nghệ và môi trường, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc 

Hội theo yêu cầu.  

3.2.5. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý ngân sách nhà 

nước của các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam 

hiện nay theo các tiêu chí 

3.2.5.1. Về mức độ đầy đủ, hoàn thiện của các yếu tố cấu thành 

hoạt động quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển 

KH&CN và cách thức vận hành các yếu tố này trong thực tế 
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Quỹ phát triển KH&CN quốc gia được thành lập theo Nghị 

định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/02/2003 của Chính phủ. Ngày 

03/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ. Quỹ hoạt động không vì mục 

đích lợi nhuận, có chức năng tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, cấp 

kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN; hỗ trợ hoạt động nâng cao 

năng lực KH&CN quốc gia. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm 

vốn từ nguồn NSNN và vốn ngoài NSNN. Quỹ thực hiện việc cấp 

kinh phí đối với một số nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do Bộ 

KH&CN trực tiếp quản lý. Năm 2015, Quỹ bắt đầu thực hiện cấp 

kinh phí thông qua Quỹ đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 

thuộc Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020.  

3.2.5.2. Về tính hiệu lực của hoạt động quản lý ngân sách nhà 

nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Một là, xây dựng dự toán NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển 

KH&CN theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP và 23/2014/NĐ-CP là 

một bước đổi mới, tiếp cận trình độ quản lý hoạt động KH&CN của 

quốc tế, phù hợp với hoạt động đặc thù nghiên cứu khoa học, sẵn 

sàng vốn đầu tư kịp thời cho các nhiệm vụ KH&CN nhất là các 

nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài kế hoạch (thường theo yêu cầu 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước nhằm giải quyết những vấn đột 

xuất phát sinh phục vụ kinh tế - xã hội) và cũng tạo điều kiện cho cơ 

quan quản lý như Bộ KH&CN hay Quỹ chủ động trong việc tổ chức 

đánh giá nhiệm vụ KH&CN nhằm lựa chọn được nhiệm vụ có chất 

lượng, phù hợp với tiêu chí của từng chương trình, không phải chạy 

theo thời gian kế hoạch năm.  

Thứ hai, chấp hành ngân sách tài trợ hoạt động nghiên cứu 

KH&CN của Quỹ. (1) Thực hiện tài trợ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 
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KH&CN trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật. (2) Thực hiện 

tài trợ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN trong lĩnh vực 

KHXH và nhân văn. (3) Thực hiện hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực 

khoa học và công nghệ quốc gia.  (4) Thực hiện tài trợ, hỗ trợ theo 

thỏa thuận hợp tác quốc tế. (5) Thực hiện hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng 

kết quả nghiên cứu phát triển vào thực tế. (6) Thực hiện hỗ trợ doanh 

nghiệp theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.  (7) Thực hiện 

cho vay và bảo lãnh vốn vay.  (8) Thực hiện cấp kinh phí thông qua 

Quỹ.  

Thứ ba, Quyết toán ngân sách tài trợ hoạt động nghiên cứu 

KH&CN của Quỹ.  

3.2.5.3. Về tính hiệu quả của hoạt động quản lý ngân sách nhà 

nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học 

Sự ra đời của các quỹ phát triển KH&CN (mặc dù hoạt động 

thường không vì mục tiêu lợi nhuận) đã đem lại những lợi ích, tác 

động tích cực trong đời sống xã hội và phát triển kinh tế, đặc biệt 

trong lĩnh vực KH&CN. Hơn nữa, việc hình thành và đi vào hoạt 

động các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam là một bước chuyển 

biến tích cực trong việc chuyển từ cơ chế cấp phát tài chính cho hoạt 

động KH&CN sang cơ chế quỹ nhằm tăng tính chủ động và phù hợp 

với yêu cầu đặc thù của hoạt động KH&CN. 

