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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án
Cuộc cách mạng KH&CN trên thế giới đang diễn ra một cách mạnh mẽ với
tốc độ phát triển nhanh chóng đã tạo ra cơ hội hết sức thuận lợi để các nước đang
phát triển, tranh thủ và đẩy mạnh quá trình phát triển, thu hẹp khoảng cách so
với nước phát triển. Phát triển KH&CN là một trong những tác nhân dẫn đến
hình thành và phát triển kinh tế tri thức, vì thế Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI đã nhận định:
Phát triển và ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những
động lực quan trọng nhất để phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc; là một nội
dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các
ngành, các cấp. (...). Điều chỉnh phân bổ NSNN cho hoạt động KH&CN theo
hướng căn cứ vào kết quả, hiệu quả sử dụng kinh phí KH&CN của bộ, ngành,
địa phương, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả [60].
Để Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, trong thời gian qua, Nhà nước
đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm đổi mới hoạt động KH&CN, trong đó
có những văn bản về quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN.
Tại Việt Nam, các quỹ phát triển KH&CN được thành lập theo quy định
của Luật KH&CN. Hiện nay các quỹ phát triển KH&CN được đầu tư từ NSNN
ở nước ta gồm: Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (Nafosted); Quỹ phát triển
KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương. Trong đó, cơ chế tài chính để hình thành và hoạt động các
quỹ phát triển KH&CN đã được Nhà nước từng bước hoàn thiện, như Nghị định
số 122/2003/NĐ-CP, Nghị định 95/2014/NĐ-CP, Quyết định số 37/2015/QĐTTg, v.v.. Nhìn chung, cơ chế, hình thức hỗ trợ, đầu tư NSNN cho hoạt động các
quỹ phát triển KH&CN được thực hiện theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ
chức và hoạt động của quỹ tài chính ngoài NSNN. Hiện nay, Nhà nước vẫn đóng
vai trò là nhà đầu tư lớn nhất cho hoạt động KH&CN, “từ năm 2000, Nhà nước
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đã duy trì mức đầu tư cho hoạt động KH&CN ở mức 2% tổng chi ngân sách” [25,
tr. 212] và đến nay hoạt động của quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam đã được
thành lập và từng bước đi vào hoạt động ổn định. “... Quỹ phát triển KH&CN
của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương từng bước được thành lập ở nhiều ngành, nhiều địa phương. Đến nay
có hơn 30 tỉnh/thành phố thành lập được Quỹ” [6] đáp ứng yêu cầu phát triển
KH&CN ở các địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ một số
điểm đòi hỏi cần phải tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, đó là:
Thứ nhất, các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam vẫn đang vận hành theo cơ
chế bán chủ động.
Nafosted phải thông qua kế hoạch hoạt động trước Bộ Tài chính rồi mới
được cấp kinh phí hoạt động. Và nguồn kinh phí hoạt động này không được Bộ
Tài chính cấp một lần ngay từ đầu năm mà được chia ra làm hai kỳ, và cấp theo
tiến độ thực hiện. “Tức là Bộ Tài chính cấp trước một phần, rồi tới thời điểm gần
hết vốn, Nafosted lập một báo cáo sử dụng kinh phí từ đầu năm cũng như kế
hoạch thời gian tới sẽ tài trợ cho những đề tài, dự án nào gửi bộ KH&CN và Bộ
Tài chính để thẩm định”; “Thẩm định xong thì Bộ Tài chính sẽ cấp tiếp kinh phí
đã có trong kế hoạch” [6].
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, quản lý NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam chưa
tốt, ngân sách đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam còn thấp, chưa
đáp ứng với yêu cầu thực tế; các quỹ phát triển KH&CN địa phương mới đi vào
hoạt động nên hiệu quả chưa cao.
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Thứ tư, các chính sách và pháp luật về các quỹ phát triển KH&CN nói
chung và sử dụng NSNN đối với Quỹ phát triển KH&CN còn nhiều bất cập, chưa
hoàn thiện, điều này làm giảm hiệu quả hoạt động của các quỹ phát triển KH&CN
trong thực tế.

Từ thực tế trên, để phát triển KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH
hiện nay, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN, 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 của đề tài luận án
Cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam
nhằm nâng cao 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: 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: nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng 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 và kiến nghị, danh mục công trình của tác giả,
danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận án được kết cấu thành 4
chương, gồm:
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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
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
1.1.1. Các công trình nghiên cứu về quỹ phát triển khoa học và
công nghệ
Đây là vấn đề tương đối mới ở Việt Nam hiện nay nên đã thu hút được một
số nhà khoa học, học giả quan tâm nghiên cứu, tiêu biểu có các công trình sau:
Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước, “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực
tiễn để xây dựng cơ chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn hình thành quỹ phát
triển KH&CN trong DN” do Ngô Thế Chi làm chủ nhiệm năm 2012. Công trình
đã phân tích thực tiễn phát triển KH&CN và tạo lập, quản lý, sử dụng KH&CN
trong DN ở Việt Nam; từ đó, tác giả đã đưa ra các giải pháp nhằm tạo lập, quản
lý và sử dụng hiệu quả quỹ phát triển KH&CN trong DN ở Việt Nam trong thời
gian tới như: giải pháp về thuế; giải pháp hoàn thiện quy định về sử dụng quỹ
phát triển KH&CN trong DN; thực hiện chính sách khuyến khích sự hình thành
các quỹ đầu tư mạo hiểm vào DN; giải pháp về tín dụng hỗ trợ cho phát triển
KH&CN trong DN.
Bài viết “Về hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN địa phương” của tập
thể tác giả Nguyễn Vân Anh và cộng sự đăng trên Tạp chí hoạt động khoa học,
số tháng 9/2011 đã khẳng định: Trên thế giới, mô hình quỹ phát triển KH&CN
đã được hình thành từ lâu; tại Việt Nam, các loại hình quỹ phát triển KH&CN đã
được đề cập trong Luật KH&CN năm 2000, trong đó việc thành lập Quỹ được
hình thành ở cấp quốc gia; tỉnh/thành phố; bộ/ngành; DN; tuy nhiên, mức kinh
phí đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN tại các địa phương hiện nay được
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đánh giá quá thấp; phương thức đầu tư mới nên mô hình tổ chức còn nhiều bất
cập, chưa có đội ngũ chuyên nghiệp đảm nhiệm việc tài trợ/cho vay...
Các công trình nghiên cứu trên đã đúc rút một số kinh nghiệm quốc tế, thực
tế ở Việt Nam về quản lý chi tiêu NSNN cho KH&CN, từ đó đưa ra một số
khuyến nghị như: tăng cường tự chủ cho đơn vị và các đối tượng thụ hưởng ngân
sách đầu tư cho KH&CN; thúc đẩy tiến trình quản lý chi tiêu NSNN cho
KH&CN theo cơ chế quỹ; cần tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu của
các trường đại học và viện nghiên cứu; cần khảo sát nhu cầu phát triển công
nghệ của DN, để xác định lĩnh vực cụ thể cần tăng chi tiêu hỗ trợ; v.v..
Bài viết “Sự khác biệt giữa quỹ khoa học quốc gia Mỹ và Việt Nam”, của
tác giả Đỗ Phương Lan đăng trên cổng thông tin điện tử của Truyền thông
KH&CN năm 2012 đã so sánh giữa Quỹ phát triển KH&CN quốc gia Việt Nam
(Nafosted) và Quỹ khoa học quốc gia Mỹ (NSF) cho thấy điểm khác biệt lớn, đó
là: nếu như NSF có một cơ chế tài chính hoàn toàn chủ động với một nguồn vốn
được Tổng thống phê duyệt, Quốc hội thông qua cho mỗi năm, còn Nafosted
mới chỉ nhận được một cơ chế “bán chủ động”; Nafosted không có quy định cụ
thể về quy trình đàm phán tài chính giữa quỹ và các tác giả đề tài, nhưng NSF có
quy định rõ về việc tạo điều kiện cho người làm đề cương có cơ hội thảo luận
với văn phòng chương trình của NSF về việc tăng hoặc giảm kinh phí sẽ ảnh
hưởng ra sao tới đề cương nghiên cứu.
Bài viết “Chính sách tài chính phát triển khoa học - công nghệ: Kinh
nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam” của các tác giả Lê Thị Thanh Huyền
và Nguyễn Như Dương đăng trên Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán số 10
(147) năm 2015 đã khẳng định: hầu hết các nước trên thế giới đều coi trọng việc
phát triển KH&CN, coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong
những động lực quan trọng nhất để phát triển KT-XH. Kinh nghiệm các nước
cho thấy để phát triển lĩnh vực này các nước thường tăng cường và huy động tối
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đa các nguồn lực đầu tư; áp dụng chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ nguồn vốn với
lãi suất ưu đãi đối với những dự án phát triển KH&CN.
1.1.2. 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
Thứ nhất, các công trình nghiên cứu về vị trí, vai trò của phát triển
KH&CN đối với phát triển KT-XH. Nghiên cứu về vị trí, vai trò của KH&CN
hiện nay được nhiều học giả nghiên cứu, trong đó tiêu biểu một số công trình sau:
Cuốn sách chuyên khảo “Quan hệ giữa phát triển KH&CN với phát triển
KT-XH trong công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam” của tập thể tác giả
Danh Sơn, Nguyễn Thị Anh Thu, Nguyễn Mạnh Huấn, do Nhà xuất bản KHXH
ấn hành năm 1999. Tác giả cho rằng hoạt động KH&CN tác động đến phát triển
KT-XH của quốc gia trên 3 phương diện: “cơ cấu nền sản xuất, nền công nghiệp;
nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế; đảm bảo duy trì tăng trưởng kinh
tế và sự phồn vinh của đất nước” [34, tr. 106], vì thế “muốn trở thành một nước
công nghiệp phát triển chỉ còn một con đường duy nhất là tiến thẳng vào công
nghệ hiện đại” [34, tr. 60], để đạt được yêu cầu này “chính sách KH&CN phải
khuyến khích nhanh chóng tiếp thu những thành tựu KH&CN của thế giới với tư
cách vừa lực lượng sản xuất trực tiếp vừa là giá trị văn hóa để phục vụ cho sự
nghiệp CNH, HĐH” [34, tr. 69].
Cuốn sách “KH&CN phục vụ CNH, HĐH và phát triển bền vững” của tập
thể tác giả Tạ Bá Hưng và các cộng sự (2012), do Nhà xuất bản Chính trị quốc
gia ấn hành năm 2012 đã trình bày thực tiễn chính sách phát triển KH&CN ở các
nước theo hướng tăng hàm lượng giá trị KH&CN trong các sản phẩm sản xuất.
Đồng thời, tác giả cũng đã phân tích, đánh giá chủ trương, chính sách và pháp
luật phát triển KH&CN ở Việt Nam trong giai đoạn 1996-2011 và đề xuất những
định hướng phát triển KH&CN đến 2020, tác giả khẳng định ở Việt Nam
“NSNN vẫn là nguồn đầu tư chính cho KH&CN và chiếm tới 65% đến 70% tổng
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đầu tư toàn xã hội cho KH&CN” [25, tr. 212], bên cạnh đó, “đã có hơn 20 tỉnh
và thành phố và nhiều DN thành lập Quỹ phát triển KH&CN, tạo nguồn vốn cho
hoạt động KH&CN” [25, tr. 212].
Cuốn sách“Phát triển thị trường KH&CN Việt Nam trong điều kiện hội
nhập kinh tế quốc tế” của tác giả Nguyễn Thị Hường do Nhà xuất bản Lý luận
chính trị ấn hành năm 2007 đã phân tích và trình bày một cách tổng quát về cơ
sở lý luận và kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị trường KH&CN,
trình bày thực trạng thị trường KHCN ở Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2007,
quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển thị trường KH&CN ở nước ta.
Cuốn sách“Phác thảo chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm
2010” của tác giả Mai Hà do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2003,
trong đó tác giả cho rằng cần phải đổi mới cơ chế tài chính cho khoa học như:
tăng tỷ lệ đầu tư NSNN cho hoạt động KH&CN; đa dạng hóa nguồn đầu tư cho
KH&CN; xây dựng quỹ phát triển KH&CN; xây dựng cơ chế tự chủ tài chính
[22, tr. 77-81].
Các công trình nghiên cứu trên đều khẳng định tầm quan trọng của
KH&CN đối với phát triển KT-XH, đối với sự hưng thịnh của quốc gia dân tộc.
Trong bối cảnh đổi mới toàn diện đất nước, phát triển KTTT định hướng XHCN,
đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, KH&CN cần phải được quan tâm hơn nữa, đặc
biệt tạo chính sách đặc thù cho phát triển thị trường KH&CN, xóa bỏ những
tồn tại, bất cập, từng bước tiệm cận với trình độ phát triển KHCN tiên tiến
trên thế giới.
Thứ hai, các công trình nghiên cứu về tài chính cho hoạt động và phát triển
khoa học và công nghệ.
Cuốn sách “Đổi mới cơ chế phân bổ và sử dụng NSNN cho hoạt động
KHXH” của tác giả Phạm Văn Vang do Nhà xuất bản KHXH ấn hành năm 2012,
trong đó tác giả khẳng định: “việc hình thành và vận hành hệ thống các quỹ phát
triển KH&CN quốc gia trong cả nước vừa là nhu cầu thực tế trong quá trình đổi
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mới cơ chế tài chính đới với hoạt động KH&CN (…), vừa là biện pháp quan
trọng nhằm khắc phục tính chất hành chính tập trung và đơn tuyến hiện nay
trong cơ chế tài chính, tăng cường tính chất dân chủ, công khai, bình đẳng trong
cung cấp tài chính cũng như khả năng tiếp cận với nguồn tài chính đối với mọi tổ
chức và cá nhân trong hoạt động KH&CN” [43, tr. 86]. Từ đó, tác giả đã đưa ra
giải pháp chủ yếu của việc đổi mới cơ chế đầu tư phân bổ và sử dụng NSNN cho
hoạt động KHXH trong thời gian tới.
Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách tài chính
của Nhà nước đối với hoạt động KH&CN và hoạt động đổi mới (công nghệ)” do
Đặng Duy Thịnh làm chủ nhiệm năm 2009. Công trình đã đề xuất các cải tiến về
cơ chế, chính sách tài chính Nhà nước trong công tác lập kế hoạch, phân bổ, cấp
phát, kiểm soát sử dụng NSNN dành cho hoạt động KH&CN, các chương trình
KH&CN, các tổ chức KH&CN; các quỹ KH&CN, thù lao cho nhà khoa học, dự
toán và phân bổ ngân sách KH&CN; đề xuất các cải tiến về cơ chế, chính sách
tài chính Nhà nước hỗ trợ các hoạt động đổi mới công nghệ: phát triển công
nghệ, sản xuất thử nghiệm, ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN công nghệ; làm chủ,
thích nghi cải tiến, công nghệ nhập.
Bài viết “Cơ chế tài chính cho KH&CN: Những đổi mới căn bản” của tác
giả Nguyễn Duy Trung đăng trên cổng thông tin điện tử của Viện Chiến lược và
chính sách KH&CN năm 2015. Phân tích thực trạng đầu tư cho phát triển
KH&CN ở Việt Nam, tác giả cho thấy: “Trong giai đoạn 2001-2015, mặc dù
điều kiện NSNN còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bố trí chi NSNN cho phát triển
hoạt động KH&CN (tính cả chi KH&CN trong an ninh, quốc phòng và từ nguồn
thu nhập trước thuế để lại cho các DN đầu tư KH&CN theo quy định) đã cơ bản
đảm bảo được mục tiêu của Nghị quyết Trung ương, đạt mức 2% tổng chi NSNN
(tương đương 0,5- 0,6% GDP)” [77], từ đó tác giả kết luận rằng: “ở Việt Nam
hiện nay, kinh phí đầu tư từ NSNN vẫn là nguồn lực chủ đạo, chiếm tới 65-70%
tổng mức đầu tư toàn xã hội cho hoạt động KH&CN. Điều này trái ngược với
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các nước có nền KH&CN phát triển, đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước chiếm đa
số” [77]. Từ đó, tác giả cho rằng việc xây dựng các cơ chế huy động các nguồn
lực từ xã hội, từ DN để bổ sung các nguồn tài chính đầu tư cho KH&CN là hết
sức cần thiết và cấp bách ở nước ta hiện nay.
Bài viết “Cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN ở Việt Nam: Một số hạn
chế và giải pháp hoàn thiện” của tác giả Nguyễn Hồng Sơn đặng trên Tạp chí
Những vấn đề KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI Số 6 (194) 2012. Theo tác
giả bài viết: “Cơ chế 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” [33, tr. 57].
Đánh giá thực tiễn về cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN ở Việt Nam tác
giả nhận định: “những khuyến khích về tài chính đã ban hành là những điều kiện
cần, có tác dụng cởi trói và định hướng cho việc huy động các nguồn lực tài
chính khác nhau đầu tư cho KH&CN, nhưng chưa phải là điều kiện đủ. Chỉ khi
tạo dựng được một môi trường thuận lợi về mọi mặt cho việc sáng tạo và áp
dụng các thành tựu KH&CN, mới có thể huy động vốn từ các nguồn khác nhau
để đầu tư cho KH&CN, bởi suy cho cùng, khu vực DN, với động cơ tìm kiếm lợi
nhuận, sẽ chỉ tăng cường đầu tư khi họ thấy có lợi” [33, tr. 59-60].
Bài viết “Thực trạng cơ chế tài chính cho hoạt động KH&CN của Việt Nam
trong thời gian qua” của tác giả Nguyễn Thị Nhung đăng trên Tạp chí Kế toán
và Kiểm toán số 6/2014 đã khẳng định: các quy định về quản lý tài chi tiêu cho
hoạt động KH&CN đã đảm bảo chi NSNN đúng mục đích, tạo thuận lợi hơn cho
các nhà khoa học trong quá trình phân bổ, thực hiện và quyết toàn kinh phí dành
cho các nhiệm vụ KH&CN; tuy nhiên những quy định về định mức chi NSNN
cho KH&CN không theo kịp thực tiễn, chậm đổi mới, thiếu các chính sách ưu
đãi, khích lệ…
Bài viết “Đổi mới chính sách tài chính với hoạt động KHCN: Thực trạng
và một số kiến nghị” của tác giả Nguyễn Quang Thành đăng trên Tạp chí Tài
chính điện tử năm 2014. Theo tác giả bài viết, đổi mới cơ chế tài chính là một
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trong các giải pháp quan trọng để “đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ
KH&CN”, thúc đẩy hoạt động KH&CN của đất nước. Vì thế, Nhà nước cần tăng
cường phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương, nâng cao tính tự chủ, tự chịu
trách nhiệm trong hoạt động KH&CN; đối với các nhiệm vụ do Nhà nước đặt
hàng các bộ, ngành, địa phương nên phân bổ kinh phí trực tiếp cho bộ, ngành,
địa phương để thực hiện; đối với các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm quốc gia,
mang tính liên ngành nên cấp kinh phí cho Bộ KH&CN quản lý hoặc thông qua
các quỹ phát triển KH&CN.
Bài viết “Đổi mới cơ chế quản lý - Thúc đẩy phát triển KH&CN” của tác
giả Nguyễn Trường Giang đăng trên Tạp chí Tài chính điện tử năm 2015. Tác
giả cho rằng: phải xây dựng một hệ thống các giải pháp đổi mới mạnh mẽ, đồng
bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KHCN; trong đó đổi mới cơ chế quản lý,
phương thức đầu tư và cơ chế tài chính đối với KHCN có vị trí hết sức quan
trọng, trong đó Nhà nước phải có các chính sách, chế độ đặc thù về quản lý tài
chính.
Bài viết “Cần tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động KH&CN”
của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hà đăng trên Tạp chí Khoa học thời đại điện tử
năm 2016 đã khẳng định trong thời gian gần đây, Chính phủ đã có những quy
định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập, đây
được coi là một bước đột phá trong việc chuyển đổi quản lý ngân sách theo đầu
vào sang quản lý theo đầu ra. Tuy nhiên cơ chế quản lý tài chính này cũng còn
có một số nhược điểm. Trước hết, là việc quản lý đầu ra chưa thực sự hiệu
quả do chưa xây dựng được các tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng và hiệu quả
của hoạt động KH&CN nói chung và các tổ chức KH&CN nói riêng; Thứ
hai, chưa thực sự tạo động lực để phát huy năng lực sáng tạo của cán bộ
KH&CN; Thứ ba, chưa đảm bảo được các kế hoạch trung và dài hạn hạn của tổ
chức KH&CN; Thứ tư, yêu cầu đảm bảo tính niên độ của ngân sách không phù
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hợp với hoạt động nghiên cứu khoa học; Thứ năm, cơ chế kiểm tra giám sát hoạt
động KH&CN thiếu cụ thể, thiếu tính khoa học [65].
Bài viết “Cơ chế quản lý tài chính đối với KH&CN: Từ thông lệ quốc tế
đến thực tiễn Việt Nam”của tác giả Lê Xuân Trường đăng trên Tạp chí Tài chính
điện tử năm 2014, với cách tiếp cận so sánh, bài viết đã đề cập nội dung về đổi
mới cơ chế quản lý tài chính đối với KH&CN, tác giả khẳng định: “Muốn đẩy
nhanh tăng trưởng kinh tế không thể không thúc đẩy KH&CN phát triển” [78].
Trên tinh thần đó, bài viết đã phân tích sâu thực tiễn về: Nguồn tài chính, đối
tượng sử dụng nguồn tài chính, cách thức phân bổ và kiểm soát nguồn tài chính
cho KH&CN của một số nước trên thế giới và so sánh với thực tiễn Việt Nam để
từ đó chỉ ra những tồn tại, bất cập trong cơ chế tài chính đối với KH&CN ở
nước ta.
1.1.3. 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
Thứ nhất, các công trình nghiên cứu về quản lý phát triển KH&CN.
Bài viết “Đẩy mạnh hoạt động KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH hóa
đất nước” của tác giả Phan Xuân Dũng đăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử, năm
2016, dưới cách tiếp cận khoa học quản lý, tác giả cũng chỉ ra nêu một số bất cập
yếu kém của đầu tư cho KH&CN, hoạt động KH&CN giai đoạn 2011-2015,
trong đó có việc phân bổ NSNN cho KH&CN chưa hợp lý, kinh phí cấp để thực
hiện nhiệm vụ KH&CN có nhiều bất cập, thường xuyên giao chậm; cơ cấu chi
chưa thực sự phù hợp (ước tính có khoảng 20% tiền dành cho KH&CN thực chất
đầu tư cho hoạt động sáng tạo của các nhà nghiên cứu, còn 80% nằm ở khâu đầu
tư gián tiếp), từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp các nhiệm vụ KH&CN
trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020: 1- Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ
chế quản lý và hoạt động KH&CN; 2- Tập trung các nguồn lực để triển khai các
định hướng phát triển KHCN chủ yếu; 3- Tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN
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quốc gia; 4- Phát triển thị trường công nghệ, DN KH&CN và các hoạt động dịch
vụ KH&CN; 5- Hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN.
Cuốn sách “Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN ở Việt Nam” của tập thể tác
giả Lê Đăng Doanh, Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Đặng Thị Thu Hoài do Nhà xuất
bản KH&KT được ấn hành năm 2003 đã đánh giá thực trạng cơ chế quản lý hoạt
động KH&CN của nước ta hiện nay, trong đó đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém
về cơ chế, chính sách đối với quản lý KH&CN ở Việt Nam trong thời gian qua;
những tồn tại, yếu kém này đang là “nút thắt” cản trở KH&CN nước ta phát triển.
Từ những phân tích đó, các tác giả đã đưa ra một số kiến nghị về đổi mới cơ chế
quản lý hoạt động KH&CN trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng sự nghiệp CNH,
HĐH đất nước.
Ngoài ra, còn có các cuốn sách nghiên cứu chuyên khảo khác như: cuốn
sách “Một số vấn đề về chính sách phát triển KH&CN” của tác giả Nguyễn Văn
Thuỵ do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 1994; cuốn sách “Một số
vấn đề quản lý KH&CN ở nước ta” của tác giả Vũ Cao Đàm do Nhà xuất bản
KH&KT ấn hành năm 2011; cuốn sách “Những vấn đề cơ bản về quản lý
KH&CN” của tác giả Đỗ Minh Cương do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn
bản năm 1998; cuốn sách “Đổi mới chính sách sử dụng nhân lực KH&CN trong
cơ quan nghiên cứu - phát triển” của các tác giả Nguyễn Thị Anh Thu, Trần
Xuân Định, Hoàng Xuân Cang, Trần Chí Đức do Nhà xuất bản KHXH ấn hành
năm 2000; v.v.. Các công trình nghiên cứu trên đã khái quát những nội dung cơ
bản về quản lý KH&CN và thực tiễn quản lý KH&CN ở Việt Nam hiện nay.
Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam phải có sự thay đổi căn bản về quản lý, trong
đó đặc biệt là tài chính cho hoạt động và phát triển KH&CN thực sự trở thành
động lực quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh và bền vững.
Thứ hai, các công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý NSNN đầu tư cho
các quỹ phát triển KH&CN.
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Bài viết “Hiệu quả sử dụng ngân sách cho KH&CN” của tác giả Đặng
Minh (2015) đăng trên cổng thông tin điện tử Truyền thông KH&CN. Bài viết đã
khái quát thực tiễn đầu tư NSNN cho KH&CN Việt Nam hiện nay, đó là: Hiện
nay, ngân sách cho KH&CN vẫn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng chi so với
một số lĩnh vực khác như giáo dục, đảm bảo xã hội, các hoạt động kinh tế [70].
Bài viết cũng khẳng định rằng, đầu tư cho KH&CN là đầu tư cho tương lai, và
Nhà nước có trách nhiệm đầu tư cho tương lai ngay cả khi không thể tính toán
được hiệu quả tác động của KH&CN trong ngắn hạn.
Bài viết “Đổi mới cơ chế quản lý chi tiêu NSNN cho KH&CN” của tác giả
Đinh Thị Nga đăng trên Tạp chí KHCN Việt Nam, số 14/2013 đã chỉ ra những
tồn tại bất cập như: kế hoạch ngân sách thực hiện các nhiệm vụ KH&CN được
thực hiện theo cách lập ngân sách theo dòng chi tiêu hay theo khoản mục. Tức là
các chi phí thực hiện nhiệm vụ được cụ thể hoá, chi tiết theo từng khoản mục; kế
hoạch ngân sách dành cho hoạt động KH&CN chưa được lập theo khung khổ chi
tiêu trung hạn, do đó phát triển KH&CN chưa gắn kết với các chiến lược phát
triển KT-XH dài hạn của quốc gia; định mức chi tiêu thực hiện các nhiệm vụ bị
giới hạn với mức chi tiêu quá thấp. Lập ngân sách theo dòng chi tiêu phải xác
định các định mức chi tiêu cho mỗi hoạt động KH&CN; đầu tư NSNN cho
KH&CN còn thấp, chưa đủ liều lượng thúc đẩy phát triển KH&CN. Tỷ lệ đầu tư
cho KH&CN từ NSNN tính trên GDP của Việt Nam là 0,5%, thấp hơn nhiều so
với các nước phát triển; v.v..
Bài viết “Thực trạng đầu tư cho phát triển KH&CN từ NSNN” của tác giả
Nguyễn Hồ Phi Hà (2018) đăng trên Tạp chí Tài chính điện tử. Tác giả bài viết
khẳng định, đầu tư cho lĩnh vực KH&CN luôn nhận được sự ưu tiên từ NSNN.
Hiện nay, hoạt động KH&CN phần lớn được đầu tư từ NSNN. Điều này đã được
cụ thể hóa rõ nét ở Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính
phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN. “Bình
quân hàng năm, đầu tư NSNN cho hoạt động KH&CN với mức kinh phí vào
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khoảng 1,4 - 1,85% tổng chi NSNN, chiếm từ 0,4 đến 0,6 GDP” [65]. Tuy nhiên,
tác giả bài viết cũng chỉ ra những bất cập hiện nay, đó là: (1) hàng năm, mặc dù
đầu tư NSNN cho KH&CN đã có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ với nhu cầu
phát triển, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, đổi mới KH&CN như hiện nay;
(2) việc phân bổ NSNN để phát triển KH&CN còn phân tán, dàn trải, thiếu tập
trung, thiếu mục tiêu ưu tiên, chưa đảm bảo theo những tiêu chí rõ ràng, thiếu cơ
chế minh bạch; (3) hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư từ NSNN cho KH&CN
còn thấp.
Nghiên cứu về chính sách phát triển KH&CN ở các nước trên thế giới được
nhiều học giả nghiên cứu, đặc biệt tập trung nghiên cứu quản lý KH&CN và cơ
chế tài chính cho phát triển KH&CN rất được các nhà nghiên cứu quan tâm.
Trong các công trình nghiên cứu đó, có một số công trình tiêu biểu sau:
Công trình nghiên cứu “Fiscal Policy Towards R&D in the United State:
Recent Experience” (Chính sách tài khóa đối với hoạt động nghiên cứu và triển
khai tại Mỹ: Kinh nghiệm gần đây) của tác giả Hall, B.H., (1996). Tác giả là Phó
giáo sư kinh tế của Đại học California, Mỹ đã nghiên cứu, phân tích cơ sở kinh
của chính sách tài chính công đối với hoạt động sáng tạo của các công ty tư
nhân; đồng thời công trình cũng tập trung vào đánh giá thực tiễn hoạt động của
các khoản tín dụng, thuế nghiên cứu và phát triển mà Hoa Kỳ đã áp dụng trong
vòng 13 - 14 năm.
Công trình nghiên cứu “Elements of the Public Policy of Science,
Technology and Innovation” (Các thành tố của chính sách khoa học, công nghệ
và đổi mới (công nghệ) quốc gia) của các tác giả Julio E. Rubio và Ntumbua
Tshipamba (2010) đã phân tích cấu trúc, thành phần của chính sách KH&CN và
chính sách (công nghệ), cung cấp các ví dụ về chính sách của các nước ở các
châu lục khác nhau về phát triển KH&CN, từ đó các tác giả cho rằng chính sách
KH&CN và đổi mới (công nghệ) quốc gia bao gồm: các viện nghiên cứu, hành
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lang pháp lý, các cơ quan quản lý, các kế hoạch, các chương trình, các nguồn lực
và các công cụ đánh giá.
Bài viết “Quỹ khoa học Thái Lan: Nằm ngoài sự quản lý hành chính của
Chính phủ” của tác giả Thu Quỳnh dịch (2012) đã chỉ rõ: Quỹ nghiên cứu khoa
học Thái Lan (TRF) ra đời sau khi có Luật Hỗ trợ nghiên cứu từ năm 1992. Về
mặt pháp lý, quỹ thuộc hệ thống Chính phủ nhưng lại nằm ngoài sự quản lý hành
chính của Chính phủ, sự tự do này tạo ra điều kiện lý tưởng để hỗ trợ nghiên cứu.
Mục đích của Quỹ này nhằm giúp tạo dựng một hạ tầng cơ sở mạnh cho khoa
học Thái Lan. Chính sách, ngân quỹ, công tác phí, các viện nghiên cứu, nghiên
cứu viên, và văn hóa nghiên cứu đều là những lĩnh vực mà Quỹ cần chú trọng. Sự
phát triển yêu cầu củng cố đầu tư cho nghiên cứu cả về chất lượng và số lượng.
Công trình“Science and Technology Policy: Priorities of Governments
(Chính sách khoa học và công nghệ: Những ưu đã của các Chính phủ)” của tác
giả C.A. Tisdell (1981) đã nghiên cứu và trình bày các quan điểm về chính sách
ưu tiên phát triển KH&CN ở các nước có nền kinh tế phát triển. Với cách tiếp
cận so sánh, tác giả đã chỉ rõ sự khác biệt trong chính sách phát triển KH&CN
giữa các nước trong OECD.
Công trình “Science and Technology Policy in the United State: Open
Systems in Action (Chính sách KH&CN ở Hoa Kỳ: Các hệ thống mở trong hành
động)” của tác giả Sylvia Kraemer (2006). Tác giả công trình khẳng định: các
chính sách KH&CN nhằm đưa ra các Quỹ tài trợ cho các nhà nghiên cứu thông
qua một quá trình mở và cạnh tranh, sau đó, việc tiếp tục phát triển nghiên cứu
và ứng dụng trong tương lai được giải quyết bởi một thị trường tự do, cho phép
sự cạnh tranh lành mạnh giữa các ý tưởng nghiên cứu và các quyết định của các
khách hàng.
Công trình “Science, Technology and Innovation Indicators in a Changing
World: Responding to Policy Needs (Các chỉ số khoa học, công nghệ và đổi mới
trong một thế giới biến đổi: Đáp ứng các yêu cầu chính sách)” do OECD xuất
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bản (2007). Công trình nghiên cứu cho thấy trong bối cảnh hiện nay, các chính
sách KH&CN không thể đứng độc lập mà có mối liên hệ rõ nét với các chính
sách công khác. Thực tế cho thấy, các định chế tài chính càng ý thức rõ mối quan
hệ giữa sự phát triển KH&CN với việc gia tăng giá trị hàng hóa bằng cách tăng
năng suất và lợi nhuận, góp phần định giá DN và cuối cùng kích thích tăng
trưởng và khả năng cạnh tranh kinh tế.
Công trình“European Science and Technology Policy: Towards Integration
or Fragmentation? (Chính sách KH&CN châu Âu: Hướng đến sự hợp nhất hay
chia tách?)” của tác giả Henri Delanghe, Ugur Muldur và Luc Soete (2009) tập
trung vào khái niệm quan trọng nhất là nền tảng chính sách nghiên cứu hiện tại
của Liên minh châu Âu (EU). Nó mô tả lịch sử và khái niệm về Cộng đồng
Nghiên cứu Châu Âu (ERA), phân tích một số giả định cơ bản, đánh giá một số
thành tựu của nó và xem xét ngắn về tương lai của nó. Cuốn sách khẳng định
rằng gần mười năm sau khi ERA chính thức ra đời, nó đã đạt được những tiến bộ
nhất định.
Công trình “Science and Technology Policy in Interdependent Economies”
(Chính sách KH&CN trong các nền kinh tế phụ thuộc nhau) của tác giả David
C.Mowery (1994). Cuốn sách đưa ra một khuôn khổ phân tích để nghiên cứu các
chính sách quốc gia về KH&CN; ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến các vấn đề
phức tạp do sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các tổ chức trong khu vực nhà nước và
khu vực tư nhân trong việc quản lý hoạt động sáng tạo, thương mại hoá và áp
dụng công nghệ mới ở các nền kinh tế khác nhau.
Nhìn chung, các công trình nghiên cứu ở nước ngoài về quản lý NSNN đầu
tư cho KH&CN và các quỹ phát triển KH&CN nói riêng đã đưa ra thực trạng
quản lý nhà nước về KH&CN, chính sách hỗ trợ đầu tư cho nghiên cứu và phát
triển của một số nước. Các công trình này đều cho thấy tầm quan trọng của
KH&CN đối với phát triển KT-XH và để phát huy được vị trí, vai trò của
KH&CN đối với phát triển KT-XH cần phải có cơ chế chính sách tài chính thích
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hợp, hạn chế biện pháp mệnh lệnh hành chính, tăng cường cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm và đẩy mạnh đối tác công - tư trong NC&PT. Từ những kết quả
nghiên cứu này đã cho thấy sự khác biệt giữa cơ chế quản lý NSNN cho hoạt
động KHCN giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều này,
đòi hỏi Việt Nam cần phải học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia này, đồng thời
lựa chọn những mô hình phù hợp, những cơ chế thích hợp để triển khai ở nước ta
trong thời gian tới.
1.1.4. Tổng hợp đánh giá những vấn đề chưa được giải quyết và những
vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết
1.1.4.1. Tổng hợp đánh giá những vấn đề chưa được giải quyết
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 hoàn thiện 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:
- Qua tham khảo các nghiên cứu ở trong và ngoài nước có thể thấy cho đến
nay các công trình nghiên cứu đề cập đến quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát
triển KH&CN chưa thật đầy đủ và sâu sắc; đặc biệt các nghiên cứu chủ yếu nêu
thực trạng, chưa có nhiều nghiên cứu nêu những tồn tại, bất cập, giải pháp cụ thể
để hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN, áp dụng
vào Việt Nam....
- Các công trình nghiên cứu hiện nay chưa phân tích đánh giá toàn diện và
đầy đủ về quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN tại Việt Nam,
cũng như phân tích, đánh giá một cách có hệ thống thực trạng, ưu điểm, tồn tại,
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hạn chế của quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN hiện nay, vận
dụng thực tế của các nước vào điều kiện của Việt Nam.
- Các công trình nghiên cứu đánh giá chưa thật toàn diện, sâu sắc những tồn
tại, bất cập và nêu những giải pháp cụ thể để hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư
cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam hiện nay.
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.
1.1.4.2. Những vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu giải quyết
- Về lý luận:
+ Luận giải cơ sở lý luận về quản lý NSNN đầu tư cho phát triển KH&CN
nói chung và cho các quỹ phát triển KH&CN nói riêng. Việc phân tích, làm rõ
quản lý NSNN cho lĩnh vực này phải đặt trong mối tương quan với một số lĩnh
vực sự nghiệp công lập khác để thấy được tính đặc thù của quản lý NSNN đầu tư
cho phát triển KH&CN.
+ Nghiên cứu so sánh quản lý NSNN đầu tư cho phát triển KH&CN nói
chung và cho các quỹ phát triển KH&CN một số nước tiên tiến trên thế giới để
rút ra những hạt nhân hợp lý vận dụng vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách
đầu tư cho phát triển KH&CN ở Việt Nam hiện nay.
- Về thực tiễn:
+ Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quản lý NSNN đầu tư cho các
quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam hiện nay, qua đó chỉ ra những bất cập và
nguyên nhân của những bất cập đó.
+ Đề xuất những giải pháp để hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN ở Việt Nam đáp ứng được yêu cầu phát triển KH&CN phục
vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

