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TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 

     1. Quỹ phát triển KH&CN có đặc điểm: Thứ nhất, đây 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 lãi suất thấp hoặc không lấy lãi nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hoạt 

động KH&CN. 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. 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, đối với các Quỹ do Nhà nước thành lập, ngoài phần vốn do NSNN cấp. Thứ năm, các 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. Để đánh giá hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN, luận án sử dụng 

hệ thống các tiêu chí sau:(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. 

3. Bên cạnh những kết quả đạt được, cơ chế quản lý NSNN đầu tư cho các Quỹ phát triển 

KH&CN ở Việt Nam trong thời gian qua cũng bộc lộ những hạn chế cần phải giải quyết, đó là: 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 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. 

4. Để 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 cần phải tập trung vào các nội dung sau: Tăng cường đầu tư ngân sách nhà 

nước cho các Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm 

toán đối với hoạt động đầu tư ngân sách nhà nước cho các Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Đổi 

mới cơ chế cấp phát vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ;  

               TẬP THỂ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC     NGHIÊN CỨU SINH 
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