Số lượng công trình KH&CN là kết quả từ các đề tài nghiên 

cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ tài trợ được công bố trên 

các tạp chí khoa học có uy tín của quốc tế (thuộc hệ thống ISI) trong 

giai đoạn 2009-2015 có tốc độ tăng trung bình trên 25%. Các công 

trình này chiếm khoảng 20-25% số các công trình của Việt Nam và 

khoảng 50% nếu chỉ tính số công trình được hỗ trợ từ NSNN). Hằng 

năm, Quỹ hỗ trợ 1.200-1.500 nhà khoa học thực hiện nghiên cứu 
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khoa học KH&CN, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, 

giúp phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh…Các nhiệm vụ KH&CN 

do Quỹ tài trợ, hỗ trợ đã có tác động trực tiếp tới phát triển kinh tê – 

xã hội của đất nước. Tài trợ thực hiện các đề tài đột xuất phát sinh, 

tiềm năng giúp giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết trong xã hội; hỗ trợ 

doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động nghiên cứu KH&CN. 

3.3. Đánh giá chung thực trạng quản lý ngân sách nhà nước 

đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam 

3.3.1. Những kết quả đạt được 

Thứ nhất, hoạt động của quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam 

đã được thành lập và từng bước đi vào hoạt động ổn định. Hiện nay, 

bên cạnh Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, nhiều địa phương đã 

thành lập Quỹ phát triển KH&CN. 

Thứ hai, NSNN đầu tư cho các Quỹ phát triển KH&CN ở Việt 

Nam được bảo đảm và từng bước tăng mức đầu tư theo từng năm 

nhằm đáp ứng yêu cầu về vốn tài chính cho hoạt động của các Quỹ.  

Thứ ba, sự ra đời và đi vào hoạt động của Quỹ phát triển 

KH&CN quốc gia, các quỹ phát triển KH&CN địa phương với cơ 

chế linh hoạt, phù hợp với hoạt động KH&CN có tính đặc thù đã 

đánh dấu sự ra đời của một mô hình mới trong quản lý tài chính 

KH&CN. 

3.3.2. Những hạn chế 

Thứ nhất, các Quỹ phát triển KH&CN Việt Nam vẫn đang vận 

hành theo cơ chế bán chủ động. 

Thứ hai, hiện nay ở Việt Nam việc cấp bổ sung cho các quỹ 

phát triển KH&CN được thực hiện theo năm tài chính, thực tế này 

đang gây khó khăn, cản trở cho việc thực hiện những nhiệm vụ 

nghiên cứu dài hạn của các đề tài có quy mô lớn, ngoài ra cũng cản 
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trở việc tăng số lượng các đề tài được tài trợ trong một năm của các 

quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam hiện nay. 

Thứ ba, ngân sách đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở 

Việt Nam còn thấp, chưa tương xứng với yêu cầu thực tế; các quỹ 

phát triển KH&CN địa phương mới đi vào hoạt động nên hiệu quả 

chưa cao. 

3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 

Thứ nhất, nguyên nhân khách quan: 

Một là, nhận thức của nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền, người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức còn chưa đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí 

của KH&CN và sự cần thiết của KH&CN đối với phát triển KT-XH, 

cũng như đặc thù của hoạt động KH&CN. 

Hai là, hoạt động cấp kinh phí thông qua quỹ đối với một số 

nhiệm vụ KH&CN còn tương đối mới mẻ, các đơn vị chưa có được 

kế hoạch đầy đủ, gây khó khăn cho quỹ trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, chức năng của mình.  

Ba là, cơ chế quản lý KH&CN mặc dù đã được đổi mới, nhưng 

vẫn còn mang nặng tính hành chính. Chưa có những chính sách hữu 

hiệu tạo động lực đối với cán bộ KH&CN.  

Bốn là, công tác phối hợp ban hành văn bản và theo dõi, tổng 

hợp, hướng dẫn thực hiện ở một số bộ, ngành và địa phương chưa 

chặt chẽ, nhất là về đầu tư phát triển cho KH&CN. 

Năm là, hệ thống văn bản pháp luật về KH&CN cồng kềnh, 

phức tạp, lại được liên tục được bổ sung, sửa đổi nhưng chưa theo hệ 

thống cho nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa 

phương, các đơn vị, cơ sở. 

Sáu là, việc thông tin, tuyên truyền văn bản mới trong lĩnh vực 

KH&CN chưa được tổ chức kịp thời, thường xuyên, sâu rộng tới các 
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đối tượng thực hiện nên còn có những tổ chức, cá nhân còn chưa 

quán triệt được đầy đủ nội dung của các quy định đã ban hành. 