20

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 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 giải pháp hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN ở Việt Nam phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tiễn và đáp ứng
được yêu cầu phát triển KH&CN nhằm phát triển bền vững 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, trong đó bao gồm: quản lý hoạt động chi NSNN và
quản lý hoạt động sử dụng vốn NSNN tại các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam.
1.2.2.2. Phạm vi nghiên cứu
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- Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý
NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN, đây là một nội dung của quản lý
đầu tư công (đầu tư cho 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 năm 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. Ngoài ra,
luận án còn nghiên cứu kinh nghiệm quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát
triển KH&CN của một số nước phát triển (Hoa Kỳ, Nhật Bản) và một số nước
có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam (Achentina, Hàn Quốc và Thái Lan).
- Về không gian: Luận án tập trung nghiên cứu quản lý NSNN đầu tư cho
các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam, trong đó bao gồm: (1) Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia; (2) Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- 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
Luận án được thực hiện với các cách tiếp cận tổng quát là vai trò của
KH&CN đối với phát triển KT-XH và vai trò của Nhà nước đối với phát triển
KH&CN. Từ cách tiếp cận tổng quát này, luận án thực hiện theo cách tiếp cận cụ
thể sau:
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- 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 nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, coi đó là một nội dung của quản lý
nhà nước về kinh tế, làm cơ sở, căn cứ cho việc đề xuất các giải pháp để hoàn
thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở nước ta hiện nay
để thúc đẩy phát triển KT-XH theo hướng bền vững.
- 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, từ đó tác giả có thể đề xuất những kiến nghị và giải
pháp phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta trong thời gian tới.
- 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 hoàn thiện 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:
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+ Phương pháp logic và lịch sử, phương pháp phân tích và tổng hợp: các
phương pháp này được sử dụng trong đề tài nhằm đi sâu vào phân tích lý luận về
quản lý NSNN đầu tư cho KH&CN nói chung và cho quỹ phát triển KH&CN
nói riêng, cũng như phân tích thực trạng quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát
triển KH&CN Việt Nam, từ đó đánh giá những những kết quả đạt được, những
tồn tại, yếu kém cần giải quyết trong thời gian tới.
+ Phương pháp khái quát hoá và cụ thể hoá: phương pháp này giúp tác giả
đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư cho các
quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam.
+ 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 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: Số liệu trong đề tài được khai thác chủ
yếu từ số liệu thứ cấp, đó là những số liệu đã công bố như Niên giám thống kê,
các loại sách báo, tạp chí, các báo cáo của cơ quan có thẩm quyền của ngành
KH&CN, Tài chính, v.v… và các tài liệu tham khảo khác.
+ 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.
Thông qua các phương pháp này, tác giả so sánh, đánh giá tình hình hoạt động
của quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam, cũng như tình hình đầu tư NSNN và sử
dụng NSNN của các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam hiện nay.
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. Mục đích của việc
phỏng vấn sâu những cá nhân này là nhằm tìm hiểu sâu hơn về thực tiễn hoạt
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động của các quỹ phát triển KH&CN này, đồng thời qua đó làm rõ được những
thuận lợi và khó khăn mà bản thân họ gặp phải trong việc thực thi những chủ
trường, chính sác của Đảng và Nhà nước về quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN hiện nay ở Trung ương cũng như ở địa phương. Sau khi thực
hiện toàn bộ, các phỏng vấn thông tin thu được sẽ được nhóm lại thành các vấn
đề để phân tích theo yêu cầu đặt ra của chủ đề nghiên cứu.
Tác giả đã tiến hành phỏng vấn 04 chuyên gia có sự am hiểu sâu về quỹ
phát triển KH&CN quốc gia (Phụ lục 3) và 45 cán bộ trực tiếp tham gia quản lý
các quỹ KH&CN của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tác giả tiến hành
phỏng vấn 15 tỉnh trong cả nước, mỗi tỉnh phỏng vấn 03 cán bộ) (Phụ lục 3).
+ 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.
Với mỗi khách thể nghiên cứu chúng tôi có một bảng hỏi riêng với câu hỏi được
chuẩn bị sẵn để khách thể nghiên cứu điền phiếu hỏi theo ý kiến của cá nhân họ.
Sau khi các phiếu điều tra được thu thập và làm sạch, chúng tôi sử dụng phần
mềm IBM SPSS Statistics 20.0 để sử lý dữ liệu thu thập được.
Tổng số phiếu tác giả phát ra 08 phiếu dành cho cán bộ quản lý quỹ phát
triển KH&CN quốc gia và 190 phiếu dành cho 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. Số phiếu thu về đảm bảo tỷ lệ 100% và trong đó số phiếu
hợp lệ đạt tỷ lệ 100% (Phụ lục 1, 2).
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.
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- 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 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..
1.2.4. Khung phân tích luận án
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Chính sách, pháp luật
về phát triển KH&CN

Nguồn lực của các cơ
quan, tổ chức quản lý các
quỹ phát triển KH&CN

Đặc điểm của các cá
nhân, tổ chức tham gia
nghiên cứu KH&CN

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

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

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.

Xây dựng dự
toán, lập chi
tiết chi và phê
duyệt cấp vốn
NSNN hàng
năm và vốn
điều lệ cho các
quỹ phát triển
KH&CN.

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.

- Mức độ gia tăng quy mô tài chính của quỹ;
- Mức độ gia tăng về đề tài, đề án được quỹ cấp kinh phí thực hiện
- Mức độ gia tăng các công trình nghiên cứu được công bố trên các
ấn phẩm khoa học uy tín, v.v..
Mục tiêu

Nguồn: Tác
giảđẩy
xây dựng
Thúc
Thúc đẩy phát
Nâng cao chất
triển KT-XH Sơ đồ 1. 1: Khung
phátphân
triển tích luận án lượng tăng
theo hướng
trưởng kinh tế
KH&CN ở
bền vững
Việt Nam
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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
Theo nghĩa phổ quát, khoa học được hiểu là hệ thống tri thức của con người
về tự nhiên, xã hội và tư duy với bản chất và quy luật vận động của chúng được
thể hiện bằng những khái niệm, phán đoán, học thuyết định hướng hoạt động của
con người. Còn công nghệ là sự ứng dụng, vật chất hóa các tri thức khoa học vào
thực tiễn sản xuất và đời sống, đó là tập hợp các giải pháp, phương pháp, quy
trình, kỹ năng, phương tiện kỹ thuật,… được sử dụng tạo ra sản phẩm vật chất và
dịch vụ cụ thể. Hoạt động KH&CN là sự thể hiện, đồng hành gắn bó giữa lý luận,
lý thuyết và thực tiễn, thực hành, giữa nghiên cứu và ứng dụng thực tế, đây tập
hợp toàn bộ các hoạt động có hệ thống và sáng tạo nhằm phát triển kho tàng kiến
thức liên quan đến con người, tự nhiên và xã hội, nhằm sử dụng những kiến thức
đó để tạo ra những ứng dụng mới. Ở Việt Nam, theo Luật KH&CN năm 2013,
“hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát
triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ KH&CN, phát huy sáng kiến và
hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển KH&CN” (Khoản 3, Điều 3); điều này
đã được Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công
nghệ làm cho khoa học, công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực
quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại” [21, tr.27], trên tinh
thần đó Nhà nước phải thay đổi cơ chế, chính sách quản lý đối với hoạt động
KH&CN, trong đó chú trọng đến việc chuyển từ việc cấp phát ngân sách hàng
năm theo cơ chế “xin - cho” sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Trước yêu
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cầu này, Nhà nước hình thành các quỹ phát triển KH&CN để khắc phục những
tồn tại, bất cập trong cơ chế tài chính cho KH&CN hiện nay.
Quỹ phát triển KH&CN là một định chế tài chính trung gian phi ngân hàng,
nhằm thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào lĩnh vực
KH&CN, đây là một hình thức cấp kinh phí cho KH&CN tương đối phổ dụng ở
các nước tiến tiến trên thế giới. Ở các nước này, quỹ KH&CN được gọi dưới các
tên khác nhau: Foundation, Fonds, Fund, Stiftung. Ở Việt Nam, hình thức tổ
chức trên đều gọi là quỹ. Xét về bản chất kinh tế, quỹ KH&CN thực chất chỉ là
quỹ đầu tư, các khoản đầu tư này đều được quản lý chuyên nghiệp, có tổ chức
quản lý quỹ, được giám sát bởi ngân hàng và cơ quan thẩm quyền khác. Quỹ này
được xem là kênh huy động vốn thu hút các nguồn vốn dài hạn, đồng thời đảm
bảo lợi ích cho cả người đầu tư lẫn người nhận đầu tư. Những năm 50 của thế kỷ
XX, các quỹ KH&CN của các quốc gia lớn như Mỹ, Đức và nhỏ như Thuỵ Sỹ đã
được thành lập và đi vào hoạt động. Kết quả hoạt động của các quỹ này sau hơn
50 năm hoạt động đã được đánh giá rất cao trong phát triển KH&CN trong nước
và trên thế giới. Các nước như Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, New
Zealand,... vào những năm 80 và 90 của thể kỷ XX cũng đã thành lập các quỹ
phát triển KH&CN. Đặc biệt năm 2005 sau 2 năm chuẩn bị, EU cũng đã quyết
định thành lập quỹ phát triển KH&CN của mình. Như vậy bên cạnh các chương
trình KH&CN có tính chiến lược, dài hạn và ngắn hạn, 5 năm đang vận hành lâu
nay thì EU đã thành lập quỹ KH&CN cho phù hợp và đáp ứng nhu cầu và tình
hình mới của EU.
Thực tế cho thấy, NSNN dành cho KH&CN là ngân sách sự nghiệp, điều
này ở các nước đều có quan niệm như vậy. Theo đó, khi sử dụng người ta không
yêu cầu kinh phí này phải mang lại lợi ích về kinh tế như là tài chính đầu tư cho
hoạt động kinh doanh mà kỳ vọng vào việc ngân sách đó mang lại tri thức khoa
học và tri thức công nghệ tương ứng. Điều tất nhiên trong quá trình hoạt động có
những kết quả nghiên cứu mang lại các giá trị kinh tế nhất định, nhưng không