Thứ hai, nguyên nhân chủ quan: 

Một là, khả năng cân đối của NSNN chưa đáp ứng được nhu 

cầu vốn về phát triển KH&CN. 

Hai là, việc phân bổ NSNN cho KH&CN địa phương còn 

mang tính chất dàn đều, phân chia; chưa dựa trên nhu cầu, hiệu quả 

hoạt động; chưa mang tính liên kết giữa các địa phương trong phát 

triển và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có tính liên vùng; chưa bám 

sát chiến lược phát triển KT-XH của địa phương và vùng. 

Ba là, tỷ lệ và định mức tài trợ/cho vay như vậy chưa phù hợp 

với tình hình nghiên cứu, thực hiện đổi mới công nghệ của các tổ 

chức KH&CN và DN hiện nay. 

CHƯƠNG 4 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC  

ĐẦU TƯ  CHO CÁC QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM 

4.1. Bối cảnh mới và những vấn đề đặt ra đối với quản lý 

ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ Việt Nam 

4.1.1. Bối cảnh mới tác động đến phát triển khoa học và 

công nghệ Việt Nam 

4.1.1.1. Bối cảnh quốc tế: Thứ nhất, tác động của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. Thứ hai, đầu tư cho nghiên cứu và phát 

triển trên thế giới. 

4.1.1.2. Bối cảnh trong nước 

Thứ nhất, sự tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến quá trình 

CNH, HĐH đất nước ở Việt Nam hiện nay. Thứ hai, trình độ phát 
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triển KH&CN trong những năm qua có những bước chuyển biến 

nhất định, tuy nhiên tốc độ còn chậm, khoảng cách phát triển 

KH&CN của Việt Nam so với một số nước trong khu vực và trên thế 

giới ngày một rộng hơn. Thứ ba, đầu tư cho phát triển KH&CN còn 

thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa tương xứng với vị 

trí, vai trò quốc sách hàng đầu của KH&CN. 

4.1.2. Những vấn đề đặt ra đối với quản lý ngân sách nhà nước 

đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam 

Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý NSNN đầu tư 

cho các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam trong những năm tới cần 

phải tập trung giải quyết các vấn đề sau: Khắc phục tính mệnh lệnh, 

hành chính trong cơ chế quản lý KH&CN ở Việt Nam hiện nay; 

Khắc phục những bất cập trong cơ chế tài chính đối với KH&CN ở 

Việt Nam hiện nay; Khắc phục những kìm hãm trong quá trình hoàn 

thiện cơ chế quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở 

Việt Nam hiện nay.  

4.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước 

đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam 

hiện nay 

Thứ nhất, hoàn thiện việc tạo lập, quản lý và sử dụng các quỹ 

phát triển KH&CN theo hướng đảm bảo tuân thủ các cơ chế chính 

sách và quy định quản lý chung của nhà nước về quản lý NSNN. 

Thứ hai, hoàn thiện việc tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ phát 

triển KH&CN phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm phát triển kinh tế 

từng thời kỳ đối với các loại quỹ khác nhau, ở cấp quản lý khác 

nhau.  

Thứ ba, hoàn thiện việc tạo lập và sử dụng các quỹ phát triển 

KH&CN phải đảm bảo tính hiệu quả và mang tính khả thi. 
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4.3. Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho 

các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay 

4.3.1. Giải pháp về đầu tư ngân sách nhà nước cho các quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ 

(1) Tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho các quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ. 

Nhà nước cần tăng cường đầu tư cho nghiên cứu cơ bản tạo cơ 

sở nền tảng cho nghiên cứu ứng dụng cùng như những nghiên cứu 

KH&CN đòi hỏi đầu tư lớn, thời gian dài nhưng hiệu quả kinh tế 

chưa rõ ràng.  

(2) Đảm bảo sự công bằng, cân đối trong phân bổ NSNN đầu 

từ cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ. 

Phân bổ và sử dụng ngân sách phải thực sự khoa học, hướng 

tới hiệu quả, theo cơ chế thị trường.  

(3) Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối 

với hoạt động đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển khoa học và công 

nghệ. 

Nhà nước phải tăng quy định và giám sát tình hình sử dụng, 

phân bổ ngân sách bằng những tiêu chí thực sự khoa học; kiểm toán 

thực hiện các quy định về quản lý các chương trình đề tài kể cả cấp 

nhà nước, chống hình thức. 

(4) Đổi mới cơ chế cấp phát vốn đầu tư từ NSNN cho các quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ  

Thứ nhất, Chính phủ phải đổi mới cơ chế cấp phát vốn đầu tư 

từ NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN từ cơ chế bán chủ động 

sang cơ chế chủ động. 

Thứ hai, Chính phủ thực hiện cấp NSNN đầu tư cho các Quỹ 

theo kế hoạch trung và dài hạn. Việc áp dụng cơ chế cấp vốn vừa 
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khắc phục những khó khăn, cản trở trong việc phát triển các quỹ phát 

triển KH&CN hiện nay ở nước ta; đồng thời phù hợp với quy định 

của Luật NSNN năm 2015. 

Thứ ba, Chính phủ đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế phối hợp, 

hơp tác giữa khu vực công với khu vực tư nhân (như đối tác công – 

tư PPP).  

4.3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức và hoạt động các quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ  

4.3.2.1. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ quốc gia 

Thứ nhất, về cơ chế hình thành nguồn. Nguồn hình thành Quỹ 

sẽ bao gồm nguồn vốn được cấp ban đầu và nguồn bổ sung hàng 

năm.  

Thứ hai, về cơ chế sử dụng. Quỹ phát triển KH&CN quốc gia 

có thể tài trợ cho các công trình nghiên cứu, ứng dụng, các nhiệm vụ 

khoa học cấp quốc gia thuộc loại dự án không có khả năng thu hồi và 

loại có khả năng thu hồi một phần. Hoạt động tài trợ của Quỹ bao 

gồm: tài trợ không hoàn lại; cho vay với lãi suất ưu đãi và thời gian 

ân hạn dài hơn tín dụng thương mại; hỗ trợ lãi suất vay; tài trợ và 

đồng tài trợ; uỷ thác hoặc nhận uỷ thác,…. 

4.3.2.2. Hoàn thiện tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ của bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Bộ Tài Chính và Bộ KH&CN cần có những hướng dẫn cụ 

thể để UBND tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với  Quỹ phát triển 

KH&CN ở địa phương.  

4.4. Kiến nghị 

- Đối với các cơ quan Trung ương: 

- Đối với các cơ quan địa phương: 
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KẾT LUẬN 

*Từ kết quả nghiên cứu luận án, rút ra các kết luận chủ yếu sau: 

Thứ nhất, quản lý tài chính là một trong những yếu tố then 

chốt, quyết định sự thành bại đối với chiến lược phát triển KH&CN 

của mỗi quốc gia. Thứ hai, hình thành và phát triển các quỹ phát triển 

KH&CN là một hướng đi đúng trong việc thay đổi cơ chế, chính sách 

tài chính cho phát triển KH&CN ở Việt Nam. Thứ ba, quản lý NSNN 

đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở nước ta vẫn còn những bất 

cập nhất định đó là: cơ chế hiện nay chưa đảm bảo sự chủ động; cấp 

phát bổ sung kinh phí từ NSNN còn theo năm tài chính; văn bản quy 

định, hướng dẫn còn chồng chéo, phức tạp; thủ tục hành chính còn 

nhiêu khê; …Thứ tư, trước những tồn tại, bất cập trên, để quản lý 

NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam cần: (1) 

Tăng cường đầu tư NSNN cho các Quỹ phát triển KH&CN; (2) đảm 

bảo sự công bằng, cân đối trong phân bổ NSNN đầu tư cho các quỹ 

phát triển KH&CN; (3) Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, 

kiểm toán đối với hoạt động đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển 

KH&CN; (4) đổi mới cơ chế cấp phát vốn đầu tư từ NSNN cho các 

Quỹ phát triển KH&CN; (5) tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động 

các Quỹ phát triển KH&CN. Thứ năm, mặc dù đã có nhiều cố gắng, 

nhưng luận án vẫn còn những hạn chế nhất định. Vì vậy, trong 

thời gian tới, tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề quản lý NSNN 

đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN sâu hơn và toàn diện hơn 

bao gồm tất cả các quỹ phát triển KH&CN do nhà nước đầu tư 

NSNN./. 
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