29

phải vì thế mà xem hoạt động nghiên cứu và phát triển là hoạt động mang lại lợi
nhuận kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng các quỹ KH&CN ở
Việt Nam thời gian qua, vẫn còn tuy duy cũ, cho rằng đã là quỹ thì phải là tổ
chức tài chính, phải sinh lợi nhuận, phải bảo tồn và phát triển vốn,… Chính điều
này đã gây khó khăn cho việc hình thành các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam.
Quỹ phát triển KH&CN nói chung là tổ chức phi tín dụng, phi ngân hàng,
không vụ lợi và thường có ba hình thái tổ chức: i) do cá nhân thành lập và cấp
kinh phí cho Quỹ hoạt động; ii) do cộng đồng khoa học thành lập theo cơ chế
dân chủ (dạng hội) và hàng năm Nhà nước uỷ thác cho Quỹ một khoản tiền để
Quỹ cấp kinh phí cho các hoạt động KH&CN (hình thức tự quản); iii) do Nhà
nước thành lập theo luật pháp dân sự và hằng năm Nhà nước dành một khoản
kinh phí từ NSNN (ngân sách cho sự nghiệp KH&CN) hoặc một khoản kinh phí
công ích cho Quỹ hoạt động. Đặc trưng lớn nhất của quỹ là tổ chức, bộ máy và
phương thức hoạt động là đề cao tính tự quản, dân chủ và công khai. Điều này
dựa trên quan điểm mà các nước tiên tiến thừa nhận: “Cộng đồng khoa học là
người biết tốt nhất về công việc khoa học cho nên cũng là người biết việc phân
bổ kinh phí cho hoạt động KH&CN như thế nào là hợp lý - vì khoa học là một
loại hoạt động về bản chất là rất tự do, sáng tạo (chỉ có nhà khoa học mới thấu
hiểu hoạt động này)” [37, tr. 36].
Hệ thống quỹ phát triển KH&CN của Việt Nam sau khi có Luật KH&CN
đã từng bước phát triển. Trong đó có các Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, của
bộ/ tỉnh, của DN, của các tổ chức, cá nhân. Hệ thống Quỹ này được thiết lập trên
quan điểm đã nêu trên đó là không vì mục đích lợi nhuận, ngay cả Quỹ phát triển
KH&CN của các tổ chức, cá nhân cũng phải đảm bảo mục tiêu này, mặc dù Quỹ
này được hình thành từ nguồn vốn đóng góp của tổ chức, cá nhân thành lập
không có nguồn gốc từ NSNN, các khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng của tổ
chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu là “tổ
chức hoạt động phi lợi nhuận để tài trợ không hoàn lại, cho vay với lãi suất thấp
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hoặc không lấy lãi, bảo lãnh vốn vay phục vụ yêu cầu phát triển KH&CN của tổ
chức, cá nhân” (Khoản 1, Điều 62, Luật KH&CN năm 2013). Đối với hoạt động
nghiên cứu khoa học, về cơ bản quỹ sẽ cấp 100% kinh phí cho các đề tài này.
Đối với hoạt động NCƯD, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, quỹ hỗ
trợ trực tiếp một phần hoặc dùng các công cụ tài chính gián tiếp như thuế, tín
dụng để thúc đẩy hoạt động này của DN. Đối với các quỹ phát triển KH&CN
của quốc gia, bộ, tỉnh, kinh phí cho quỹ lấy từ ngân sách dành cho KH&CN, do
vậy các quỹ quan tâm đến các nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi trách nhiệm của
Nhà nước phải thực hiện, còn đối với các hoạt động KH&CN của DN, các quỹ
chỉ hỗ trợ một phần, còn phần chính là phải do các DN tự đầu tư thực hiện.
Ở nhiều nước trên thế giới, hình thức cấp kinh phí theo phương thức quỹ là
một hình thức rất thịnh hành và là hình thức chủ yếu của các nước có nền KTTT.
Cách thức hoạt động của quỹ sẽ làm cho hoạt động KH&CN của nước ta chuyển
mạnh theo hướng cơ chế thị trường, gắn với yêu cầu của thực tiễn. Cụ thể là,
người làm KH&CN sẽ tự chủ, tự chịu trách nhiệm hơn; cộng đồng những người
làm KH&CN được Nhà nước giao quản lý quỹ theo cơ chế nâng cao tính tự chủ,
tự quản; những nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án) được xác định theo một cơ chế
sát với nhu cầu, năng lực công nghệ của người làm khoa học và người sản xuất.
Theo cách thức này, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia sẽ là một tổ chức cấp kinh
phí theo kiểu mới, thích hợp với hoạt động KH&CN của thời kỳ CNH, HĐH và
phù hợp với cơ chế thị trường định hướng XHCN của nước ta.
Từ những phân tích trên, quỹ phát triển KH&CN được hiểu là quỹ tiền tệ
tập trung do Nhà nước hoặc tư nhân 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 của 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
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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 [22, tr. 100]. Theo
đó, quỹ phát triển KH&CN không phải là tổ chức kinh doanh giống như như tổ
chức tín dụng, hoạt động của quỹ cũng khác với hoạt động ngân hàng và hoạt
động tín dụng, vì mục đích của quỹ cũng như nội dung đầu tư của quỹ khác với
đầu tư tín dụng.
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, giảm nguy cơ độc quyền
trong hoạt động KH&CN thông qua việc tuyển chọn các đề tài nghiên cứu do
chính các nhà khoa học tự đề xuất, với nguyên tắc đánh giá theo phương pháp tư
vấn chuyên gia cùng ngành, từ đó chọn đề cương, đề tài nghiên cứu tốt nhất làm
cơ sở để Quỹ tài trợ.
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, Quỹ còn được huy động
nhiều nguồn vốn khác trong xã hội thông qua các chính sách khuyến khích của
Nhà nước. Đây là một trong các biện pháp để xã hội hoá nguồn vốn cho hoạt
động KH&CN, khắc phục tình trạng bao cấp đối với hoạt động KH&CN.
Thứ năm, các quỹ phát triển KH&CN do Nhà nước thành lập, có nguồn vốn
đầu tư từ NSNN thực chất là quỹ tài chính công ngoài NSNN, vì thế 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 [42, tr. 358-363], đó là:
- Chủ thể quyết định việc thành lập, tổ chức bộ máy quản lý, huy động
nguồn vốn và sử dụng loại hình quỹ này là nhà nước. Mặc dù nguồn vốn để hình
thành nên các quỹ này có thể một phần do NSNN cấp, một phần từ vốn góp của
các tổ chức KT-XH, cá nhân, hộ gia đình, nhưng quyền quyết định thành lập và
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sử dụng vẫn là nhà nước, nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Điều này góp phần
bảo đảm quyền lãnh đạo tập trung, thống nhất của nhà nước trong việc tạo lập và
sử dụng các quỹ tài chính nhà nước, nhằm thực hiện các nhiệm vụ KT-XH của
nhà nước. Tuy nhiên, thuật ngữ “nhà nước” ở đây thường được hiểu là các cơ
quan nhà nước thuộc khu vực hành pháp (Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ,
Ủy ban nhân dân) được giao nhiệm vụ thành lập, tổ chức và quản lý Quỹ, chứ
không phải là Quốc hội hay HĐND - các cơ quan quyền lực nhà nước mang tính
đại diện.
- Về nguồn vốn hình thành quỹ bao gồm hai nguồn chủ yếu, đó là: một
phần do NSNN cấp, một phần huy động từ các nguồn tài chính nhàn rỗi (của các
tổ chức KT-XH, dân cư) trong xã hội, trong đó, vốn từ NSNN chủ yếu đầu tư để
hình thành vốn điều lệ cho Quỹ, hàng năm NSNN sẽ đầu tư theo dự toán để bổ
sung cho Quỹ.
- Quỹ được sử dụng vì lợi ích chung của toàn xã hội, không vì mục tiêu lợi
nhuận, nhưng phải bảo đảm sự bảo toàn và phát triển nguồn vốn của các Quỹ.
Trong thực tế, để đảm bảo cho hoạt động bình thường, các quỹ phải đảm bảo
nguồn vốn từ NSNN cấp ban đầu và cấp bổ sung hàng năm, bảo đảm nguồn vốn
của quỹ ít nhất bằng vốn điều lệ, như ở Việt Nam hiện nay, Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia được quy định vốn điều lệ là 500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các
quỹ này còn được phép cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp đối với dự án
ứng dụng kết quả NCKH&PTCN vào sản xuất và đời sống, nhưng mức cho vay
phải trong phạm vi an toàn để đảm bảo Quỹ hoạt động bình thường. Ở Việt Nam,
đối với quỹ phát triển KH&CN quốc gia được phép cho vay với “tổng vốn cho
vay hằng năm không quá 20% vốn điều lệ của Quỹ. Tổng dư nợ cho vay không
quá 50% vốn điều lệ của Quỹ”.
- Cơ chế hoạt động linh hoạt hơn so với NSNN. Trước hết, bởi các quỹ này
thường được điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật (nghị định, thông tư, quyết
định) của các cơ quan hành pháp (Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ,
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UBND) và không có sự tham gia của các cơ quan quyền lực nhà nước (Quốc hội,
HĐND) nên sự kiểm tra, giám sát cũng chỉ ở những mức độ nhất định (phần lớn
không chịu sự điều chỉnh của pháp luật về NSNN, không chịu sự giám sát và
kiểm tra thường xuyên của các cơ quan dân cử như Quốc hội, HĐND). Tiếp đến,
cơ chế sử dụng các quỹ này cũng rất linh hoạt, đúng theo phương châm “tiền
nào dùng vào việc ấy” với những mục tiêu cụ thể của quỹ đã được xác định [23,
tr. 127]. Điều này tạo nên sự linh hoạt trong việc sử dụng quỹ để xử lý những
tình huống biến động bất thường không được dự báo trước, đúng như mục tiêu
tạo lập các quỹ này.
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 DN; quỹ phát triển
KH&CN của cá nhân, tổ chức. Với cách phân loại này, cơ quan quản lý nhà
nước xác định rõ địa vị pháp lý của từng loại quỹ phát triển KH&CN, từ đó phân
định rõ thẩm quyền quản lý đối với các quỹ này.
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. Trong đó, quỹ phát triển KH&CN nhà nước là quỹ phát triển KH&CN do
nhà nước cấp vốn cho quy hoạt động (bên cạnh đó, quỹ còn có thể huy động
nguồn vốn từ các nguồn khác ngoài nhà nước), còn quỹ phát triển KH&CN tư
nhân do cá nhân, tổ chức tư nhân đầu tư vốn toàn bộ. Với cách phân loại này, cơ
quan quản lý nhà nước xác định rõ cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN.
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2.1.3. Vai trò của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Trong những năm qua, sự ra đời của các quỹ phát triển KH&CN 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. Có thể chỉ ra một số vai trò như sau:
Thứ nhất, các quỹ phát triển 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. Bởi mặc dù quỹ NSNN
là một quỹ lớn, nhưng việc thu chi lại chỉ trong những giới hạn nhất định (được
quy định trong luật và dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương hàng
năm trình Quốc hội phê duyệt), trong khi nhu cầu cho phát triển KH&CN lại rất
lớn và đòi hỏi phải có những cơ chế đặc thù nhất định. Cho nên, các quỹ phát
triển KH&CN, không những đã giúp tạo lập thêm một kênh nhằm huy động
nguồn tài chính cho nhà nước, mà nó còn giúp nhà nước thay đổi cơ chế tài
chính trong hoạt động 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. Cơ chế hoạt động của các quỹ này lại linh hoạt, chủ động và có
tính đan xen giữa cơ chế quản lý nhà nước thuần túy và cơ chế quản lý thị trường.
Do đó, đây là sự bổ sung hữu hiệu cho các cơ chế, chính sách khác của nhà nước
trong quá trình chuyển đổi dần nền kinh tế xã hội sang hoạt động theo cơ chế
thị trường.
Trong bối cảnh phát triển thị trường KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển
KTTT ở Việt Nam hiện nay, việc hình thành và hoạt động các quỹ phát triển
KH&CN nhằm từng bước khắc phục được những “nút thắt” trong hoạt động
KH&CN, đặc biệt đối với cơ chế tài chính, tạo sự thông thoáng, sáng tạo, năng
động về nguồn lực tài chính đầu tư cho hoạt động KH&CN, từ đó tạo đà khắc
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phục sự nhiêu khê, nhũng nhiễu trong các thủ tục hành chính đối với việc quyết
toán tài chính trong hoạt động KH&CN.
Các quỹ phát triển KH&CN từng bước khắc phục những tồn tại, bất cập
trong đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN ở Việt Nam. Quỹ
phát triển KH&CN được thành lập và đi vào hoạt động theo tinh thần của Luật
KH&CN, nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định, liên tục cho NCCB trong các lĩnh
vực khoa học, nhất là một số lĩnh vực khoa học đặc thù của Việt Nam. Hơn nữa
thông qua các quỹ này, các cá nhân, tổ chức, DN sẽ đẩy mạnh nghiên cứu ứng
dụng trong các lĩnh vực KH&CN, chú trọng phát triển công nghệ, nhất là công
nghệ cao, công nghệ có ý nghĩa quan trọng; đẩy mạnh ứng dụng kết quả hoạt
động KH&CN; ngoài ra khuyến khích các hoạt động NCKH&PTCN, phổ biến,
ứng dụng thành tựu KH&CN, tăng cường nhân lực KH&CN và chuyển giao
công nghệ về cơ sở, chú trọng địa bàn có điều kiện KT-XH khó khăn và đặc biệt
khó khăn. Có thể nói, trong các hoạt động KH&CN nêu trên, nhiều hoạt động rất
phù hợp với cơ chế, phương thức hoạt động của quỹ như hoạt động NCCB, hoạt
động ứng dụng kết quả KH&CN và hoạt động KH&CN của cơ sở.
Ở Việt Nam, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia được thành lập năm 2003
theo Nghị định 122/2003/NĐ-CP, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008, và
bắt đầu hoạt động tài trợ, hỗ trợ từ tháng 11/2009.
2.1.4. Đầu tư vốn từ ngân sách nhà nước cho các quỹ phát triển khoa
học và công nghệ
2.1.4.1. Khái niệm đầu tư vốn từ ngân sách nhà nước cho các quỹ phát
triển khoa học và công nghệ
Trong nền KTTT, đầu tư được hiểu là việc bỏ vốn vào các hoạt động KTXH để mong nhận được những lợi ích kinh tế hoặc lợi ích xã hội lớn hơn trong
tương lai. Đầu tư phát triển là loại hình đầu tư có liên quan đến sự tăng trưởng
quy mô vốn của nhà đầu tư và quy mô vốn trên phạm vi toàn xã hội. Thông qua
đầu tư phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực sản xuất phục vụ của nền
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kinh tế được tăng cường, đổi mới, hoàn thiện, hiện đại hoá; góp phần quan trọng
trong việc hình thành và điều chỉnh cơ cấu của nền kinh tế, thực hiện mục tiêu
ổn định và tăng trưởng cao, bền vững của nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, hầu hết
các quốc gia đều hết sức coi trọng và có những quốc sách đúng đắn về đầu tư
phát triển.
NSNN với tư cách là một phạm trù kinh tế đã ra đời và tồn tại từ lâu, là một
công cụ tài chính quan trọng của nhà nước; NSNN xuất hiện dựa trên cơ sở hai
tiền đề khách quan là tiền đề nhà nước và tiền đề kinh tế hàng hoá - tiền tệ.
Trong thực tiễn, hoạt động NSNN là hoạt động thu (tạo lập) và chi tiêu (sử dụng)
quỹ tiền tệ của nhà nước, làm cho nguồn tài chính vận động giữa một bên là các
chủ thể kinh tế, xã hội trong quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân dưới
hình thức giá trị và một bên là nhà nước. Đó chính là bản chất kinh tế của NSNN.
Đứng sau các hoạt động thu, chi là mối quan hệ kinh tế giữa nhà nước và các chủ
thể kinh tế, xã hội. Nói cách khác, NSNN phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa nhà
nước với các chủ thể trong phân phối tổng sản phẩm xã hội, thông qua việc tạo
lập, sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước, chuyển dịch một bộ phận thu
nhập bằng tiền của các chủ thể đó thành thu nhập của nhà nước và nhà nước
chuyển dịch thu nhập đó đến các chủ thể được thực hiện để thực hiện các chức
năng, nhiệm vụ của nhà nước.
Nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư phát triển, bên cạnh chính sách
khuyến khích mạnh mẽ đầu tư trong nước và ngoài nước để phát triển KT-XH,
Đảng và nhà nước ta luôn có sự ưu tiên hàng đầu nguồn vốn NSNN dành cho
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH, đầu tư dự trữ vật tư hàng hoá của nhà
nước, đầu tư phát triển sản xuất. Đó chính là các khoản chi đầu tư phát triển của
NSNN. Như vậy có thể hiểu chi đầu tư phát triển của NSNN là quá trình phân
phối và sử dụng một phần vốn tiền tệ từ quỹ NSNN để đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng KT-XH, phát triển sản xuất và dự trữ vật tư hàng hóa của nhà nước nhằm
thực hiện mục tiêu ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.
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Mặc dù, trong danh mục chi NSNN theo Luật NSNN Việt Nam hiện nay thì
chi NSNN cho sự nghiệp KH&CN được xếp vào mục chi thường xuyên, tuy
nhiên nếu xét về mục đích chi NSNN để đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN
thì rõ ràng đây không phải là chi thường xuyên mà là chi cho phát triển. Vì thực
tế cho thấy rằng, các khoản đầu tư cho phát triển KH&CN không trực tiếp tạo ra
của cải vật chất cho xã hội, nhưng đã gián tiếp thúc đẩy phát triển lực lượng sản
xuất, đổi mới phương thức sản xuất. Điều nay cho thấy rằng đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN từ NSNN đã thúc đẩy phát triển KT-XH trong một tương lại gần.
Đầu tư vốn bằng NSNN trong lĩnh vực KH&CN là việc nhà nước chủ động
cấp kinh phí NSNN cho các đơn vị dự toán có hoạt động KH&CN để các chủ thể
này sử dụng nguồn kinh phí đó vào mục đích phát triển KH&CN theo các
nguyên tắc và quy trình chi NSNN. Cơ chế đầu tư vốn bằng NSNN cho KH&CN
là cơ chế chi NSNN, được thực hiện theo các quy định mang tính đặc thù của
pháp luật NSNN. Đây là điểm phân biệt khá quan trọng giữa đầu từ bằng vốn
NSNN với các hoạt động đầu tư bằng vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà
nước hay bằng vốn của DNNN.
Từ những phân tích đó cho thấy, đầu tư vốn từ NSNN cho các quỹ phát
triển KH&CN là hoạt động chi NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN nhằm
thực hiện các nhiệm vụ phát triển KH&CN phục vụ cho yêu cầu phát triển KT-XH.
Trong đó, chi NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN là hoạt động do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành nhằm tạo lập, duy trì, bổ sung và mở
rộng quy mô nguồn lực tài chính cho các quỹ phát triển KH&CN.
Đầu tư NSNN cho KH&CN thông qua quỹ phát triển KH&CN là một
phương thức đầu tư linh hoạt, trực tiếp cho việc nghiên cứu các đề tài/dự án do
tổ chức, cá nhân nhà khoa học tự đề xuất trong các lĩnh vực KH&CN theo
nguyên tắc dân chủ, tự do sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh thông qua tuyển
chọn chặt chẽ các đề tài/dự án, là một trong số các biện pháp nhằm xã hội hoá
hoạt động KH&CN.
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Việc đầu tư vốn từ NSNN cho quỹ phát triển KH&CN phải đảm bảo theo
đúng quy định của Luật NSNN. Trong nền KTTT, nguồn vốn đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN không chỉ duy nhất nguồn đầu tư từ NSNN mà còn nhiều
nguồn khác từ khu vực ngoài nhà nước. Tuy nhiên, đối với các quỹ phát triển
KH&CN thì nguồn vốn đầu tư từ NSNN là rất quan trọng nhằm cung cấp vốn
điều lệ ban đầu và bổ sung thêm hàng năm để đảm bảo nguồn tài chính ổn định
cho các quỹ này duy trì và hoạt động bình thường.
2.1.4.2. Hiệu quả đầu tư vốn từ ngân sách nhà nước cho các quỹ phát triển
khoa học và công nghệ trong nền kinh tế thị trường
Hiệu quả là mục tiêu của hoạt động đầu tư, đó chính là sự so sánh giữa các
chi phí đầu vào với giá trị của các đầu ra, là mối tương quan giữa sử dụng nguồn
lực và tỷ lệ đầu ra - đầu vào. Hiệu quả phản ánh giá trị của các kết quả cao hơn
giá trị của các nguồn lực đã chi dùng hay nói cách khác đó là sự tăng cường tối
đa lợi nhuận và tối thiểu chi phí. Theo đó, hiệu quả đầu tư là sự so sánh, đối
chiếu các kết quả đạt được với toàn bộ các nguồn lực đã sử dụng, nhằm đánh giá
kết quả đạt được với chi phí thấp nhất.
Từ đó, hiệu quả đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN được hiểu là
mối quan hệ giữa kết quả hoạt động của các quỹ phát triển KH&CN đạt được
với các khoản đầu tư cho quỹ này trong một khoảng thời gian nhất định.
Do hiệu quả của hoạt động KH&CN có độ trễ nhất định, không dễ thấy, nên
việc đầu tư không thể đòi hỏi nhìn thấy hiệu quả ngay lập tức. Đầu tư cho
KH&CN là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai. Nghiên cứu đã mất nhiều
thời gian, đưa kết quả nghiên cứu vào cuộc sống cũng cần có thời gian, để kết
quả nghiên cứu phát huy hiệu quả lại cần thêm thời gian nữa. Cho nên, đầu tư
NSNN cho quỹ phát triển KH&CN ngoài hiệu quả trực tiếp (đó là sự gia tăng
nguồn lực tài chính cho quỹ; gia tăng về quy mô hoạt động của quỹ; gia tăng về
số lượng các đề tài, dự án được giải ngân; gia tăng số lượng các công trình
nghiên cứu được công bố, v.v..), còn có hiệu quả tiềm năng, đó là sự đóng góp
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lâu dài cho phát triển nền KH&CN và thúc đẩy phát triển KT-XH, làm gia tăng
hàm lượng KH&CN trong từng sản phẩm, v.v…
Nhiều sản phẩm KH&CN mang lại hiệu quả lớn nhưng là hiệu quả gián
tiếp hoặc vô hình, vì thế đầu tư NSNN cho KH&CN cũng là hoạt động đầu tư
trong KTTT để tại ra sản phẩm hàng hoá. Do vậy, nguồn huy động vốn cho hoạt
đồng đầu tư này cũng tất yếu thông qua thị trường. Do hoạt động KH&CN có độ
trễ nhất định, hiệu quả của nó là gián tiếp hoặc vô hình, nên sự hỗ trợ về tài
chính của nhà nước là rất cần thiết cho các hoạt động KH&CN, nhất là đối với
các NCCB, có tính chất đột phá nhằm nâng cao tiềm lực KH&CN quốc gia.
Chính vì thế, chúng ta khó có thể đánh giá hiệu quả đầu tư NSNN cho quỹ
phát triển KH&CN bằng việc so sánh giữa nguồn vốn đầu tư với lợi ích kinh tế
đạt được ngay trong một chu kỳ ngắn hạn, bởi vì những lợi ích của hoạt động
KH&CN đối với phát triển kinh tế có khoảng thời gian tương đối dài. Mặt khác,
kết quả đạt được trong hoạt động KH&CN không chỉ có mỗi lợi ích về mặt kinh
tế, mà còn có lợi ích về mặt xã hội, chính trị, văn hoá, v.v.. – những giá trị khó có
thể lượng hoá bằng các phép tính kinh tế. Chính vì thế, để có thể xác định được
tính hiệu quả của hoạt động đầu tư NSNN cho quỹ phát triển KH&CN chúng ta
nên dựa vào việc so sánh mức độ gia tăng nguồn vốn đầu tư từ NSNN với mức
độ phát triển quỹ phát triển KH&CN như:
- Khối lượng vốn từ NSNN đầu tư cho quỹ phát triển KH&CN hàng năm so
với định mức đầu tư. Ở Việt Nam, Luật KH&CN 2013 quy định “Nhà nước bảo
đảm chi cho KH&CN từ 2% trở lên trong tổng chi NSNN hằng năm và tăng dần
theo yêu cầu phát triển của sự nghiệp KH&CN” (Khoản 1, Điều 49), trong đó
Quỹ phát triển KH&CN quốc gia được ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp vốn
điều lệ cho Quỹ là 500 tỷ đồng để tài trợ, hỗ trợ, cho vay, chi hoạt động quản lý
của Quỹ và được bổ sung hằng năm để bảo đảm mức vốn ít nhất 500 tỷ đồng.
Nguồn ngân sách này được cấp cho Quỹ vào tháng 01 và tháng 7 hằng năm theo
kế hoạch tài chính được phê duyệt; đối với Quỹ phát triển KH&CN của DNNN

40

thì DNNN phải trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập DN trong kỳ để
lập Quỹ, tỷ lệ trích cụ thể căn cứ và khả năng và nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt
động KH&CN của DNNN [70].
- Mức độ gia tăng quy mô tài chính của quỹ;
- Mức độ gia tăng về đề tài, đề án được quỹ cấp kinh phí thực hiện;
- Mức độ gia tăng các công trình nghiên cứu được công bố trên các ấn
phẩm khoa học uy tín, v.v..
Thực tiễn Việt Nam trong thời gian qua, NSNN đầu tư cho KH&CN cũng
có những chuyển biến nhất định theo hướng tích cực. Tuy nhiên, nhìn chung
ngân sách cho KH&CN vẫn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng chi so với một số
lĩnh vực khác như giáo dục, đảm bảo xã hội, các hoạt động kinh tế. Hiện nay,
nhà nước duy trì mức đầu tư cho hoạt động KH&CN (chưa tính kinh phí sự
nghiệp môi trường và an ninh, quốc phòng) với tỷ lệ khoảng 1,36-1,59% tổng
chi NSNN. Tình hình phân bổ kinh phí dành cho KH&CN giai đoạn 2011-2015,
bao gồm: tổng kinh phí được giao, tỷ lệ % trong tổng chi NSNN, tỷ lệ % trong
2% của tổng chi NSNN, đây là mức khá thấp so với mức đầu tư của các nước
trong khu vực và trên thế giới.
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
2.1.5.1. Lý thuyết tiến bộ kỹ thuật quyết định tăng trưởng kinh tế của Slow
Mô hình tăng trưởng kinh tế tân cổ điển do các học giả trường phái tân cổ
điển như các nhà kinh tế người Mỹ (Robert. M. Solow, Swan) và người Anh
(Meter) đưa ra từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX, với đặc điểm chung là dựa trên
“Thuyết kỹ trị”, gọi là mô hình “Tiến bộ kỹ thuật quyết định tăng trưởng kinh tế”.
Robert. M. Solow, trong tác phẩm nổi tiếng “Đóng góp vào học thuyết tăng
trưởng kinh tế” (1956) đã phản đối mô hình tăng trưởng kinh tế của Adam Smith
và mô hình tăng trưởng của Harrod – Donar (Thuyết “tư bản quyết định” hay
vốn đầu tư quyết định tăng trưởng kinh tế) và lập ra mô thức tiến bộ kỹ thuật
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quyết định tăng trưởng kinh tế. Trái ngược với quan điểm mô hình Harrod –
Donar, Slow giả định rằng, tỷ số vốn đầu tư trên lao động không đổi, từ đó tỷ số
vốn đầu tư trên sản phẩm sản xuất ra cũng không đổi, vì vậy thông qua sử dụng
thay đổi của giá cả yếu tố sản xuất có thể điều tiết sự tăng trưởng kinh tế.
Dùng Q’/Q: biểu thị cho tăng trưởng đầu ra; A’/A: biểu thị cho
mức tiến bộ kỹ thuật; K’/K: biểu thị mức tăng trưởng vốn đầu tư;
L’/L: biểu thị tỷ lệ tăng trưởng lao động đầu vào; Wk, Wl: lần lượt
biểu thị tính co dãn đầu ra của vốn đầu tư và lao động, thì công thức
của tỷ lệ tăng trưởng đầu ra là:
Q/Q’ = A’/A + WK (K’/K) WL (L’/L)
Cống hiến của mô hình tăng trưởng kinh tế Solow đối với sự
phát triển lý luận tăng trưởng kinh tế là đưa vào mô hình tăng trưởng
một nhân tố độc lập là “tiến bộ kỹ thuật” và lấy nó làm cơ sở để phân
biệt hai hiệu ứng của tăng tưởng, tức là “hiệu ứng tăng trưởng” và
“hiệu ứng mức độ”. Tác dụng của “hiệu ứng mức độ” là trong tình
trạng không tăng thêm yếu tố đầu vào (như vốn, lao động, ..), tiến bộ
kỹ thuật thông qua thay đổi hàm sản xuất, tức là nâng cao vị trí của
con đường tăng trưởng (Growth path) để thực hiện lâu dài cân bằng
tăng trưởng kinh tế (hay tính bền vững của tăng trưởng). Đồng thời,
Solow còn phân tích thực chứng nền kinh tế Hoa Kỳ và dự đoán đóng
góp của nhân tố “tiến bọ kỹ thuật” đối với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế là
87.5%; căn cứ vào đó xác lập quan điểm: tiến bộ kỹ thuật quyết định
tăng trưởng kinh tế [30, tr. 216].
2.1.5.2. 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 “Tăng trưởng mới” của Romo được trình bày trong tác phẩm
“Mô hình tăng trưởng của loại hình thu nhập tăng dần” (1989). Mô hình tăng
trưởng của Romo có ba bộ phận hợp thành: “Mô thức hai thời kỳ”, “Mô thức hai
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ngành” và Mô thức kinh tế mở“. Theo đó, Romo đã sử dụng phương pháp toán
học hoá và vi mô hó để nghiên cứu.
(1) “Mô thức hai thời kỳ”, tức là mô thức tích luỹ tri thức sản sinh thu nhập
tăng dần”.
Công thức biểu thị: Qi = F(Ri, Kxi), trong đó, Qi: mức độ sản xuất
của hãng sản xuất; F: hàm sản xuất vi phân liên tục của tất cả các hãng
sản xuất trong nền kinh tế; Ri: “Tri thức chuyên nghiệp hoá” mà hãng
sản xuất loại sản phẩm nào đó; K: tri thức thông thường mà tất cả các
doanh nghiệp có thể sử dụng, giống với hiệu ứng kinh tế quy mô; x,i:
tổng hoà của tăng thêm đầu vào yếu tố sản xuất như lao động, tư bản
vật chất của hãng sản xuất. Trong mô thức “hai thời kỳ” đã đưa tri
thức (yếu tố ảnh hưởng đến đầu ra) vào mô thức tăng trưởng với tư
cách là một thừa số độc lập, đồng thời chia tri thức thành “tri thức
thông thường” và “tri thức chuyên ngành”. Romo cho rằng, tri thức
thông thường có thể nay sinh “hiệu ứng kinh tế ngoại tại (ở ngoài)”
làm toàn xã hội có thể mua được hiệu ứng kinh tế quy mô; tri thức
chuyên nghiệp hoá có thển sản sinh “hiệu ứng kinh tế nội tại” mang
lại lợi nhuận độc quyền cho hàng sản xuất riêng. Sự hình thành của
“hiệu ứng kinh tế ngoại tại” và “hiệu ứng kinh tế nội tại”trong sản
xuất xã hội chứng tỏ: tích luỹ tri thức được coi là nhân tố độc lập
trong tăng trưởng kinh tế (nhìn từ quá trình sản xuất một sản phẩm),
bản thân nó không chỉ có thể “sản sinh thu nhập tăng dần” (của một
hãng sản xuất), mà còn có thể mang lại thu nhập tăng dần cho toàn xã
hội [30, tr. 217].
(2) “Mô thức hai ngành”, tức mô thức chia sản xuất thành hai ngành:
“ngành sản xuất sản phẩm tiêu dùng” và “ngành nghiên cứu và phát triển”, tức là
ngành tích luỹ tri thức.
Sản xuất của hai ngành này phân biệt là:
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Y = F(A, K1, L1, H1)
A = E(K2, L2, H2)
Với: K = K1 + K2; trong đó, Y: mức sản xuất; L: tổng lượng lao
động vật chất; H: tổng lượng tích luỹ tư bản nhân lực đã qua huấn
luyện; A: Tiến bộ kỹ thuật; K: Tư bản vật chất; số hiệu 1, 2 biểu thị
cho hai ngành. Mô thức hai ngành này của Romo biểu thị rằng: do tích
luỹ tri thức thay cho tích luỹ tư bản vật chất trở thành nguồn chủ yếu
của tăng trưởng kinh tế, một ngành hay thậm chí một quốc gia dùng
bao nhiêu tài nguyên của ngành nghiên cứu và phát triển quyết định
mức cao thấp của tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nó và mức thu nhập, do
đó phải nâng tỷ lệ tích luỹ tri thức; đồng thời, chỉ có tư bản nhân lực
mới có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế [30, tr. 217].
(3) “Mô thức kinh tế mở”.
Romo chỉ ra rằng, viêc triển khai thương mại quốc tế giữa các
nước có thể khiến cho tri thức tích luỹ nhanh trong phạm vi toàn thế
giới, do đó làm cho tổng mức sản xuất của thế giới được nâng cao,
điều này rất có ý nghĩa đói với nước nghèo. Thương mại quốc tế, một
mặt có thể thông qua việc đưa kỹ thuật vào (nhập khẩu, nhận chuyển
giao kỹ thuật) để nâng cao tỷ lệ lao động có tri thức chuyên nghiệp
hoá của nước nghèo, mặt khác, việc đưa kỹ thuật vào sẽ tiết kiệm
được kinh phí nghiên cứu và phát triển của nước nghèo. Dùng vốn tiết
kiệm này vào đầu tư mới có thể thúc đẩy được tốc độ tăng trưởng kinh
tế của nước nghèo so với nước giàu từ hai phương diện: tiến bộ kỹ
thuật và đầu tư mới [30, tr. 217-218].
Như thế, Romo đã cụ thể hoá tiến bộ kỹ thuật thành tri thức chuyên nghiệp
hoá và thể hiện trong kỹ năng đặc thù của sức lao động, do đó có thể nhận thức
trực quan tác động của tiến bộ kỹ thuật hoặc tri thức đối với tăng tưởng kinh tế.
Tăng trưởng kinh tế hiện đại chủ yếu do sức thúc đẩy của tri thức và tư bản nhân
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lực, nước có tỷ lệ tích tư bản nhân lực cao và tri thức cao thì mức thu nhập và tỷ
lệ tăng trưởng kinh tế sẽ cao và ngược lại.
2.1.5.3. Lý thuyết đầu tư vốn quyết định tiến bộ kỹ thuật và tăng trưởng
kinh tế của Scot
Nhà kinh tế học người Anh là Scot trong tác phẩm “Mô hình tăng trưởng
dựa vào đầu tư tư bản” (1991) đã làm rõ quan hệ của tiến bộ kỹ thuật và đầu tư
vốn trong một trình độ nhất định, một mặt nhấn mạnh tiến bộ kỹ thuật là nhân tố
quyết định của tăng trưởng kinh tế, đồng thời phân tích và chứng minh mối quan
hệ nhân quả của đầu tư và tiến bộ kỹ thuật, xác định rõ tầm quan trọng của đầu
tư vốn đối với thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật và tăng trưởng kinh tế. Mô hình tăng
trưởng của Scot nhấn mạnh tác dụng của đầu tư vốn, tuy nhiên có cách tiếp cận
đối lập với mô hình tăng trưởng của Romo (nhấn mạnh nhân tố tri thức và vốn
nhân lực), nhưng lại thống nhất với Romo về luận giải mối quan hệ của tiến bộ
kỹ thuật và đầu tư vốn và vai trò của thương mại quốc tế đối với tăng trưởng
kinh tế quốc tế. Scot phê phán cái khung của lý luận tăng trưởng của chủ nghĩa
tân cổ điển, đồng thời cũng phê phán việc nhấn mạnh quá mức đối với tiến bộ kỹ
thuật, tích luỹ tri thức, tư bản nhân lực trong mô hình tăng trưởng của Solow,
Lucas và Romo; phê phán cách làm tách rời những nhân tố đó đối với sự tích luỹ
tư bản, bởi nguồn gốc của tiến bộ kỹ thuật là đầu tư tư bản (vốn). Vì vậy, đầu tư
tư bản (vốn) là nhân tố mang tính chất quyết định sự tăng trưởng kinh tế, Scot
cho rằng, quan điểm “tăng trưởng đầu ra” quyết định bởi vốn và lao động trong
kinh tế học cổ điển (đại diện là Adam Smith) là chính xác và không lỗi thời.
Căn cứ mô thức tăng trưởng của chủ nghĩa cổ điển, Scot đã xây
dựng mô thức tăng trưởng mới (công thức cũ, nội hàm mới):
g = gw + gl; g = aps + µgw
trong đó g: tỷ suất tăng trưởng kinh tế; gw: tỷ suất tăng trưởng
tiền lương; gl: tỷ suất tăng trưởng của lực lượng lao động đã điều
chỉnh chất lượng (tương đương với tư bản nhân lực); a: hệ số tỷ suất
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khái quát tuyến tính hoặc tỷ suất đầu tư bình quân hàng năm; p: tỷ suất
tăng trưởng đầu tư; s: tổng mức thu nhập trong số được được sinh ra,
từ là tỷ suất đầu tư; w: tỷ suất hiệu quả lao động. Mô thức Scot biểu
đạt rõ tỷ suất tăng trưởng kinh tế được sinh ra chủ yếu và quyết định
bởi tỷ suất tăng trưởng của tỷ suất đầu tư vốn và tỷ suất hiệu quả lao
động. Từ công thức trên, có thể thấy rằng: p được quyết định bởi s nếu
tỷ suất đầu tư giảm. Khi s tăng trưởng, p sẽ giảm xuống khi lợi ích thu
được của lao đọng giảm dần, cùng với việc tăng thêm gl, µ cũng sẽ hạ
xuống [30, tr. 218].
Ý nghĩa của mô thức Scot có hai điểm quan trọng: một là, nói rõ quan hệ
giữa đầu tư vốn và tiến bộ kỹ thuật, tức là đầu tư vốn quyết định tiến bộ kỹ thuật,
từ đó tạo ra sự quyết định đối với tăng trưởng kinh tế; hai là, đồng thời nhấn
mạnh ảnh hưởng quan trọng của tri thức và kỹ thuật đối với chất lượng lực lượng
lao động, tỷ suất hiệu quả lao động trong sự tăng trưởng kinh tế.
2.1.5.4. Lý thuyết “các bên tham gia” của Freeman
Trong tác phẩm “Strategic management: A Stakeholder approach” (1984),
Freeman đã gọi “các bên liên quan” là bất cứ nhóm hay cá nhân nào có ảnh
hưởng hay sự ảnh hưởng bởi sự đạt được mục tiêu của tổ chức; hay là những
người, nhóm nhỏ với quyền lực để đáp ứng, thương thảo, thay đổi tương lai
chiến lược của một tổ chức.
Trong kinh tế học, lý thuyết các bên tham gia được sử dụng cả
trong phân tích quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô, áp dụng ở nhiều lĩnh
vực khác nhau. Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển KH&CN, lý thuyết
các bên tham gia cũng được áp dụng để phân tích quản lý các quỹ tài
chính đầu tư phát triển KH&CN với hàm ý gồm nhiều bên tham gia:
Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cộng đồng và các nhà khoa
học, v.v.. [50, tr. 62-63].
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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
Hiện nay, khái niệm quản lý nhà nước có nhiều cách tiếp cận khác nhau,
tuy nhiên theo cách tiếp cận truyền thống, quản lý nhà nước là hoạt động thực
hiện quyền lực nhà nước của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhằm thực hiện
các chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước trên cơ sở các quy luật phát
triển xã hội, nhằm mục đích ổn định và phát triển đất nước [42, tr. 261]. Hoạt
động quản lý nhà nước được thực hiện thông qua chủ thể, khách thể, đối tượng
và công cụ, phương pháp quản lý.
Chủ thể của quản lý nhà nước là các cơ quan nhà nước, bao gồm cơ quan
lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp; khách thể của quản lý nhà
nước là các cá nhân, tổ chức chịu tác động trực tiếp sự tác động của chủ thể quản
lý nhà nước; đối tượng của quản lý nhà nước là các hoạt động, hành vi của khách
thể quản lý bị thay đổi khi chủ thể quản lý tác động đến khách thể quản lý; công
cụ quản lý nhà nước là pháp luật, kế hoạch, quy hoạch, chính sách, chương
trình…, trong đó pháp luật là công cụ quản lý hiệu quả nhất; phương pháp quản
lý nhà nước là tổng thể những nguyên lý xây dựng các hình thức và phương tiện
hoạt động của nhà nước tác động lên đối tượng quản lý để đạt được các mục tiêu
quản lý. Có nhiều phương pháp quản lý được nhà nước áp dụng như: phương
pháp mệnh lệnh hành chính, phương pháp quyền uy, phương pháp kinh tế,
phương pháp giáo dục, động viên, phương pháp tổ chức … Các phương pháp
này được nhà nước phối hợp với nhau một cách hợp lý trong quá trình quản lý
tuỳ vào yêu cầu của thực tiễn quản lý. Trong lĩnh vực NSNN, quản lý NSNN là
hoạt động tác động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt
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động thu, chi NSNN đúng pháp luật, thực hiện được mục tiêu quản lý và điều
hành KT-XH của nhà nước. Trong đó, quản lý chi NSNN là việc các cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhằm thực hiện các
nhiệm vụ của nhà nước trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm các khoản chi phát
triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà
nước; chi trả nợ của nhà nước; chi viện trợ và các khoản chi khác theo quy định
của pháp luật.
Trong thực tế, đối với từng khoản chi có nhiều biện pháp quản lý khác nhau.
Song, các biện pháp chung nhất cho quản lý chi NSNN là:
- Thiết lập các định mức chi. Định mức chi vừa là cơ sở để xây dựng kế
hoạch chi, vừa là căn cứ để thực hiện việc kiểm soát các khoản chi của NSNN.
- Xác lập thứ tự ưu tiên các khoản chi của NSNN theo mức độ cần thiết đối
với từng khoản chi trong tình hình cụ thể về phát triển KT-XH, về việc thực hiện
các chức năng của cơ quan công quyền.
- Xây dựng quy trình cấp phát các khoản chi chặt chẽ, hợp lý nhằm hạn chế
tối đa những tiêu cực nảy sinh trong quá trình cấp phát, tạo điều kiện thuận lợi
cho việc kiểm soát chi của các cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán nhằm ngăn chặn
những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước; đồng
thời qua đó phát hiện những bất hợp lý trong chính sách, chế độ nhằm hoàn thiện
bổ sung chính sách, chế độ.
Hiện nay, đầu tư NSNN cho phát triển KH&CN ở nhiều quốc gia, đặc biệt
các nước đang phát triển, được thực hiện theo hai hình thức chủ yếu: Một là, đầu
tư theo tổ chức cho các cơ quan nghiên cứu và phát triển, bao gồm đầu tư để xây
dựng cơ sở hạ tầng (cơ sở làm việc, phòng thí nghiệm, trang thiết bị, thông tin,
tư liệu...); đào tạo cán bộ khoa học và kinh phí cho hoạt động thường xuyên của
các viện nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu thuộc các trường đại học của bộ,
tỉnh. Đầu tư này nhằm tăng cường tiềm lực KH&CN của ngành, địa phương. Hai
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là, đầu tư để thực hiện các chương trình, dự án KH&CN có mục tiêu theo kế
hoạch của bộ, tỉnh, là hình thức tập trung nguồn lực vào giải quyết một số vấn đề
then chốt, ưu tiên về KH&CN phục vụ trực tiếp một số hướng phát triển KT-XH
có ý nghĩa quan trọng đối với ngành, lĩnh vực do bộ, tỉnh quản lý trong từng thời kỳ.
Tuy nhiên, hai hình thức đầu tư trên dẫn đến các những bất cập nhất định
trong quá trình thực hiện hoạt động KH&CN, đặc biệt là những NCCB. Cho nên,
hoạt động KH&CN cần phải có một cơ chế tài chính mới khác với hai hình thức
trên, đem lại sự chủ động, thuận lợi và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn
lực tài chính cho hoạt động KH&CN. Để giải quyết vấn đề này, nhiều quốc gia
trên thế giới đã chuyển sang hình thức đầu tư vốn cho hoạt động KH&CN thông
quỹ phát triển KH&CN. Đây là một hình thức đầu tư linh hoạt, trực tiếp để thực
hiện các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức, cá nhân nhà khoa học tự đề xuất theo
nguyên tắc dân chủ, tự do sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh thông qua tuyển
chọn chặt chẽ các đề tài KH&CN; là một trong số các biện pháp nhằm xã hội
hoá hoạt động NC&PT.
Để đảm bảo việc đầu tư vốn cho quỹ phát triển KH&CN từ NSNN, các cơ
quan nhà nước cần phải thực hiện quản lý nhằm bảo đảm việc đầu tư NSNN
đúng quy định pháp luật về NSNN, về chi tiêu công, về đầu tư công, đồng thời
đảm bảo phục vụ nhiệm vụ phát triển KH&CN quốc gia.
Từ đó có thể hiểu 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
- Chủ thể quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN bao gồm
các cơ quan nhà nước: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp,
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tuỳ vào phạm vi hoạt động của quỹ phát triển KH&CN sẽ có những cơ quan cụ
thể để quan lý đối với cơ quan này. Trên tinh thần đó, ở Việt Nam, chủ thể tham
gia quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN bao gồm: Quốc hội,
Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, UBND và
HĐND cấp tỉnh, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.
- Khách thể quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN bao gồm
cá nhân, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xây dựng dự toán, lập chi tiết chi
và phê duyệt cấp vốn NSNN cho quỹ phát triển KH&CN. Theo Điều 51, Luật
KH&CN 2013 quy định:
“1. Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương và UBND cấp tỉnh xây dựng đề
xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm theo quy định của pháp luật.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập dự toán chi đầu tư phát triển
KH&CN, dự toán chi sự nghiệp KH&CN theo đề xuất dự toán của Bộ KH&CN.
3. Cơ quan chuyên môn giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về KH&CN
xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm và đề nghị cơ quan
chuyên môn giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, tài
chính tổng hợp, xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển KH&CN, dự toán chi sự
nghiệp KH&CN bảo đảm chi đúng, chi đủ kinh phí đã được phân bổ.
UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp phê duyệt dự toán chi NSNN cho
KH&CN.
4. Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm cấp phát kinh phí KH&CN đầy
đủ, kịp thời, phù hợp với tiến độ kế hoạch KH&CN; đôn đốc, kiểm tra các ngành,
các cấp nhằm bảo đảm sử dụng kinh phí KH&CN đúng mục đích, hiệu quả”.
Bên cạnh đó, đối với Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, “Hằng năm, Quỹ
lập dự toán nguồn thu và dự kiến chi đối với hoạt động tài trợ, cho vay, bảo lãnh
vốn vay, hỗ trợ và hoạt động quản lý của Quỹ báo cáo Bộ trưởng Bộ KH&CN
phê duyệt”; đối với Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
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thuộc Chính phủ, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, “Hằng năm, Quỹ lập
dự toán nguồn thu và dự kiến chi đối với hoạt động tài trợ, cho vạy, bảo lãnh vốn
vay, hỗ trợ và hoạt động quản lý của Quỹ báo cáo Bộ trưởng (hoặc Chủ tịch
UBND tỉnh) phê duyệt”.
Theo quy định đó, khách thể tham gia quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN bao gồm: Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ Tài Chính, Bộ
KH&ĐT và các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND và HĐND cấp tỉnh, Sở KH&CN
có thành lập Quỹ và DNNN.
Theo quy định, ở Trung ương Chính phủ căn cứ vào nhu cầu vốn của Quỹ
sẽ trình dự toán ngân sách để Quốc hội phê duyệt; ở địa phương UBND căn cứ
vào nhu cầu vốn của Quỹ sẽ trình dự toán ngân sách để HĐND tỉnh phê duyệt
trong phạm vi NSNN cho hoạt động sự nghiệp KH&CN đã được Trung ương
phân cấp.
- Đối tượng quản lý NSNN là hoạt động xây dựng dự toán, lập chi tiết chi
và phê duyệt cấp vốn NSNN cho quỹ phát triển KH&CN, trong đó bao gồm việc
xác định các khoản đầu tư cho vốn điều lệ và các khoản cấp phát bổ sung hàng
năm cho các quỹ phát triển KH&CN.
- Công cụ quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN là hệ
thống các chính sách, pháp luật về KH&CN, NSNN, cụ thể là Luật KH&CN
2013 và các văn bản hướng dẫn; Luật NSNN 2015 và các văn bản hướng dẫn;
Nghị định 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/04/2014 về Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia; Thông tư số 03/2015/TTBKHCN ngày 09/03/2015 của Bộ KH&CN Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và
hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; Thông tư liên tịch số
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính
hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển KH&CN của DN; Nghị định
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số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế
tài chính đối với hoạt động KH&CN; v.v..
- Mục tiêu quản lý NSNN đầu tư cho quỹ phát triển KH&CN là cung cấp
đúng, đủ, kịp thời vốn NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN, qua đó bảo đảm
cho hoạt động của quỹ có hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu tài chính cho hoạt động
KH&CN phục vụ cho phát triển KT-XH.
- Nội dung quản lý NSNN đầu tư cho quỹ phát triển KH&CN là những
công việc các cơ quan nhà nhà nước phải thực hiện để thông qua đó, mục tiêu
quản lý NSNN đầu tư cho quỹ phát triển KH&CN trở thành hiện thực, theo tinh
thần đó, nội dung quản lý NSNN đầu tư cho quỹ phát triển KH&CN bao gồm:
+ Xác định định hướng xây dựng và phát triển quỹ phát triển KH&CN và
định hướng đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN.
+ 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.
+ Xây dựng dự toán, lập chi tiết chi và phê duyệt cấp vốn NSNN hàng năm
và vốn điều lệ cho các quỹ phát triển KH&CN.
+ 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.
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
Khi đánh giá hoạt động quản lý NSSN đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN cần nhìn nhận cả hai phương diện: phương diện bên trong và phương
diện bên ngoài.
Thứ nhất, ở phương diện bên trong.
Khi xem xét hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN từ bên trong, chúng ta thấy các yếu tố cấu thành của hoạt động quản lý

52

NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN, nghĩa là xem xét đến chủ thể,
khách thể, đối tượng, công cụ quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN và cách thức kết hợp các yếu tố này và vận hành các yếu tố này trong
thực tế, đó là mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm, chủ trương quản lý NSNN đầu tư
cho các quỹ phát triển KH&CN.
Ở phương diện này, khi đánh giá hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các
quỹ phát triển KH&CN cần phải xem xét sự 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.
Thứ hai, ở phương diện bên ngoài.
Khi xem xét hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN từ bên ngoài, chúng ta thấy sự vận hành của một chỉnh thể hoạt động
quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN và kết quả của sự vận
hành đó đối với thực tiễn hoạt động của quỹ phát triển KH&CN. Chính vì thế,
khi đánh giá hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN
chúng ta thường xem xét ở phương diện bên ngoài, vì kết quả hoạt động quản lý
NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN đối với hoạt động của quỹ phát
triển KH&CN sẽ phản ánh được nội tại bên trong của hoạt động này. Trên
phương diện này, việc đánh giá hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN được nhìn nhận theo các tiêu chí: tính hiệu lực, tính hiệu quả.
- Tính hiệu lực (Effectiveness): tính hiệu lực của hoạt động quản lý NSNN
đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN là việc xem xét mục tiêu có đúng, hợp lý
và thực hiện được không hoặc có đạt mục tiêu đề ra hay không, bao gồm cả các
yếu tố liên quan khác trong quá trình thực thi quyết định.
- Tính hiệu quả (Efficiency): Tính hiệu quả của quản lý NSNN đầu tư cho
các quỹ phát triển KH&CN là sự so sánh đầu ra với đầu vào hay là việc đo lượng
các đầu vào/nguồn lực kinh tế chuyển hóa thành đầu ra như thế nào. Thông
thường người ta nói đến hiệu quả kinh tế là việc so sánh giữa lợi ích với các kết quả.
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Từ những phân tích trên đó, 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.
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
Quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ KH&CN chịu ảnh hưởng của nhiều yếu
tố, trong đó các yếu tố cơ bản là: yếu tố thuộc về cơ chế chính sách; yếu tố thuộc
về tổ chức, quản lý của quỹ và các tổ chức/cá nhân thực hiện hoạt động KH&CN.
Thứ nhất, yếu tố thuộc về cơ chế, chính sách.
- Chiến lược phát triển KH&CN và cơ cấu và tỷ lệ chi ngân sách KH&CN:
Chiến lược phát triển KH&CN là một bộ phận hữu cơ cấu thành chiến lược phát
triển KT-XH. Mục tiêu của chiến lược KH&CN phải hướng vào thực hiện các
mục tiêu của chiến lược phát triển KT-XH, đồng thời phải hướng vào việc tăng
cường tiềm lực KH&CN của đất nước. Chiến lược KH&CN có đúng thì mới tạo
điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học đúng hướng, tránh đi đường vòng hoặc
lặp lại các sai lầm của người khác. Nếu một đất nước hay một DN, một tổ chức
có chiến lược đúng đắn trong phát triển KH&CN thông qua các chính sách, cơ
chế khuyến khích năng lực sáng tạo, khả năng đổi mới và tiếp cận cái mới, tiêu
chuẩn hoá và phổ biến rộng rãi trí thức thì không có gì cản trở được sự phát triển
của quốc gia hay DN, tổ chức đó.
- Hệ thống pháp luật và thể chế (sở hữu trí tuệ): Hệ thống pháp luật và thể
chế đúng đắn sẽ tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hoạt động nghiên cứu
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khoa học phát triển lành mạnh, vừa bảo vệ lợi ích hợp pháp về quyền sở hữu trí
tuệ của cá nhân hoặc tổ chức nghiên cứu khoa học vừa thúc đẩy thị trường
KH&CN phát triển. Hệ thống pháp luật và thể chế phải bảo vệ lợi ích hợp pháp,
chính đáng quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả sản phẩm khoa học, nghiêm cấm
và trừng trị những cá nhân hoặc tổ chức ăn cắp bản quyền. Chỉ như vậy mới
khuyến khích lao động sáng tạo của những người hoạt động nghiên cứu KH&CN.
- Hợp tác và cạnh tranh trong nghiên cứu khoa học vừa là nguyên nhân vừa
là động lực thúc đẩy khoa học phát triển. Sự hợp tác trong nghiên cứu khoa học
tạo điều kiện thu hút được trí tuệ của nhiều nhà khoa học, nhiều tổ chức trong
quá trình nghiên cứu, vì thế có thể đem lại kết quả nhanh chóng và hiệu quả hơn
và điều này là có lợi cho toàn xã hội cả về thời gian và tiền bạc. Cạnh tranh trong
nghiên cứu khoa học một cách lành mạnh cũng tạo điều kiện nâng cao chất
lượng và hiệu quả của sản phẩm khoa học. Ngược lại sự cạnh tranh thiếu lành
mạnh trong nghiên cứu khoa học có thể dẫn tới đố kỵ, bất hợp tác hoặc phá hoại
thành quả nghiên cứu của người khác, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của khoa học.
Thứ hai, yếu tố thuộc về tổ chức/cá nhân nghiên cứu KH&CN.
- Con người là chủ thể của hoạt động nghiên cứu khoa học, không có nhà
khoa học giỏi thì không có công trình khoa học có chất lượng cao, vì vậy muốn
nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học phải nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học. Nguồn nhân lực hoạt động khoa học được
hiểu là tập hợp những người hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Nguồn nhân lực có thể là các cá nhân, đơn vị (hay tổ chức) trực tiếp thực hiện
nghiên cứu khoa học, mạng lưới cộng tác viên nghiên cứu khoa học.
- Cơ sở vật chất, tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ rất khác
nhau tuỳ theo từng lĩnh vực nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khác nhau, song dù
đối với bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu, đề tài nghiên cứu nào để đảm bảo chất lượng
phải có cơ sở vật chất, tài chính tối thiểu. Để có được cơ sở vật chất, tài chính
đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học cần có chính sách đầu tư hợp lý,
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phân bổ kinh phí thoả đáng cho hoạt động nghiên cứu khoa học; có các biện
pháp khai thác, đa dạng hoá các nguồn tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa
học. Không chỉ có nguồn kinh phí từ NSNN mà còn phải biết chủ động khai thác
các nguồn khác ngoài ngân sách (từ các dự án, các chương trình mục tiêu, từ các
đơn vị thụ hưởng kết quả nghiên cứu khoa học) kể cả các nguồn vốn vay cho đầu
tư phát triển nghiên cứu khoa học từ nước ngoài.
Thứ ba, yếu tố thuộc về tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
của các quỹ.
Hoạt động nghiên cứu khoa học là một lĩnh vực hoạt động đặc thù. Để tạo
ra một sản phẩm khoa học ngoài các yếu tố con người, cơ sở vật chất, tài chính,...
còn cần có hoạt động để điều hoà, phối hợp, gắn kết các yếu tố trên nhằm một
mục tiêu chung, đó là hoạt động tổ chức, quản lý nghiên cứu khoa học.
Những nội dung cơ bản của hoạt động này bao gồm các khâu chủ yếu là:
- Xác định phương hướng, mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học dài hạn
và ngắn hạn. Việc xác định phương hướng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phải
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng nghiên cứu khoa học của đơn vị.
- Xét chọn, thẩm định. Để nâng cao chất lượng của việc tuyển chọn các đơn
vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cần sớm phát triển thị
trường KHCN, mở rộng hình thức đấu thầu thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
- Quản lý thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học: bao gồm việc tổ chức
bộ máy quản lý khoa học và lực lượng nghiên cứu khoa học ở từng cấp (các bộ
phận quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học); lực lượng cán bộ nghiên cứu khoa
học thuộc từng cấp; các tổ chức tư vấn hoạt động nghiên cứu khoa học; theo dõi,
đôn đốc và kiểm tra thực hiện, phối hợp và hợp tác giữa các đơn vị và cá nhân
trong nghiên cứu khoa học; cấp phát, thanh toán theo tiến độ hoàn thành kết quả
nghiên cứu khoa học.
- Nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học: bao gồm việc tổ chức
hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học theo từng cấp quản
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lý; quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học; quản lý, lưu trữ các đề tài
nghiên cứu khoa học trước khi chuyển giao, ứng dụng vào thực tiễn.
- Chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.
Chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học là mục tiêu trực tiếp của
hoạt động nghiên cứu khoa học. Chỉ như vậy hoạt động nghiên cứu khoa học
mới đem lại lợi ích thiết thực, cụ thể. Để chuyển giao kết quả nghiên cứu cần
phát triển mạnh mẽ thị trường KH&CN, tạo điều kiện để cung hàng hoá gặp cầu
hàng hoá “KH&CN” trên thị trường.
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
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
2.3.1.1. Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa
học và công nghệ Hoa kỳ
- Về xác định định hướng xây dựng và phát triển quỹ phát triển KH&CN và
định hướng đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN:
Ở Mỹ, Quỹ Khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF) có một cơ chế tài chính hoàn
toàn chủ động với một nguồn vốn được Tổng thống phê duyệt, Quốc hội thông
qua cho mỗi năm, NSF cũng chỉ báo cáo trước Tổng thống và cơ quan quyền lực
cao nhất này một lần vào mỗi cuối năm về tình hình hoạt động. NSF trực tiếp
nhận nguồn vốn này và cấp tới các đề tài khoa học hằng năm theo các quy định
tài chính hiện hành mà không phải thông qua một cơ quan nào khác [69].
Ban lãnh đạo của Quỹ gồm 2 thành phần chính: giám đốc quỹ giám sát các
nhân viên của quỹ và có trách nhiệm quản lý các chương trình và hành chính,
khen thưởng, lập kế hoạch, quản lý các hoạt động ngân sách và công việc thường
ngày; Quỹ khoa học quốc gia gồm 24 thành viên xuất sắc với 6 kỳ họp trong 1
năm nhằm đưa ra các chính sách chung về quỹ. Giám đốc và các thành viên
trong ban giám đốc làm việc với nhiệm kỳ 6 năm. Mỗi thành viên cũng như là
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phó giám đốc quỹ do Tổng thống chỉ định và được Thượng nghị viện thông qua.
Hiện tại, quỹ khoa học quốc gia có tổng cộng khoảng 2100 người, trụ sở đặt tại
Arlington, trong số 2100 người thì có khoảng 1400 nhân viên chính thức, 200
nhà khoa học từ các viện nghiên cứu làm việc tạm thời, 450 nhân viên hợp đồng
và các nhân viên của văn phòng quỹ và văn phòng của tổng thanh tra.
- Về 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 và 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:
Trong kế hoạch chiến lược, Quỹ tài trợ cho tất cả các lĩnh vực khoa học và
kỹ thuật cơ bản trừ khoa học y tế. Quỹ có nhiệm vụ giữ cho Mỹ luôn là nước dẫn
đầu về thiên văn học tới địa chất học, động vật học. Thêm vào đó, Quỹ còn tài
trợ cho các lĩnh vực khoa học truyền thống, Quỹ cũng hỗ trợ cho các ý tưởng
“rủi ro cao, lợi nhuận cao”, có các hàng loạt các dự án tưởng như hư cấu ngày
nay, nhưng công chúng sẽ nhận được giá trị trong tương lai. Và trong tất cả các
trường hợp, quỹ đảm bảo rằng nghiên cứu được liên kết đầy đủ với giáo dục để
có thể đào tạo được các nhà khoa học và kỹ sư hàng đầu trong tương lai.
Quỹ tài trợ cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo trên hầu hết các lĩnh vực
khoa học và kỹ thuật. Quỹ hoạt động thông qua các chương trình tài trợ, biên bản
hợp tác thỏa thuận với hơn 2.000 trường cao đẳng và đại học, hệ thống các
trường học, các tổ chức kinh doanh, khoa học chính thức và các tổ chức nghiên
cứu khác trên khắp nước Mỹ. Quỹ dành ¼ kinh phí hỗ trợ cho các Viện hàn lâm
về khoa học cơ bản. Mỗi năm quỹ nhận được khoảng gần 40.000 đề xuất từ các
dự án nghiên cứu, giáo dục và đào tạo; trong đó khoảng 11.000 dự án được tài
trợ. Thêm vào đó, Quỹ cũng nhận được hàng ngàn đơn xin làm tiến sỹ và sau
tiến sỹ.
Các đề xuất được nộp tới Quỹ thông qua thư điện tử cũng như thông qua hệ
thống Fastlane của Quỹ hoặc chương trình tài trợ của chính phủ.
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Với cơ chế này, NSF đã được hưởng sự ủng hộ mạnh mẽ từ Quốc hội, đặc
biệt là sau sự bùng nổ công nghệ của những năm 80 của thế kỷ XX, Chính phủ
Hoa Kỳ nhận thấy rằng NCCB do Chính phủ tài trợ là cần thiết cho sự phát triển
kinh tế và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu cũng như cho quốc phòng. Sự
hỗ trợ này đã thể hiện rõ ràng trong chính sách đầu tư NSNN cho KH&CN, từ 1
tỷ USD năm 1983 lên còn hơn 6,87 tỷ USD vào năm tài chính 2010 và tiếp tục
duy trì ở mức 6,9 tỷ USD cho năm tài chính 2013 [57].
Xét về tổng thể, nguồn tài chính mà Mỹ đầu tư cho KH&CN vượt xa so với
các nước còn lại trên thế giới, năm 2000 Mỹ đã đầu tư ngân sách chiếm tới 44%
chi phí của toàn bộ khối OECD đầu tư ngân sách cho KH&CN, gần 2,7 lần so
với Nhật Bản. Trong năm 2007, nếu như châu Á chi 338 tỷ USD, EU chi 263 tỷ
USD thì riêng Hoa Kỳ đã chi 369 tỷ USD, nhưng đến năm 2008, đầu tư của Hoa
Kỳ cho phát triển KH&CN trên GDP đạt 2,8%, và đến năm 2010, Hoa Kỳ đã
tăng con số chi tiêu cho phát triển KH&CN lên đến 401 tỷ USD, tương đương
2,85% GDP, trong đó 18% là dành cho nghiên cứu và phát triển cơ bản. Cùng
với đó, chi phí nghiên cứu và phát triển của DN ở Hoa Kỳ đạt kỷ lục vào năm
2000 với khoản chi phí 180 tỷ USD, năm 2003 là 177 tỷ USD, chiếm 2/3 tổng
chi quốc gia cho nghiên cứu và phát triển [35, tr. 345-346].
- Về 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 thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cấp vốn từ NSNN cho quỹ
phát triển KH&CN được thực hiện thông qua việc thực hiện các quy định về
công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các hoạt động chi đầu tư
cho các dự án nghiên cứu; giám đốc quỹ giám sát các nhân viên của quỹ và có
trách nhiệm quản lý các chương trình và hành chính.
2.3.1.2. Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa
học và công nghệ Achentina
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- Về xác định định hướng xây dựng và phát triển quỹ phát triển KH&CN và
định hướng đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN:
Hiện nay, các quỹ phát triển KH&CN ở Achentina như:
+ Quỹ công nghệ của Achentina (FONTAR) hỗ trợ tài chính cho việc hiện
đại hoá và đổi mới công nghệ trong khu vực sản xuất, thông qua các dịch cụ
công nghệ phục vụ các việc nghiên cứu và các DN vừa và nhỏ, hỗ trợ và đào tạo
kỹ thuật, những vườn ươm DN và những công viên và trung tâm công nghệ.
+ Quỹ nghiên cứu KH&CN (FONCYT) trợ cấp cho các viện nghiên cứu và
phát triển công nghệ và phi lợi nhuận.
+ Quỹ tín dụng đặc biệt để thúc đẩy công nghệ phần mềm (FONSOFT)
được thành lập năm 2004 theo luật định và hỗ trợ tài chính để phát triển công
nghệ phần mềm ở các DN vừa và nhỏ.
+ Quỹ khu vực (FONARSEC) tài trợ để nâng cao năng lực nghiên cứu và
phát triển cho các khu vực sản xuất các khu vực xã hội.
- Về 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 và 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:
Cũng như các quốc gia ở Mỹ Latinh, kinh phí cho nghiên cứu và phát triển
của Achentian phần lớn do nhà nước cung cấp. Năm 2007, tổng kinh phí dành
cho nghiên cứu và phát triển của nước này đạt khoảng 2,68 tỷ USD (theo sức
mua tương đương), tương ứng với khoảng trên 0,5% GDP, trong đóng ngân sách
của nhà nước chiếm 67,5%, khu vực DN chiếm 29,3%. Theo đó, khu vực DN
cũng chỉ thực hiện 30,3% nghiên cứu và phát triển, các trường đại học thực hiện
28,8% còn các viện nghiên cứu của chính phủ thực hiện 38,9% khối lượng
nghiên cứu và phát triển [35, tr. 356].
Ngoài ra, các quỹ cũng huy động được các nguồn từ khu vực tư nhân, tuy
nhiện nguồn huy động này phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế, những năm
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gần đây nền kinh tế Achentina có nhiều biến động theo hướng tiêu cực thì các
khoản hỗ trợ của khu vực tư nhân cho các quỹ này cũng giảm xuống. Trước yêu
duy trì sự hoạt động của quỹ, Chính phủ vẫn đảm bảo khoản hỗ trợ bằng ngân
sách để các quỹ này đủ nguôn lực tài chính cung cấp cho các chương trình,
nhiệm vụ KH&CN. Năm 2008, Chính phủ đã cấp tổng số 234,6 triệu USD để
thực hiện 2293 dự án nghiên cứu và phát triển, trong đó, 135 triệu USD cho
FONCYT, 94 triệu USD cho FONTAR và 5 triệu USD cho FONSOFT [35, tr. 357].
- Về 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:
Hàng năm, cơ quan kiểm toán và các cơ quan thanh tra tài chính sẽ tiến hành
các hoạt động nghiệp vụ của mình để đảm bảo hoạt động đầu tư cho các quỹ phát
triển KH&CN ở Achentina được công khai, minh bạch.
2.3.1.3. Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa
học và công nghệ Nhật Bản
- Về xác định định hướng xây dựng và phát triển quỹ phát triển KH&CN và
định hướng đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN:
Nhật Bản thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực về
nghiên cứu khoa học, công nghệ máy móc, nghiên cứu y học. Năm 2006, gần
700.000 nhà nghiên cứu chia sẻ 130 tỉ USD của ngân sách nghiên cứu và phát
triển, đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Kinh phí nghiên cứu của Bộ Giáo dục, văn
hóa, thể thao, KH&CN của Chính phủ Nhật Bản được tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu
thông qua hai tổ chức là Cơ quan phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS -Japan
Society for the Promotion of Science) và Cơ quan KH&CN Nhật Bản (JST Japan Science and Technology Agency). Các Bộ đều có cơ quan (có thể gọi là
Quỹ) quản lý kinh phí nghiên cứu riêng, ví dụ như Bộ Kinh tế, Thương mại và
Công nghiệp có cơ quan phát triển Công nghệ năng lượng mới và công nghiệp
(NEDO - New Energy and Industrial Technology Development Organization),
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Bộ Y tế, lao động và Phúc lợi có Viện phát triển Y sinh quốc gia (NIBIO National Institute of Biomedical Innovation), Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và
Thủy sản có cơ quan nghiên cứu nông nghiệp và thực phẩm quốc gia…
- Về 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 và 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:
+ Nguồn kinh phí nghiên cứu từ Cơ quan phát triển khoa học Nhật Bản (JSPS)
Nguồn Kinh phí nghiên cứu của JSPS dành để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động
nghiên cứu của các trường Đại học Nhật bản, chủ yếu tài trợ cho những ý tưởng
sáng tạo, tiên phong xuất sắc và nguyên bản của các nhà nghiên cứu trong tất cả
các lĩnh vực khoa học tư nhiên, xã hội và con người từ nghiên cứu cơ bản đến
nghiên cứu ứng dụng, chiếm 60% kinh phí nghiên cứu của các trường đại học.
Nguồn Tài trợ cho nghiên cứu khoa học từ JSPS trở nên quan trọng đối với các
các trường Đại học quốc gia nhằm tăng nguồn kinh phí dành cho các hoạt động
KHCN.
Như vậy, ngân sách tài trợ nghiên cứu khoa học của JSPS có xu hướng
tăng qua các năm, đặc biệt kinh phí trung bình năm giai đoạn 2011-2012 là
259,95 tỷ yên so với giai đoạn 2004-2010 là 191,68 tỷ yên, tăng 68,27 tỷ yên,
tương đương tăng 35,61% (Biểu đồ 1, Phụ lục 4); số lượng đơn xin tài trợ
chương trình nghiên cứu của JSPS cũng tăng dần qua các năm (Biểu đồ 2, Phụ
lục 4).
+ Danh mục chương trình tài trợ, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cạnh tranh của
JSPS hàng năm:
Tài trợ cho nghiên cứu khoa học: khuyến khích nghiên cứu đặc biệt; nghiên
cứu về những lĩnh vực ưu tiên; nghiên cứu về những lĩnh vực đổi mới; nghiên
cứu khoa học; thử thách nghiên cứu sáng tạo; tài trợ cho những nhà khoa học trẻ;

62

hoạt động nghiên cứu khởi động; khuyến khích các nhà khoa học; tài trợ cho
những mục đích đặt biệt; dự án nghiên cứu cấp thiết.
Tài trợ cho công bố kết quả nghiên cứu khoa học: công bố kết quả nghiên
cứu khoa học; công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế; công bố kết
quả nghiên cứu trên sách; biên soạn và lập mạng lưới dữ liệu; tài trợ cho các
nghiên cứu sinh của JSPS; nghiên cứu sinh tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ
(người Nhật và người nước ngoài)
+ Thời hạn và kinh phí một đề tài/dự án nghiên cứu được áp dụng:
Thời hạn: năm một (single year); nhiều năm (Multi-year) Tối đa là 5 năm.
Kinh phí: Từ 1 triệu yên tương đương 205 triệu đồng đến 500 triệu yên
tương đương 102,5 tỷ đồng VN/dự án nghiên cứu.
+ Quản lý hoạt động tài trợ nghiên cứu khoa học của JSPS:
Cũng giống như các Quỹ khoa học khác, quy trình xét duyệt tài trợ cho dự
án nghiên cứu được mô tả như sau:
Bước 1: Thông báo chương trình tài trợ (tháng 9 hàng năm)
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ (tháng 12 hàng năm)
Bước 3: Rà soát, phân loại hồ sơ (tháng 1 hàng năm)
Bước 4: Tổ chức xét duyệt (từ tháng 2-5 hàng năm)
Bước 5: Công bố danh mục hồ sơ được tài trợ (tháng 6 hàng năm)
Bước 6: Ký hợp đồng thực hiện (tháng 6-7 hàng năm)
Bước 7: Phân bổ kinh phí và giám sát
Bước 8: Đánh giá
+ Phân bổ kinh phí tài trợ cho đề tài/dự án
Kinh phí trực tiếp: Khoản kinh phí này chiếm 70% tổng kinh phí đề tài/dự
án và được cấp trực tiếp đề người nhận tài trợ thông qua sự quản lý của Trường
Đại học.
Kinh phí gián tiếp: Khoản kinh phí này chiếm 30% tổng kinh phí đề tài/dự
án và do Nhà trường trực tiếp quản lý và sử dụng
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+ Sử dụng kinh phí tài trợ
Nhà trường được tự chủ trong sử dụng kinh phí tài trợ theo quy định của
JSPS như có thể điều chỉnh kinh phí trong quá trình thực hiện tuy nhiên phải
đảm bảo hóa đơn chứng từ theo quy định.
Nhà trường có trách nhiệm tính minh bạch và chi tiêu kinh phí.
Các nhà khoa học có trách nhiệm lập báo cáo gửi JSPS: Báo cáo chi tiêu
hàng năm; Báo cáo đánh giá giữa kỳ; Báo cáo tiến trình nghiên cứu; Báo cáo
hoàn thành dự án.
JSPS tiến hành đánh giá giữa kỳ đối với các đề tài từ 03 năm trở lên để xác
định tài trợ hay không tài trợ tiếp tục cho các dự án đang tiến hành.
+ Cơ chế quản lý kinh phí đề tài/dự án nghiên cứu của Quỹ JSPS
Việc xây dựng chính sách và chương trình tài trợ cạnh tranh của chương
trình hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học của JSPS có sự tham tham gia của các
nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học cho thấy sự kết nối chặt chẽ giữa
Chính phủ và các nhà nghiên cứu ở các trường đại học đối với mục tiêu phát
triển khoa học, công nghệ và đổi mới của quốc gia.
Các hạng mục của chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học trải rộng khắp
mọi lĩnh vực tạo cơ hội và điều kiện để các nhà nghiên cứu tại các trường đại
học có thể thực hiện các ý tưởng nghiên cứu một cách tự do và sáng tạo.
- Về 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:
+ Việc giám sát và sử dụng kinh phí tài trợ thể hiện tính tự chủ trong sử
dụng kinh phí của các nhà khoa học, đồng thời yêu cầu sự minh bạch và trách
nhiệm giải trình cao đối với các nhà khoa học trong qúa trình sử dụng tài trợ.
+ Quy trình xét duyệt đơn xin tài trợ sử dụng hình thức bình duyệt cho thấy
kết quả nghiêm túc, công bằng và chính xác. Tuy nhiên, Tỷ lệ xét duyệt đơn xin
tài trợ tăng chậm, vẫn là tỉ lệ khắt khe làm hạn chế số lượng đơn xin tài trợ.
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Quy trình và thủ tục giấy tờ phức tạp (bắt buộc các khoản chi tiêu phải có
đầy đủ giấy tờ chi tiêu hợp lệ ) gây lãng phí thời gian và công sức của những nhà
nghiên cứu.
+ Cơ chế quản lý kinh phí của Quỹ JSPS được nhóm tác giả đánh giá là
thích hợp để áp dụng đối với Quỹ phát triển KH&CN quốc gia của Việt nam như:
+ Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được tài
trợ nghiên cứu thông qua việc đề xuất khoán kinh phí đến sản phẩm cuối cùng
đới với đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ.
+ Tăng cường giám sát thông qua báo cáo của tổ chức cá nhân và đánh giá
độc lập của nhà tài trợ.
+ Đơn giản hóa quy trình và thủ tục giấy tờ cho tổ chức và cá nhân nghiên
cứu, giao tổ chức chủ trì trực tiếp hướng dẫn, quản lý kinh phí nghiên cứu và
chịu trách nhiệm đối với các khoản chi.
+ Các khoản chi bắt buộc phải có hồ sơ, chứng từ hợp lệ.
2.3.1.4. Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN Hàn Quốc
- Về xác định định hướng xây dựng và phát triển quỹ phát triển KH&CN và
định hướng đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN:
Hàn Quốc thuộc nhóm các quốc gia dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực về
nghiên cứu khoa học, công nghệ máy móc, nghiên cứu y học. Năm 2013 gần
266.000 nhà nghiên cứu chia sẻ 46.5 tỉ USD (50,2 trillion won) của ngân sách
nghiên cứu và phát triển, đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Hiện nay ngân sách dành
cho hoạt động nghiên cứu của Hàn Quốc đứng thứ 4 trên thế giới sau Mỹ, Nhật
Bản, Đức. Nếu như năm 2012, Mỹ chi cho hoạt động R&D là 3.892 trăm triệu
USD, chiếm 2,79% GDP thì Hàn Quốc cũng đã chi 379,3 trăm triệu USD, bằng
10% của Mỹ nhưng tỷ lệ đầu tư cho R&D lại chiếm tới 3,74% GDP của cả nước.
Đặc biệt, năm 2014 mức chi này sẽ lên đến 4,5% GDP và chi cho các dự án của
quốc gia năm 2014 lên đến 18 tỷ USD so với 14 tỷ năm 2012. Số lượng cán bộ
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nghiên cứu tính trên 1 triệu dân của Hàn Quốc đã tăng từ 2.000 người năm 1996
lên 6.000 người năm 2011; tỷ lệ bằng sáng chế theo quốc gia của Hàn Quốc đã
ngang bằng Đức và vượt Pháp, Canada, Nga. Kinh phí nghiên cứu của Bộ Giáo
dục, văn hóa, thể thao, KH&CN của Chính phủ Hàn Quốc được tài trợ, hỗ trợ
nghiên cứu thông qua tổ chức là Cơ quan phát triển khoa học Hàn Quốc (KIST Korea Institue of Science and Technology).
Quỹ Khoa học và Kỹ thuật Hàn Quốc - Korea Science and Engineering
Foundation (KOSEF) được thành lập tháng 5/1977, giữ vai trò đi đầu trong việc
nâng cao và phát triển KH & CN quốc gia, thông qua mở rộng nghiên cứu, thúc
đẩy giáo dục và đào tạo khoa học và hợp tác quốc tế với các nước khác.
Từ khi thành lập, KOSEF luôn nỗ lực hoạt động và liên kết tiềm lực
nghiên cứu to lớn của các trường đại học, là nguồn lực nghiên cứu cơ bản để
phát triển quốc gia, thông qua sự lựa chọn và tài trợ cho những dự án nghiên cứu
sáng tạo, do các nhà khoa học tiến hành tại các trường đại học KH&CN trong
nước. KOSEF đã hỗ trợ các trường đại học nuôi dưỡng và đảm bảo nhân lực
KH&CN, bằng cách thực hiện nhiều chương trình thúc đẩy các hoạt động học
thuật, hợp tác quốc tế và liên kết giữa công nghệ với cộng đồng khoa học.
KOSEF đóng vai trò quan trọng như là nhà tở chức trung tâm trong việc tài trợ
cho nghiên cứu khoa học cơ bản, bằng cách tạo ra hệ thống hỗ trợ nghiên cứu
khoa học của Hàn Quốc dựa vào những thành tựu vững chắc, kinh nghiệm, liên
tục tự kiểm tra mình và xây dựng mối quan hệ dài hạn và bền chặt với các tổ
chức tương tự trên toàn thế giới.
- Về 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 và 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:
Nguồn kinh phí nghiên cứu của Cơ quan phát triển khoa học Hàn Quốc
(KIST) dành để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu của các trường đại học
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Hàn Quốc, chủ yếu tài trợ cho những ý tưởng sáng tạo, tiên phong xuất sắc và
nguyên bản của các nhà nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực KHTN, xã hội và
con người từ NCCB đến nghiên cứu ứng dụng, chiếm 70% kinh phí nghiên cứu
của các trường đại học. Nguồn Tài trợ cho nghiên cứu khoa học từ KIST trở nên
quan trọng đối với các các trường đại học quốc gia nhằm tăng nguồn kinh phí
dành cho các hoạt động KHCN. Danh mục chương trình tài trợ, hỗ trợ kinh phí
nghiên cứu cạnh tranh của KIST năm 2014:
+ Tài trợ cho nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khoa học; nghiên cứu về
những lĩnh vực ý tưởng; nghiên cứu về những lĩnh vực y sinh; nghiên cứu về
công nghệ thành phố xanh; nghiên cứu về lĩnh vực trong hội tụ tương lai; nghiên
cứu các chương trình nghị sự quốc gia; trung tâm phân tích; nghiên cứu chính
sách công nghệ; khuyến khích các nhà khoa học.
+ Tài trợ cho công bố kết quả nghiên cứu khoa học: Công bố kết quả
nghiên cứu khoa học; công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế; công
bố kết quả nghiên cứu trên sách; biên soạn và lập mạng lưới dữ liệu; tài trợ cho
các nghiên cứu sinh của KIST; nghiên cứu sinh tiến sĩ và nghiên cứu sinh sau
tiến sĩ (người Hàn và người nước ngoài).
+ Sử dụng kinh phí nghiên cứu:
Chi phí nghiên cứu được quản lý thông qua quy định của tổ chức chủ trì
nghiên cứu. Chi phí nghiên cứu sử dụng nguồn kinh phí bằng thẻ nghiên cứu,
chuyển khoản. Trong trường hợp sử dụng thẻ khó khăn thì được dùng tiền mặt
nhưng không quá 2% tổng chi phí trực tiếp nhưng bao gồm tiền lương.
Kinh phí gián tiếp được chi tiêu theo quy định riêng của từng tổ chức chủ
trì. Chi tiêu kinh phí đề tài phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ minh chứng cho
khoản chi. Kinh phí đề tài được bộ phần tài chính cập nhật và bảo quan tài liệu
theo quy định và báo cáo tình hình kinh phí cho các cơ quan chức năng theo quy định.
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- Về 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:
Bộ trưởng Bộ KH&CN, cơ quan thanh tra có thể quản lý và giám sát
thường kỳ đối với việc sử dụng, quản lý và quyết toán kinh phí dự án nghiên cứu.
Dự án nghiên cứu được quyết toán kinh phí trong vòng 90 ngày sau khi dự án
kết thúc.
Thu hồi khoản kinh phí chi tiêu không đúng mục đích. Trong trường hợp
phát sinh khoản dư của kinh phí nghiên cứu (bao gồm cả lãi tiền gửi) thì phải
nộp lại cho cơ quan chủ quản, Trong trường hợp số tiền không lớn (dưới 10.000
Won) thì cơ quan chủ trì dự án được đưa vào thu nhập của cơ quan.
2.3.1.5. Quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa
học và công nghệ Thái Lan
- Về xác định định hướng xây dựng và phát triển quỹ phát triển KH&CN và
định hướng đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN:
Thái Lan có nhiều quỹ, chương trình, tổ chức liên quan đến đổi mới công
nghệ như: Quỹ phát triển đổi mới; Quỹ nghiên cứu Thái; Chương trình hỗ trợ
công nghệ công nghiệp ITAP;…Quỹ phát triển đổi mới cung cấp lãi suất thấp và
tài trợ cho khu vực tư nhân tiến hành các hoạt động NC&PT; Hỗ trợ Dự án
NC&PT: Chủ đầu tư phải bỏ ra ít nhất 50% tổng chi phí, 50% còn lại có thể
được hỗ trợ thông qua hình thức lãi suất thấp. Quỹ nghiên cứu và phát triển công
nghệ hỗ trợ NC&PT thương mại; xây dựng, nâng cấp phòng thí nghiệm; phát
triển, đổi mới công nghệ; đầu tư ứng dụng kết quả NC&PT. Quỹ nghiên cứu
Thái Lan tập trung vào hoạt động NCCB và NCƯD. Cơ quan đầu tư của Thái lan
hỗ trợ xúc tiến các NC&PT có liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư.
Cục đổi mới quốc gia tiến hành hỗ trợ các hoạt động đổi mới trong một số lĩnh
vực lựa chọn (Bio, design, branding, …).
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Quỹ nghiên cứu khoa học Thái Lan (TRF) ra đời sau khi có Luật Hỗ trợ
nghiên cứu từ 1992. Về mặt pháp lý, quỹ thuộc hệ thống Chính phủ nhưng lại
nằm ngoài sự quản lý hành chính của Chính phủ. Sự tự do này tạo ra điều kiện lý
tưởng để hỗ trợ nghiên cứu. Mục tiêu của Quỹ nghiên cứu khoa học Thái Lan là:
Xây dựng những nhà khoa học chuyên nghiệp và củng cố cộng đồng khoa học.
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ cho sự phát triển quốc gia, bao gồm
cả NCCB và NCƯD. Khuyến khích phổ biến và sử dụng các kết quả nghiên cứu.
Duy trì quỹ cho khoa học và hệ thống phát triển quốc gia.
- Về 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 và xây dựng dự toán, lập chi tiết chi và phê duyệt cấp vốn NSNN
hàng năm và vốn điều lệ cho các quỹ phát triển KH&CN:
Trong chương trình Phát triển KT-XH quốc gia lần thứ 9 (2002-2006) đã
xác định mục tiêu đầu tư cho nghiên cứu ở mức 0.40% GDP. Khi đó dự báo GDP
Thái Lan sẽ chạm mức 6 nghìn tỷ baht vào 2006. Như vậy, nghiên cứu khoa học
cần được đầu tư tối thiểu 24 tỉ baht cho việc tổ chức ít nhất 240 nghiên cứu, và
đây là cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu chất lượng cao, bao gồm cho cả các viện
nghiên cứu và các tổ chức quỹ nghiên cứu. Với mục đích của Quỹ nhằm giúp tạo
dựng một hạ tầng cơ sở mạnh cho khoa học Thái Lan, chính sách, ngân quỹ,
công tác phí, các viện nghiên cứu, nghiên cứu viên, và văn hóa nghiên cứu đều là
những lĩnh vực mà Quỹ cần chú trọng. Sự phát triển yêu cầu củng cố đầu tư cho
nghiên cứu cả về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, trong năm tài chính 2006
Quỹ mới chỉ đầu tư được 9 tỉ baht [74], điều đó cho thấy việc huy động nguồn
lực, đặc biệt nguồn NSNN để đảm bảo cho các quỹ phát triển KH&CN cũng gặp
phải nhiều khó khăn vì NSNN có hạn mà yêu cầu chi cho các lĩnh vực rất phong
phú, đa đạng và yêu cầu nguồn lực tài chính từ ngân sách đều tăng lên hàng năm.
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- Về 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:
Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cấp vốn từ NSNN cho quỹ
phát triển KH&CN ở Thái Lan chủ yếu được thực hiện thông qua việc công khai,
minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với hoạt động thu – chi trong quá trình
vận hành quỹ; người đứng đầu của các quỹ phải chịu trách nhiệm về sử dụng các
nguồn vốn đầu tư cho quỹ.
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 (rõ nét như ở NSF ở Mỹ), khác với cơ chế “bán chủ
động” như Nafosted ở Việt Nam, kinh phí được cấp 2 lần/năm, cứ đến thời điểm
gần hết kinh phí cấp cho các đề tài, lại phải chờ đợi sự thẩm định của Bộ Tài
chính. Trong thời gian đó, các đề tài khoa học sẽ chờ nguồn kinh phí một cách bị
động, và điều này ít nhiều sẽ gây tác động tiêu cực tới chất lượng nghiên cứu.
Bên cạnh đó, cơ chế này cũng khiến trong mỗi một năm Nafosted phải nhiều lần
nộp kế hoạch và báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho những cơ quan quản lý
không có nhiều am hiểu về những đặc thù của hoạt động khoa học, làm gia tăng
lượng thủ tục hành chính không cần thiết. Vì thế, việc cấp tiền cho Nafosted
ngay một lần sẽ tạo sự chủ động cho cơ quan này, rút gọn được quy trình gửi kế
hoạch, báo cáo và chờ đợi sự thẩm định của Bộ Tài chính bởi mọi hoạt động của
Nafosted đã có Bộ KH&CN kiểm soát. Lượng tiền trong tài khoản của Nafosted
khi chưa dùng tới vẫn sinh lãi và lãi đó sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ
nghiên cứu khoa học.
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, điều này khác với Việt
Nam, đó là cấp bổ sung cho các quỹ phát triển KH&CN theo năm tài chính, thực
tế này đang gây khó khăn, cản trở cho việc thực hiện những nhiệm vụ nghiên
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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, 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, trong đó
nguồn vốn NSNN là “vốn mồi” để quỹ được hình thành và hoạt động, sau đó sẽ
thu hút các khoản tài trợ của khu vực tư nhân để phát triển và mở rộng quỹ.

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; đặc biệt
trong có chế huy động vốn cho quỹ hoạt động, phát triển, mở rộng, nâng cao
khả năng tài trợ cho các đề tài nghiên cứu có quy mô lớn và thời gian thực
hiện dài hạn. Thực tế một số nước ở Bắc Mỹ hay EU đã xây dựng các được
các quỹ phát triển KH&CN theo hướng này, bên cạnh các nguồn huy động
được từ khu vực tư nhân, nhà nước vẫn đầu tư một khoản lớn từ NSNN đều
gia tăng quy mô tài chính cho quỹ nhằm đảm bảo đủ nguồn lực để tài trợ cho
các dự án nghiên cứu quan trọng, lớn và có giá trị cao.
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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
Hiện nay, tổ chức và hoạt động của các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam
được thực hiện theo Luật KH&CN năm 2013, Nghị định số 23/2014/NĐ-CP của
Chính phủ ngày 03/04/2014, 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.
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, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và tại các ngân hàng
trong nước.
Quỹ phát triển KH&CN quốc gia có chức năng nhiệm vụ cơ bản sau:
- Tiếp nhận các nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; các khoản đóng
góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Tổ chức thực hiện tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ các hoạt động nâng
cao năng lực KH&CN quốc gia, cấp kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN do
Bộ KH&CN nghệ trực tiếp quản lý.
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- Công bố các định hướng ưu tiên, nội dung, yêu cầu và thể thức cụ thể
để mọi tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN đề nghị Quỹ tài trợ, cho vay,
bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ.
- Tổ chức việc xét chọn và thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN, các hoạt
động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia để Quỹ tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn
vay và hỗ trợ.
- Kiểm tra, đánh giá về nội dung chuyên môn và tình hình thực hiện tài
chính của các nhiệm vụ KH&CN, các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN
quốc gia được Quỹ tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ.
- Tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do
Quỹ tài trợ.
Đánh giá kết quả, hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN, hoạt động nâng cao
năng lực KH&CN quốc gia do Quỹ tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ.
- Đình chỉ hoặc trình cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc tài trợ, cho vay,
bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ, cấp kinh phí hoặc thu hồi kinh phí đã tài trợ, cho vay,
hỗ trợ, cấp phát, từ chối trả nợ thay khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm các
quy định về sử dụng vốn của Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan.
- Nhận ủy thác tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN của tổ chức, cá nhân.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến hoạt động của Quỹ
theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước giao và các nguồn lực khác
theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật.
- Quản lý tổ chức và cán bộ của Quỹ theo quy định của pháp luật.
- Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt động
của Quỹ.
- Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, tổ chức quốc tế
về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ.

73

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
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, trong đó quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của bộ,
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương và Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 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 phát triển KH&CN của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ là đơn vị sự nghiệp do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập. Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương là đơn vị sự nghiệp do Chủ tịch UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương thành lập.
Quỹ hoạt động nhằm mục đích tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn
vay và hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia. Hoạt động của Quỹ nhằm hỗ
trợ, thúc đẩy phát triển KH&CN phục vụ phát triển KT-XH của bộ hoặc tỉnh.
Quy mô của vốn điều lệ của Quỹ theo nhu cầu, khả năng hoạt động Quỹ và
khả năng cân đối ngân sách của bộ (hoặc tỉnh). Bộ (hoặc tỉnh) quyết định việc
thay đổi quy mô vốn điều lệ của Quỹ dựa vào hiệu quả hoạt động của Quỹ.
Trong đó, điều kiện về vốn, nguồn vón và cơ cấu nguồn vốn được quy định cụ
thể như sau:
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- Vốn điều lệ của Quỹ bao gồm kinh phí từ NSNN và kinh phí hỗ trợ, đóng
góp từ bên ngoài. Tại thời điểm thành lập Quỹ, vốn tối thiểu là 5 (năm) tỷ đồng,
trong đó phần kinh phí hỗ trợ, đóng góp từ nguồn vốn ngoài NSNN tối thiểu đạt
10%. Quỹ có trách nhiệm duy trì, bảo toàn và phát triển nguồn vốn điều lệ từ
NSNN.
- Nguồn vốn của Quỹ do NSNN cấp lần đầu, vốn bổ sung để thực hiện
nhiệm vụ KH&CN hàng năm được phân bổ từ dự toán chi sự nghiệp KH&CN,
các nguồn thu từ kết quả hoạt động của Quỹ, kinh phí đóng góp từ quỹ phát triển
KH&CN của DNNN trực thuộc, các nguồn nhận ủy thác từ Quỹ của bộ
hoặc UBND cấp tỉnh khác và khả năng huy động các nguồn vốn ngoài NSNN
hợp pháp bảo đảm Quỹ hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả.
Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:
- Vốn do NSNN cấp:
+ Vốn điều lệ của Quỹ được cấp một lần từ NSNN dành cho sự nghiệp
KH&CN của bộ (hoặc tỉnh) nhằm thực hiện các hoạt động tài trợ, cho vay, bảo
lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN;
+ Ngân sách sự nghiệp KH&CN hàng năm cấp thông qua Quỹ cho các
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được phân cấp quản lý cho bộ (hoặc tỉnh), các
nhiệm vụ KH&CN cấp bộ (hoặc cấp tỉnh) do bộ (hoặc tỉnh) trực tiếp quản lý và
chi hoạt động quản lý của Quỹ;
+ Các nguồn ngân sách khác.
- Các nguồn vốn khác:
+ Các khoản thu từ kết quả hoạt động của Quỹ, khoản phân chia lợi nhuận
thu được từ việc sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ sử dụng NSNN và các khoản thu hợp pháp
khác (nếu có);
+ Nhận uỷ thác của các quỹ phát triển KH&CN của bộ, tỉnh;
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+ Kinh phí được điều chuyển từ quỹ phát triển KH&CN của DNNN trực
thuộc bộ (hoặc tỉnh) trực tiếp quản lý;
+ Kinh phí được điều chuyển tự nguyện hoặc nhận uỷ thác từ quỹ phát triển
KH&CN của DN ngoài Nhà nước;
+ Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hỗ trợ, hiến tặng và nhận uỷ thác
của tổ chức, DN, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn bổ sung
khác theo quy định của pháp luật.
Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chức năng và nhiệm vụ cơ bản sau:
- Tiếp nhận và nhận uỷ thác các nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức, cá nhân;
huy động các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và
nước ngoài; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ;
- Tổ chức thực hiện cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ, bảo lãnh vốn vay
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN;
- Xây dựng và trình bộ trưởng (hoặc chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh) phê
duyệt kế hoạch hoạt động trung và dài hạn của Quỹ;
- Công bố các định hướng ưu tiên, nội dung, yêu cầu, thể thức cụ thể để đề
xuất các nhiệm vụ KH&CN, các hoạt động nâng cao năng lực thích hợp đề nghị
Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay;
- Tổ chức việc xét chọn và thẩm định kinh phí các nhiệm vụ KH&CN, các
hoạt động nâng cao năng lực để Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay;
- Kiểm tra, đánh giá về nội dung chuyên môn và tình hình thực hiện tài
chính của các nhiệm vụ KH&CN, các hoạt động nâng cao năng lực do Quỹ tài
trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay. Kiểm tra tài chính các nhiệm vụ
KH&CN được Quỹ cấp kinh phí;
- Tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do
Quỹ tài trợ. Đánh giá kết quả các nhiệm vụ, hoạt động nâng cao năng lực mà
Quỹ cho vay, bảo lãnh và hỗ trợ;
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- Đình chỉ hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc cấp kinh phí,
tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay hoặc thu hồi kinh phí đã cấp, kinh phí
tài trợ, cho vay và hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ
KH&CN, các hoạt động nâng cao năng lực vi phạm các quy định về sử dụng vốn
của Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan;
- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước giao và các nguồn lực khác
theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật;
- Quản lý tổ chức và lao động của Quỹ theo quy định của pháp luật;
- Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt động
của Quỹ.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan quản lý
theo quy định;
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến hoạt động của
Quỹ theo quy định pháp luật;
- Chấp hành các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ, các quy
định khác của pháp luật có liên quan;
- Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để vận động tài trợ
cho Quỹ hoặc uỷ thác cho Quỹ tài trợ, cho vay để thực hiện các đề tài, dự án
KH&CN theo quy định của pháp luật.
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
Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng KH&CN hiện đại đã và đang
đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động, làm
chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc
mọi mặt đời sống xã hội. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ta đã xác định trong
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quan điểm chỉ đạo của mình là: KH&CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốc
sách hàng đầu, là động lực phát triển KT-XH, là điều kiện cần thiết để giữ vững
độc lập dân tộc và xây dựng thành công CNXH. CNH, HĐH đất nước phải bằng
và dựa vào KH&CN - đó là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta.
Chính vì vậy, trong các văn kiện của Đảng, vai trò của KH&CN luôn được
đề cao và chú trọng, tạo điều kiện phát triển, thể hiện rõ trong Văn kiện của các
nhiệm kỳ Đại hội Đảng, từ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 20/4/1981 của Bộ
Chính trị về Chính sách khoa học và kỹ thuật, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày
30/3/1991 của Bộ Chính trị về KH&CN trong sự nghiệp đổi mới, Nghị quyết số
02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 về Định hướng chiến lược phát triển KH&CN
trong thời kỳ CNH, HĐH và nhiệm vụ đến năm 2000. Gần đây nhất là Nghị
quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành
Trung ương (BCH TƯ) Đảng Khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự
nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện KTTT định hướng XHCN và hội nhập quốc
tế” (Nghị quyết 20-NQ/TW). Quan điểm này tiếp tục được khẳng định trong các
Văn kiện Đại hội XI, XII của Đảng. Nhiều Nghị quyết của BCH TƯ Đảng, các
Chỉ thị,... liên quan đến KH&CN cũng đã được ban hành.
Đặc biệt, để cụ thể hóa đường lối phát triển KH&CN được Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XI đề ra trong Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020; từ
nhận định về những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong hoạt động KH&CN,
ngày 01/11/2012, Hội nghị lần thứ 6 (BCH TƯ) Đảng khóa XI đã thông qua
Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa - hiện đại hóa trong điều kiện KTTT định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
Nghị quyết đã xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ
chế quản lý, cơ chế hoạt động, công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển
KH&CN; phương thức đầu tư, cơ chế tài chính, chính sách cán bộ, cơ chế tự chủ
của các tổ chức KH&CN phù hợp với KTTT định hướng XHCN” [59]. Để thực
hiện được yêu cầu này, Nghị quyết chỉ đạo “Đổi mới cơ chế xây dựng kế hoạch
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và dự toán ngân sách đối với hoạt động KH&CN phù hợp với đặc thù của lĩnh
vực KH&CN và nhu cầu phát triển của quốc gia, ngành, địa phương; bảo đảm
đồng bộ, gắn kết giữa định hướng phát triển dài hạn, chương trình phát triển
trung hạn với kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng KH&CN hằng năm” [60] và “Đẩy
mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN và cơ
chế khoán kinh phí đến sản phẩm KH&CN cuối cùng theo kết quả đầu ra. Xây
dựng cơ chế đặc thù trong quản lý, sử dụng NSNN để thực hiện nhiệm vụ
KH&CN theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tổ chức, cá
nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN. Mở rộng áp dụng cơ chế tài chính của quỹ phát
triển KH&CN” [60].
Tiếp tục tinh thần đó, Đại hội XII của Đảng đã chủ trương thúc đẩy phát
triển KH&CN, trong đó các quan điểm chỉ đạo tại Đại hội XII của Đảng chứa
đựng nhiều điểm mới, toàn diện và sâu sắc, trong đó có nội dung phát triển
KH&CN, làm cơ sở cho quá trình hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo sự
nghiệp đổi mới giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, Đại hội
XII của Đảng chỉ đạo: “Nâng cao hiệu quả hoạt động các quỹ về phát triển khoa
học, công nghệ” [21, tr. 298-299].
Như vậy, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt trong 30 năm đổi
mới toàn diện đất nước vừa qua, Đảng ta luôn nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò
cực kỳ quan trọng của KH&CN đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và phát
triển đất nước nhanh, bền vững. Qua đó, Đảng ta đã từng bước hoàn thiện các
quan điểm chỉ đạo để “KH&CN thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan
trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao
năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế” [21, tr. 27]
trong đó Đảng ta đặc biệt quan tâm đến cơ chế, chính sách tài chính đầu tư cho
phát triển KH&CN. Rõ ràng trong thời gian qua, cơ chế tài chính cho phát triển
KH&CN, đặc biệt là “Đầu tư cho khoa học, công nghệ còn thấp, hiệu quả sử
dụng chưa cao” [21, tr. 119], điều này có nguyên nhân từ cơ chế quản lý đầu tư
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NSNN cho phát triển KH&CN không còn phù hợp với điều kiện phát triển hiện
nay, đặc biệt là còn nặng tính mệnh lệnh - hành chính, làm dụng quá mức cơ chế
xin - cho, do đó dẫn đến hoạt động nghiên cứu KH&CN chủ yếu thực hiện theo
nhiệm vụ hàng năm, kinh phí nghiên cứu KH&CN được thực hiện theo năm tài
chính. Chính điều này dẫn đến, nhiều tổ chức KH&CN công lập đã và đang thực
hiện theo hình thức hợp lý hoá chứng từ để thanh quyết toán thay vì tập trung
vào nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu. Vì thế, chất lượng
nghiên cứu của nhiều công trình không cao, sau khi thanh quyết toán thì “bỏ vào
tủ” mà không thể đem vào ứng dụng trong thực tiễn. Do đó, Đảng ta đã chỉ đạo
“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động
KH&CN, 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” [21, tr. 28].
Thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội đã
thông qua Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Luật KH&CN
năm 2000 nhằm từng bước hiện thực hoá chính sách phát triển KH&CN. Trong
đó, Luật KH&CN năm 2000 đã quy định về quỹ phát triển KH&CN, đây là cơ
sở để Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ về
thành lập Quỹ phát triển KH&CN quốc gia và Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ
Phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương.
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, Quốc hội đã ban hành
Hiến pháp năm 2013. Trong đó, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “Phát triển
KH&CN là quốc sách hàng đầu; KH&CN giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp
phát triển KT-XH của đất nước. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến khích tổ
chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng có hiệu quả
thành tựu KH&CN; bảo đảm quyền nghiên cứu KH&CN; bảo hộ quyền sở hữu
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trí tuệ” (Khoản 1, 2, Điều 62). Nhằm tạo ra sự đồng bộ với hệ thống pháp luật
hiện hành, đặc biệt phù hợp với nội dung của Hiến pháp năm 2013 và đặc biệt
đáp ứng yêu cầu khắc phục những tồn tại, yếu kém như: công tác tổ chức, quản
lý nhà nước về KH&CN đổi mới chậm; tổng đầu tư xã hội, nhất là đầu tư từ DN
cho KH&CN còn thấp, sử dụng chưa hiệu quả; cơ chế tài chính cho KH&CN
mang nặng tính hành chính, không phù hợp với đặc thù hoạt động sáng tạo; năng
lực KH&CN quốc gia còn chưa tương xứng với vai trò là động lực then chốt và
nền tảng cho quá trình phát triển đất nước, Quốc hội khoá XIII đã ban hành Luật
KH&CN năm 2013 thay thế cho Luật KH&CN năm 2000, với tỷ lệ thông qua
rất cao (Biểu đồ 3, Phụ lục 4).
Sau khi Luật KH&CN năm 2013 được ban hành, nhằm đảm bảo tính đồng
bộ và thống nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều
lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (thay thế Nghị
định số 122/2003/NĐ-CP) và Thủ tướng đã ban hành Quyết định số
37/2015/QĐ-TTg về quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (thay thế Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg), Bộ KH&CN ban hành Thông
tư số 03/2015/TT-BKHCN về việc ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động
của quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Nhìn tổng thế, trong suốt thời gian qua, Quốc hội đã ban hành 08 đạo luật
chuyên ngành trong lĩnh vực KH&CN; các Nghị quyết về phát triển KT-XH 05
năm, giai đoạn 2006 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2015. Hằng năm, Quốc hội đã
ban hành các Nghị quyết phát triển KT-XH, Nghị quyết về phân bổ NSNN, trong
đó chú trọng phát triển KH&CN nhằm phát triển KT-XH thúc đẩy CNH, HĐH
đất nước.
Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tổng
số 73 [67] nghị định và quyết định để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
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các luật đã được ban hành và các quy định trong hoạt động KH&CN. Thực hiện
chức năng, nhiệm vụ được phân công và để hoàn thiện môi trường pháp lý về
KH&CN thúc đẩy CNH, HĐH, từ năm 2005 đến nay, đã có khoảng hơn 260 [67]
thông tư, thông tư liên tịch được ban hành và đang còn hiệu lực.
Trong thời gian qua, bên cạnh việc quản lý NSNN đầu tư cho KH&CN nói
chung; Chính phủ, Bộ KH&CN, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan đã xây
dựng nhiều văn bản về cơ chế quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN.
Quỹ phát triển KH&CN được thành lập theo quy định của Luật KH&CN.
sử dụng NSNN bao gồm: Quỹ phát triển KH&CN quốc gia và Quỹ phát triển
Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để thực hiện việc quản lý nhiệm vụ của
Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, Bộ KH&CN ban hành nhiều thông tư quản lý:
Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm
vụ KH&CN cấp quốc gia, Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014
Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng
NSNN; Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 Quy định quản lý đề
tài NCCB do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ; Thông tư số 40/2014/TTBKHCN ngày 18/12/2014 Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý
nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng do Quỹ
phát triển KH&CN quốc gia tài trợ.
Đối với Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ngày 08/9/2015, Thủ tướng
Chính phủ ra Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg Quy định điều kiện thành lập Quỹ
phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương để các đơn vị làm cơ sở thực hiện. Quyết định
quy định cụ thể một số nội dung gồm: điều kiện về nhân lực; điều kiện về cơ sở
vật chất kỹ thuật; điều kiện về vốn, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn....
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Qua nghiên cứu cho thấy, trong những năm qua cơ chế quản lý KH&CN,
NSNN đầu tư cho KH&CN nói chung, các quỹ phát triển KH&CN nói riêng đã
được Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành quan tâm điều chỉnh cho phù hợp với
thực tế quản lý, thể hiện: Quốc hội ban hành Luật KH&CN số 29/2013/QH13
thay thế Luật KH&CN số 21/2000/QH10; Chính phủ ban hành 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; Chính phủ ban hành nhiều nghị định hướng dẫn thi
hành Luật KH&CN; Bộ KH&CN, Bộ Tài chính ban hành nhiều thông tư hướng
dẫn thực hiện các nghị định về quản lý KH&CN, quản lý NSNN đầu tư cho
KHCN và các quỹ phát triển KH&CN.
Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước thì KH&CN là quốc sách hàng đầu
có nghĩa là chủ trương, chính sách phát triển đất nước, KT-XH cũng như bảo vệ
Tổ quốc đều phải dựa vào KH&CN và thực hiện bằng KH&CN. Chỉ có phát
triển KH&CN, chúng ta mới phát triển được KT-XH, giữ vững được độc lập dân
tộc, xây dựng thành công CNXH. Để KH&CN nhanh chóng phát huy được vai
trò là nền tảng và động lực đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Đảng, Nhà nước
luôn có những chính sách quan tâm đặc biệt đến phát triển KH&CN. Việc thay
đổi cơ chế quản lý NSNN đầu tư cho KH&CN nói chung, các quỹ phát triển
KH&CN nói riêng thời gian vừa qua đã thể hiện phần nào sự quan tâm của Đảng
và Nhà nước tới sự phát triển của KH&CN nước nhà.
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
Tổ chức bộ máy thực hiện quản lý NSNN đầu tư cho Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia ở Việt Nam hiện nay gồm: lãnh đạo Quỹ là Hội đồng quản lý
quỹ; dưới Hội đồng quản lý quỹ là: Cơ quan điều hành quỹ, Ban Kiểm soát quỹ
và Hội đồng KH&CN của quỹ.
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- Hội đồng quản lý Quỹ bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên (07
người). Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm
kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ do Thứ trưởng Bộ KH&CN kiêm nhiệm (Sơ
đồ 1, Phụ lục 4).
- Ban Kiểm soát quỹ gồm 03 thành viên kiêm nhiệm, hoạt động theo
nhiệm kỳ.
- Cơ quan điều hành quỹ gồm 06 đơn vị chuyên môn (Phòng KHTN và kỹ
thuật, Phòng KHXH&NV, Phòng Dự án, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế
hoạch - Tổng hợp, Văn phòng) với tổng số 46 biên chế.
- Hội đồng KH&CN của quỹ do Hội đồng Quản lý quỹ quyết định thành
lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc quỹ để tư vấn đánh giá xét chọn các nhiệm
vụ KH&CN do Quỹ tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay; đánh giá nghiệm thu kết
quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ; xác định hướng nghiên cứu và
các vấn đề liên quan khác. Đối với NCCB trong KHTN và kỹ thuật, KHXH&NV
được thành lập theo nhiệm kỳ 2 năm chi làm các lĩnh vực.
3.2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các 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
Theo Thông tư 03/2015/TT-BKHCN quy định, tổ chức bộ máy quản lý
NSNN đầu tư cho các Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm Hội đồng
quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ (Sơ đồ 2, Phụ lục 4).
- Hội đồng quản lý Quỹ:
Hội đồng quản lý quỹ do Bộ trưởng (hoặc Chủ tịch UBND tỉnh) quyết
định thành lập trên cơ sở đề xuất của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN hoặc
đơn vị tham mưu quản lý nhà nước về KH&CN của bộ (hoặc tỉnh).
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Hội đồng Quản lý quỹ có 05 hoặc 07 thành viên, gồm: chủ tịch, phó chủ
tịch và các thành viên là các nhà quản lý, nhà khoa học, làm việc theo chế độ
chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Căn cứ vào quy mô, tính chất và điều kiện thực
tế hoạt động của Quỹ, Bộ trưởng (hoặc Chủ tịch UBND tỉnh) quyết định số
lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản lý.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và các
ủy viên Hội đồng quản lý quỹ do Bộ trưởng (hoặc Chủ tịch UBND tỉnh) quyết
định. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ tại các bộ là lãnh đạo Bộ kiêm nhiệm. Chủ
tịch Hội đồng quản lý quỹ tại các tỉnh là lãnh đạo UBND tỉnh hoặc giám đốc Sở
KH&CN kiêm nhiệm.
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý quỹ là 05 năm và các thành viên tham gia
Hội đồng quản lý quỹ không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp vào thời
điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Hội đồng quản lý quỹ mới chưa được bổ nhiệm thì
Hội đồng quản lý quỹ của nhiệm kỳ hiện tại tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ
cho đến khi Hội đồng quản lý quỹ mới được bổ nhiệm và nhận nhiệm vụ.
Hội đồng quản lý quỹ làm việc theo chế độ tập thể; ba tháng họp một lần
để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Hội
đồng quản lý quỹ; họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo đề
nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, hoặc Giám đốc quỹ, hoặc Trưởng ban
kiểm soát quỹ, hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý quỹ đề
nghị. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý quỹ được coi là hợp lệ khi ít nhất có
2/3 số thành viên có mặt và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ hoặc Phó
Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ được uỷ quyền chủ trì. Hội đồng quản lý quỹ
quyết định các vấn đề theo đa số trên tổng số thành viên Hội đồng quản lý quỹ.
Trường hợp ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng ngang nhau thì quyết
định cuối cùng thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ. Nội dung và
các kết luận của cuộc họp Hội đồng quản lý quỹ phải được ghi thành biên bản và
gửi đến tất cả các thành viên của Hội đồng quản lý quỹ.

85

- Ban Kiểm soát quỹ:
Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách, có
03 thành viên. Thành viên ban kiểm soát là các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực
tài chính, tín dụng, đầu tư, KH&CN, pháp luật, không có tiền án, tiền sự về các
tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật. Nhiệm kỳ
của Ban Kiểm soát quỹ là 05 năm.
Thành viên của ban kiểm soát gồm trưởng ban, phó trưởng ban và 01
thành viên do Hội đồng quản lý quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm.
- Cơ quan điều hành quỹ:
Cơ quan điều hành quỹ bao gồm: Giám đốc, không quá 02 phó giám đốc,
kế toán trưởng và các phòng ban nghiệp vụ. Trong đó: Kế toán trưởng của quỹ
làm việc theo chế độ chuyên trách; Giám đốc của quỹ là lãnh đạo đơn vị tham
mưu quản lý KH&CN của bộ kiêm nhiệm hoặc là lãnh đạo Sở KH&CN của tỉnh
kiêm nhiệm; 01 Phó Giám đốc của quỹ là lãnh đạo cấp vụ hoặc cấp phòng của cơ
quan chuyên trách về tài chính của bộ kiêm nhiệm hoặc là lãnh đạo cấp sở hoặc
cấp phòng Sở Tài chính của tỉnh kiêm nhiệm.
Cơ quan điều hành quỹ làm việc theo chế độ chuyên trách và kiêm nhiệm.
Thời gian làm việc kiêm nhiệm tại quỹ tối thiểu 50%. Các vị trí nhân sự khác
của Cơ quan điều hành quỹ được tuyển dụng, điều động trên cơ sở điều tiết trong
phạm vi tổng biên chế sự nghiệp hiện có của bộ (hoặc tỉnh).
Giám đốc của quỹ là người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động
của quỹ; đại diện pháp nhân của quỹ trước pháp luật trong việc tố tụng, tranh
chấp liên quan đến hoạt động của quỹ; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý
quỹ, Bộ trưởng (hoặc Chủ tịch UBND tỉnh) và trước pháp luật về việc điều hành
hoạt động của quỹ theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; Giám đốc của
quỹ do Bộ trưởng (hoặc Chủ tịch UBND tỉnh) bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trên
cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lý quỹ, theo nhiệm kỳ 05 năm.
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- Hội đồng thẩm định các dự án do cơ quan điều hành quỹ tham mưu
thành lập; hội đồng quản lý quỹ thành lập theo từng dự án cụ thể.
3.2.3. Thực trạng xây dựng dự toán, lập chi tiết chi và phê duyệt cấp vốn
NSNN hàng năm và vốn điều lệ cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam
Thứ nhất, đối với quỹ phát triển KH&CN quốc gia Việt Nam:
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 ở 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.
Theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP, Ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp
vốn điều lệ cho Quỹ là 500 tỷ đồng để tài trợ, hỗ trợ, cho vay, chi hoạt động
quản lý của Quỹ và được bổ sung hằng năm để bảo đảm mức vốn ít nhất 500 tỷ
đồng. Nguồn ngân sách này được cấp cho Quỹ vào tháng 01 và tháng 7 hằng
năm theo kế hoạch tài chính được phế duyệt; Ngân sách sự nghiệp KH&CN cấp
thông qua Quỹ cho các nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN trực tiếp quản
lý; Ngân sách thực hiện bảo lãnh vốn vay các nhiệm vụ KH&CN chuyên
biệt; Các nguồn ngân sách khác.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kế hoạch của Quỹ được phê duyệt,
Quỹ thông báo công khai phương hướng, các lĩnh vực ưu tiên và các quy định về
việc tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ. Tổ chức, cá nhân hoạt động
KH&CN, DN Việt Nam muốn được tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ
phải nộp hồ sơ theo quy định của Bộ KH&CN.
Quỹ thực hiện tổ chức đánh giá, quyết định tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn
vay, hỗ trợ như sau: Đối với hồ sơ đề nghị tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, Hội
đồng KH&CN thực hiện đánh giá nhiệm vụ KH&CN, tư vấn để Quỹ quyết định
việc tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay; Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với hoạt
động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, Quỹ tổ chức xem xét, thẩm định hồ
sơ đề nghị theo quy định của Bộ KH&CN.
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Việc tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay của Quỹ cho nhiệm vụ KH&CN
được thực hiện theo hợp đồng giữa Quỹ với tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện
nhiệm vụ.
Việc đánh giá giữa kỳ, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN do Quỹ
tài trợ được thực hiện theo hợp đồng, quy định của Bộ KH&CN và của Quỹ.
Thứ hai, đối với Quỹ Phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Việt Nam:
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 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở 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, trong đó quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương và Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương.
Theo Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 03/2015/TTBKHCN, vốn điều lệ của Quỹ bao gồm kinh phí từ NSNN và kinh phí hỗ trợ,
đóng góp từ bên ngoài. Tại thời điểm thành lập Quỹ, vốn tối thiểu là 5 (năm) tỷ
đồng, trong đó phần kinh phí hỗ trợ, đóng góp từ nguồn vốn ngoài NSNN tối
thiểu đạt 10%. Quỹ có trách nhiệm duy trì, bảo toàn và phát triển nguồn vốn điều
lệ từ NSNN.
Nguồn vốn của Quỹ do NSNN cấp lần đầu, vốn bổ sung để thực hiện
nhiệm vụ KH&CN hàng năm được phân bổ từ dự toán chi sự nghiệp KH&CN,
các nguồn thu từ kết quả hoạt động của Quỹ, kinh phí đóng góp từ quỹ phát triển
KH&CN của DNNN trực thuộc, các nguồn nhận ủy thác từ Quỹ của Bộ

88

hoặc UBND cấp tỉnh khác và khả năng huy động các nguồn vốn ngoài NSNN
hợp pháp bảo đảm Quỹ hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả.
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
Quỹ quản lý và sử dụng nguồn vốn theo quy định tại Thông tư liên tịch số
129/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 02/11/2007 của Bộ KH&CN và Bộ Tài
chính về “Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia”.
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 chế độ kế toán theo Luật kế toán và thông tư 243/2009/TTBTC của Bộ Tài chính, đây là văn bản hướng dẫn kế toán áp dụng riêng cho Quỹ
và Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán hành
chính sự nghiệp. Trong quá trình hoạt động, Quỹ thực hiện chế độ báo cáo tài
chính theo quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền,
bao gồm Bộ KH&CN, Bộ Tài chính và Kiểm toán nhà nước.
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.
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Từ khi đi vào hoạt động (năm 2008) đến nay. Kiểm toán nhà nước thực
hiện kiểm toán hoạt động của Quỹ theo định kỳ vào các năm 2008, 2010 và 2013,
thanh tra Bộ Tài chính. Sau các đợt kiểm tra, kiểm toán Quỹ đều có cáo cáo thực
hiện kiến nghị của đoàn theo quy định.
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 khoa học và công
nghệ và cách thức vận hành các yếu tố này trong thực tế
Từ khi Đảng và Nhà nước có chủ trương thành lập Quỹ phát triển KH&CN,
các quỹ phát triển KH&CN đã được thành lập và đi vào hoạt động. 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. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 02/2008
và bắt đầu hoạt động tài trợ từ tháng 11/2009. 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,
thay thế cho Nghị định số 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ. 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.
Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từng bước được thành lập ở nhiều
ngành, nhiều địa phương. Đến nay có hơn 30 quỹ được thành lập ở các địa
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phương [6] đáp ứng yêu cầu phát triển KH&CN ở các địa phương này như: Hải
Dương, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Bình Định, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Quảng
Trị, Bình Dương, Nghệ An, Thái Bình, Hòa Bình, Đồng Nai, Bạc Liêu, Đà Nẵng,
Bình Phước, Quảng Ngãi, … Các quỹ địa phương hoạt động theo hình thức đơn
vị sự nghiệp có thu, không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, con dấu
riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng. Các quỹ địa
phương là các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh/thành phố. Vốn được cấp khi thành
lập ban đầu của các quỹ không lớn, cao nhất là Quỹ Phát triển KH&CN TP Hồ
Chí Minh (50 tỷ đồng), còn lại từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng, được hình thành từ
ngân sách sự nghiệp khoa học, bổ sung từ kinh phí thu hồi của các đề tài/dự án
hàng năm, các khoản thu từ hoạt động của quỹ. Ngoài ra, quỹ có thể được huy
động các nguồn vốn ngoài ngân sách khác như: Các khoản đóng góp tự nguyện,
tài trợ, hiến tặng của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…
Phương thức hỗ trợ tài chính của các quỹ phát triển KH&CN địa phương
dựa trên nguyên tắc: 1) Tài trợ một phần cho viêc thực hiện các đề tài nghiên cứu
tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề, lĩnh vực các tỉnh ưu tiên khuyến
khích, do DN thực hiện hoặc phối hợp với các tổ chức KH&CN thực hiện (mức
tài trợ không quá 30% tổng kinh phí thực hiện đề tài); hỗ trợ xây dựng hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế trong các DN (mức hỗ trợ không quá
20% tổng kinh phí thực hiện các dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
của DN); 2) Cho vay với lãi suất thấp hơn mức lãi suất của ngân hàng thương
mại tại thời điểm cho vay hoặc không lấy lãi để thực hiện các dự án hoàn thiện
công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN (sản xuất thử nghiệm sản
phẩm mới, thử nghiệm quy trình công nghệ mới…); các dự án chuyển giao công
nghệ để đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh
doanh của DN, phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH của các tỉnh/thành phố.
Trên thực tế, việc bổ sung quỹ từ kinh phí thu hồi các đề tài/dự án hàng
năm rất thấp và khó khăn, nên các quỹ thường áp dụng hình thức cho vay với lãi
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suất thấp (bằng 50% lãi suất của ngân hàng thương mại) chứ không thực hiện tài
trợ để bảo toàn vốn (Thanh Hoá, Thái Bình, Vĩnh Phúc). Riêng Nghệ An chỉ áp
dụng hình thức tài trợ đối với các dự án đổi mới, cải tiến công nghệ của các DN,
nên hàng năm nguồn vốn của quỹ được bổ sung từ nguồn ngân sách sự nghiệp
khoa học. Các địa phương khác, trong đó có Bình Định, áp dụng cả 2 phương
thức tài trợ và cho vay (tài trợ đối với triển khai ứng dụng các kết quả nghiên
cứu có triển vọng thành sản phẩm có tiềm năng thương mại; cho vay để hoàn
thiện công nghệ, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, thử nghiệm quy trình công
nghệ mới và chuyển giao công nghệ) [1, tr. 65].
Bộ máy quản lý và điều hành của quỹ gồm hội đồng quản lý, cơ quan điều
hành và ban kiểm soát. Hội đồng quản lý quỹ gồm các thành viên là nhà khoa
học, nhà quản lý hoạt động kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm. Chủ tịch quỹ là
một phó chủ tịch UBND tỉnh/thành phố, riêng thành phố Hồ Chí Minh chủ tịch
quỹ là giám đốc Sở KH&CN.
Cơ quan điều hành quỹ gồm giám đốc, các phó giám đốc, các đơn vị
chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm.
Giám đốc quỹ là đại diện pháp nhân của quỹ do chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.
Hiện nay tại các địa phương, đơn vị chuyên môn chỉ bao gồm kế toán trưởng và
văn phòng quỹ. Có 4 trường hợp (TP Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Thái
Bình), việc điều hành quỹ được thực hiện ủy thác với đơn vị tín dụng bên ngoài:
Cơ quan điều hành Quỹ phát triển KH&CN Thành phố Hồ Chí Minh là Quỹ Đầu
tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo sự ủy thác của UBND Thành
phố Hồ Chí Minh; Cơ quan điều hành Quỹ phát triển KH&CN của các tỉnh
Thanh Hoá, Vĩnh Phúc, Thái Bình là các tổ thẩm định (thẩm định nội dung khoa
học và tài chính của các ngân hàng theo sự ủy thác của quỹ nhằm bảo toàn vốn vay).
Riêng Bình Định và Hòa Bình đã thành lập bộ máy quỹ vận hành độc lập,
gồm 5 biên chế đảm trách thẩm định cả về mặt nội dung khoa học và tài chính
đối với các dự án cho vay. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập loại 2, thực hiện cơ
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chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế
và tài chính theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP.
Ban kiểm soát quỹ có từ 3 đến 5 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm, do hội đồng
quản lý quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tại các địa phương, ban kiểm soát quỹ
thường có thanh tra sở KH&CN, đại diện sở tài chính và các sở, ban/ngành liên
quan. Hội đồng thẩm định/nghiệm thu có 5-7 thành viên, do giám đốc quỹ đề
nghị, có nhiệm vụ thẩm định tính khả thi, hiệu quả đầu tư và tài chính của các hồ
sơ đề nghị tài trợ, vay vốn. Mỗi đề tài/dự án có một hội đồng thẩm định riêng.
Hội đồng thẩm định cũng có trách nhiệm đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện
các đề tài/dự án đề nghị tài trợ, vay vốn của quỹ.
3.2.5.2. Về tính hiệu lực của hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN
Một là, xây dựng dự toán NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN
Việc xác định kinh phí ngân sách sự nghiệp khoa học cấp cho quỹ để thực
hiện theo chức năng tài trợ, hỗ trợ, cho vay thực hiện nhiệm vụ KH&CN do tổ
chức, cá nhân đề xuất là vốn và cấp ngay trong đầu năm 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
KT-XH) 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.
Ngoài ra việc Quỹ được chuyển số dư trong năm tài chính sang năm kế tiếp
cũng khẳng định được tính linh hoạt trong hoạt động của Quỹ. Cơ chế tài chính
không buộc thanh quyết toán theo niên độ ngân sách tạo điều kiện cho tổ chức
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chủ trì đề tài nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý hiệu quả kinh phí
(không phải chạy kinh phí hoặc làm thủ tục chuyển nguồn).
Quỹ lập dự toán theo quy định của luật ngân sách đối với đơn vị hành chính
sự nghiệp công lập theo niên độ kế toán
Thực hiện dự toán Quỹ được Bộ Tài chính phê duyệt ngân sách hàng năm
dựa trên khối lượng đề tài đang thực hiện và mở mới hàng năm tiền được cấp
bằng lệnh chi vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội
nguồn kinh phí này hành năm nếu không chi hết được tự động chuyển năm sau.
Quyết toán hàng năm của Quỹ là đơn vị kiểm soát chi, hàng năm kiểm tra lập
báo cáo đề nghị quyết toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành được
nghiệm thu của các nhiệm vụ khoa học và các hoạt động chi cho cơ quan điều hành
thực nhiệm quản lý nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Thông tư 243/2009/TT-BTC về
hướng dẫn chế độ kế toán đối với Quỹ phát triển KH&CN quốc gia.
Bảng 3. 1: Nguồn kinh phí cho hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công
nghệ quốc gia từ 2008 đến 2015

Kinh phí (tỷ đồng)

Năm

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tổng số

Tổng số

Nguồn
ngân
sách sự
nghiệp
khoa học

Nguồn
Viện
trợ
(ODA)

147,337
100
47,983
117,158
100
154,367
100
34,948
178,37
150
250,775
250
321,897
295,9
399,257
306.682
90,981
1.617,144 1.302,582 125,929

Nguồn Nguồn đối
thu
ứng nước
theo
ngoài Bỉquy
Đức
định
(Euro)
0,507
1,036
0,958
1.249
0,870
0,775
0,897
1,594
7,886

16.2
0
27,5
0
25.1
0
68,800

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED

Nguồn đối
ứng của
doanh
nghiệp theo
Nghị định
119
46,83
46,947
0
18,17
0
0
0
0
111,947
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Theo Báo cáo của Quỹ NAFOSTED cho thấy, tổng nguồn vốn huy động từ
năm 2008 đến 2015: 1.617,144 tỷ đồng (Bảng 3.1), trong đó:
+ Tổng kinh phí NSNN cấp từ 2008 - 12/2015: 1.302,582 tỷ đồng.
+ Nguồn viện trợ (Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ để bảo lãnh vay vốn
cho các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các DN vừa và nhỏ):
1,7 triệu đôla Mỹ tương đương 34,948 tỷ đồng (tiếp nhận vào tháng 7/2011).
+ Nguồn ODA Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người nghèo 2015:
90,981 tỷ đồng.
+ Nguồn vốn đối ứng của Quỹ khoa học Flander (Vương quốc Bỉ) tài trợ
cho các dự án nghiên cứu song phương Việt Bỉ, Việt Đức: 2.473.068 EURO
tương đương 68,8 tỷ đồng.
+ Thu sự nghiệp bổ sung nguồn chi hoạt động bộ máy: 7,886 tỷ đồng.
Nguồn vốn đối ứng của DN thực hiện đề tài nghiên cứu đổi mới công
nghệ: 111,947 tỷ đồng (chưa tính Dự án giàn khoan tự nâng 90 m nước).
+ Nguồn vốn đối ứng của DN thực hiện dự án KH&CN thuộc chương
trình sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm: 859,833 tỷ đồng.
- Tổng chi từ nguồn NSNN từ 2008-2015: 1.061,492 tỷ đồng, trong đó
+ Chi hoạt động bộ máy: 61 tỷ đồng chiếm 5,7% tổng chi NS.
+ Chi hoạt động tài trợ: 1.000,492 tỷ đồng, chiếm 94,3% tổng chi NS.
+ Chi nguồn ODA: 2,412 tỷ đồng.
+ Dư nợ bảo lãnh vay vốn đến 12/2015: 4,599 tỷ đồng.
Hai là, 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 KH&CN trong lĩnh
vực KHTN và kỹ thuật.
Các lĩnh vực tài trợ bao gồm: KHTN như toán học, khoa học thông tin và
máy tính, vật lý, hóa học, khoa học trái đất và môi trường, sinh học và các KHTN
khác; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học y, dược; khoa học nông nghiệp.
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Đến nay, Quỹ đã tiếp nhận tổng số 3.079 hồ sơ đề tài NCCB trong KHTN
từ khoảng 100 viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học trên cả nước.
Trong đó, số lượng đề tài được đề nghị và phê duyệt tài trợ là 1.642 với trên
6.000 nhà khoa học tham gia các nhóm nghiên cứu. Tổng kinh phí tài trợ theo
hợp đồng đã ký là 1.070 tỷ đồng (Bảng 3.2).
Bảng 3. 2: Tình hình đăng ký và tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa
học tự nhiên và kỹ thuật

Năm tiếp nhận
hồ sơ

Số hồ
Số hồ
sơ đăng sơ hợp
ký
lệ

Phê duyệt
tài trợ

Ký hợp
đồng

Tổng kinh
phí tài trợ
(triệu đồng)

2009

698

462

321 (46%)

313

132.205

2010

248

231

166 (67%)

165

82.484

2011

327

307

221 (68%)

219

159.776

2012

387

369

242 (62%)

237

170.169

2013

382

380

218 (57%)

217

156.713

2014

518

511

230 (45%)

228

179.454

2015

519

515

244 (47%)

241

188.938

Tổng số

3079

2775

1642

1379

1.069.739

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED
(2) Thực hiện tài trợ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN trong lĩnh
vực KHXH&NV.
Các lĩnh vực tài trợ bao gồm: triết học, tôn giáo học, xã hội học, chính trị
học, kinh tế học, luật học, sử học, khảo cổ học, dân tộc học, khu vực học, quốc tế
học, tâm lý học, giáo dục học, văn học, ngôn ngữ học, văn hóa học, nghiên cứu
nghệ thuật, báo chí, truyền thông, địa lý kinh tế và xã hội
Đến nay, Quỹ đã tiếp nhận 589 hồ sơ đề tài và trong đó 281 đề tài được đề
nghị tài trợ với trên 1.000 nhà khoa học được hỗ trợ thực hiện nghiên cứu. Tổng
kinh phí tài trợ theo hợp đồng đã ký là 207 tỷ đồng.
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(3) Thực hiện hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia.
Từ tháng 06/2009, Quỹ đã triển khai tài trợ các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu
khoa học, bao gồm: hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam; tham
dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội thảo khoa học ở nước ngoài; xuất bản,
công bố các kết quả nghiên cứu; thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài với
mục tiêu thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học, tạo
điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học Việt Nam (nhất là các nhà khoa học trẻ)
trao đổi thông tin, hợp tác nghiên cứu ở trình độ quốc tế với các nhà khoa học
nước ngoài; nâng cao chất lượng nghiên cứu thông qua khuyến khích nhà khoa
học Việt Nam công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài do Quỹ tài trợ tại các
hội thảo khoa học, tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín.
Theo Điều lệ mới của Quỹ được Chính phủ phê duyệt, chức năng “nâng cao
năng lực KH&CN quốc gia” bao gồm 04 hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học
đang thực hiện (có mở rộng/điều chỉnh đối tượng) và 06 hoạt động khác nhằm
hỗ trợ phát triển lực lượng nghiên cứu khoa học, thúc đẩy trao đổi, hợp tác khoa
học và hội nhập quốc tế. Quỹ đã xây dựng và trình Bộ KH&CN phê duyệt, ban
hành Thông tư 09/2015/TT-BKHCN quy định quản lý hoạt động nâng cao năng
lực KH&CN quốc gia do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia hỗ trợ ngày
15/05/2015. Các thay đổi sẽ bắt đầu áp dụng từ năm 2016 (sau khi các thông tư
về tài chính liên quan được phê duyệt, ban hành).
Chỉ tính riêng 07 năm (2009-2015), tổng số lượng hỗ trợ từ Quỹ
NAFOSTED cho các học giả tham dự hội nghị quốc tế là 416 lượt người; thực
tập nghiên cứu ngắn hạn là 47 lượt ngượt; tổ chức hội nghị quốc tế là 119; công
bố lượng công trình khoa học là 18. Nếu như năm 2009 chưa có công tình khoa
học nào được Quỹ hỗ trợ công bố thì đến năm 2013 đã có 6 công trình, năm
2011 là 4 công trình, các năm khác ít nhất có 01 công trình được hỗ trợ để công
bố (Bảng 3.3). Năm 2017, “các đề tài do Quỹ tài trợ được công bố trên 800 bài
báo ISI, chiếm khoảng 20-25% công bố của Việt Nam. Trong năm, Quỹ hỗ trợ
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mới trên 1.200 nhà khoa học, trong đó có trên 70% là nhà khoa học trẻ dưới 40
tuổi” [10, tr. 28].
Bảng 3. 3: Tình hình hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công
nghệ quốc gia

Nội dung/Năm

2009

Tham dự hội
2
nghị quốc tế
Thực tập
nghiên cứu
Số
ngắn hạn
lượng
Tổ chức hội
hỗ trợ
8
nghị quốc tế
Công bố
công trình
khoa học
Kinh phí hỗ trợ (triệu
2.483
đồng)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tổng

15

65

84

96

79

75

416

6

11

5

6

7

12

47

10

11

23

30

16

21

119

2

4

3

6

1

2

18

1.706 4.226 4.417 5.943 9.041 6.910 33.020

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED
Với nguồn kinh phí nhỏ so với tổng kinh phí các đề tài trong các chương
trình tài trợ khác của Bộ KH&CN nhưng chất lượng và số lượng người được tài
trợ từ nguồn ngân sách Quỹ quản lý rất hiệu quả, Trong Chương trình NCCB
Quỹ không tài trợ cho nội dung đoàn ra của từng nhiệm vụ. Khi các bài báo gửi
đi tham dự ở các hội thảo Quốc tế được chấp nhận và được trình bày chính thức
sẽ được Quỹ xem xét tài trợ không quá 50 triệu cho một người đi tham dự.
(4) Thực hiện tài trợ, hỗ trợ theo thỏa thuận hợp tác quốc tế.
Quỹ triển khai các chương trình hợp tác quốc tế với Quỹ khoa học Flander
(FWO - Bỉ) năm 2009, Quỹ khoa học Đức (DFG - Đức) năm 2012, Viện Hàn
lâm Anh và Viện Hàn lâm kỹ thuật hoàng gia Anh, Hội đồng Anh năm 2014.
Theo báo cáo của Quỹ NAFOSTED cho thấy được số lượng đề tài được tài
trợ các đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương chưa lớn: trong cả giai
đoạn 2010-2016 có 123 hồ sơ tiếp nhận, trong đó chỉ có 28 hồ sơ được quyết
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định tài trợ (đạt 22,76%), tuy nhiên nguồn đóng góp cùng nghiên cứu của các
đơn vị đối tác rất lớn thể hiện được sự thu hút trong các nghiên cứu mới có tính
ứng dụng đã thu hút nguồn đầu tư của các nước (tổng số kinh phí Việt Nam hỗ
trợ cho 123 hồ sơ là hơn 34 tỷ; kinh phí phía Đức và Bỉ hơn 91 tỷ) (Bảng 3.4).
Bảng 3. 4: Số lượng và kinh phí tài trợ các đề tài thuộc Chương trình hợp tác
song phương

Năm

2010
2012
2014
2016
Tổng cộng

Số
Quyết
hồ sơ
định
tiếp
tài trợ
nhận
30
38
23
32
123

5
9
7
7
28

Kinh phí
Việt
Kinh phí phía Đức và Bỉ
Nam
Ghi chú
(Euro/VNĐ)
(triệu
đồng)
6.588 611.600 (~ 16,2 tỷ đồng)
11.822 964.931 (~ 27,5 tỷ đồng)
8.732 896.537 (~ 25,1 tỷ đồng)
7.455
900.000 (~22,4 tỷ đồng) Số dự kiến
34.597
(~91,2 tỷ đồng)

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED
Bên cạnh đó, Quỹ tổ chức đánh giá hồ sơ và hỗ trợ nhà khoa học Việt Nam
và Anh trao đổi nghiên cứu theo thỏa thuận ký kết năm 2014 với Viện Hàn lâm
Anh và Viện Hàn lâm kỹ thuật hoàng gia Anh, Hội đồng Anh.
(5) Thực hiện hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào
thực tế.
- Hỗ trợ các DN hoạt động KH&CN theo Nghị định 119/NĐ-CP. Quỹ đã
được Bộ KH&CN giao tiếp nhận các đề tài nghiên cứu khoa học do DN thực
hiện theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP. Đến nay, Quỹ đã quản lý và hoàn thành
nghiệm thu với 30 đề tài được phê duyệt tài trợ, với tổng kinh phí được hỗ trợ
trên 38 tỷ đồng (theo Hợp đồng ký). Chương trình đã thu hút tỷ trọng vốn lớn
(76%) của DN đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học (khoảng 120,784
tỷ đồng).
Theo quy định của nghị định 08/2014/NĐ-CP về Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN và theo chỉ đạo của lãnh đạo
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Bộ, Quỹ đã tiến hành chuyển các hồ sơ của chương trình sang Quỹ đổi mới
KH&CN quốc gia để thực hiện xem xét, hỗ trợ từ năm 2014.
(6) Thực hiện hỗ trợ DN theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Quỹ đã hỗ trợ kinh phí thực hiện 01 dự án KHCN “Nghiên cứu thiết kế
chi tiết, công nghệ chế tạo giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước” với tổng kinh
phí NSNN cam kết hỗ trợ là 112 tỷ đồng, thực hiện từ 2010 - 2012. Ngày
2/9/2011 giàn khoan tự nâng 90m nước đã hạ thuỷ thành công, giúp mở ra khả
năng tự sản xuất một số các thiết bị, cấu kiện, từ đó có cơ sở để nâng cao tỷ lệ
nội địa hoá trong công tác chế tạo các loại giàn khoan dầu khí ở Việt Nam. Đến
nay, toàn bộ 11 đề tài nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ đã được tiến hành tổ
chức nghiệm thu cấp nhà nước theo quy định, đã được Hội đồng nghiêm thu
đánh giá đạt yêu cầu.
(7) Thực hiện cho vay và bảo lãnh vốn vay
Từ 2012, Quỹ đã phối hợp với các ngân hàng thẩm định tín dụng đối với
các dự án cho vay vốn, thực hiện thí điểm cho vay vốn đối với 02 dự án KHCN,
ký hợp đồng thực hiện trong năm 2013 và 2014 với tổng kinh phí cho vay là 11
tỷ đồng.
Tính đến nay, 02 dự án trên đã thực hiện việc trả nợ gốc và lãi theo như
hợp đồng đã ký và đã kết thúc hợp đồng vay vốn trước thời gian quy định; cả 02
dự án trên đã được thanh lý hợp đồng.
Ngoài ra, có 01 dự án đã được Hội đồng quản lý quỹ phê duyệt cho vay
nhưng Công ty không thực hiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ vay vốn theo quy
định, nên Hội đồng quản lý quyết định không ký hợp đồng cho vay đối với Dự
án trên (trong năm 2015). Thực hiện nhiệm vụ cho vay theo Nghị định ban hành,
kinh phí chiếm 20% tổng nguồn tài trợ của Quỹ tuy nhiên hồ sơ gửi xin được
vay vốn là 18 hồ sơ, tuy nhiên thủ tục thẩm định và thực hiện quá chậm và còn
thiếu nhiều văn bản pháp quy cho hoạt động này nên số lượng thực tế vay quá
thấp và chưa hiệu quả cho công tác bổ sung nguồn thu cho Quỹ, một phần do
nguồn lực nhân sự 6 người của phòng dự án chưa đảm bảo, còn chưa có quy
trình đầy đủ cần bổ sung và xây dựng đủ văn bản pháp quy cho hoạt động này.
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Từ 01/7/2011 Bộ KH&CN giao Quỹ tiếp nhận và quản lý quỹ bảo lãnh
vay vốn cho các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các DN vừa
và nhỏ do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ. Tổng nguồn vốn khoảng 35 tỷ đồng
(tương đương 1,7 triệu đô la Mỹ).
Tính đến hết quý 3/2015, trong tổng số 53 dự án bảo lãnh vay vốn do Quỹ
tiếp nhận bàn giao từ Ban quản lý dự án đã có 33 dự án đã thực hiện xong hợp
đồng vay vốn (hoàn thành nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn). Hiện Quỹ đang tiếp tục
quản lý và theo dõi 20 dự án, bao gồm:
- 10 Dự án đã phải trả nợ thay với tổng số kinh phí trả nợ thay là 4,6 tỷ
đồng; hiện Quỹ tiếp tục theo dõi để thu hồi nợ theo quy định.
- 10 Dự án đã hết thời gian thực hiện và sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ
thay (trong đó có 05 dự án đang được yêu cầu trả nợ thay).
Hiện tại Quỹ đang dự thảo Thông tư quản lý cho vay và bảo lãnh vốn vay
theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ mới được ban hành năm
2014. Các dự án bảo lãnh vốn vay được Quỹ tiếp nhận lại từ ban quản lý dự án,
các hồ sơ thực hiện khi bảo lãnh còn thiếu và đánh giá tính khả thi chưa cao nên
việc một số hộ dân không có khả năng hoàn trả nợ đối với Quỹ gặp nhất nhiều
khó khăn, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam khi tham gia
là đơn vị được uỷ thác nhưng thực hiện công tác đòi nợ thay còn chậm, không
hiệu quả.
(8) Thực hiện cấp kinh phí thông qua Quỹ
Theo chỉ đạo của Bộ KH&CN, 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 theo
Thông tư liên tịch 59/2015/TTLT/BTC-BKHCN. Năm 2015, NSNN 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 (được phê
duyệt tại Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ).
Quỹ đã phối hợp với Cục Phát triển thị trường và DN KH&CN, thống
nhất các phương thức và quy trình thực hiện cấp kinh phí đối với các dự án thuộc
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chương trình. Quỹ đã thực hiện việc cấp kinh phí đối với 07/09 dự án thuộc
chương trình đã được phê duyệt và ký kết hợp đồng thực hiện. Các dự án còn lại
đã được Bộ KH&CN phê duyệt. Quỹ thực hiện việc cấp kinh phí sau khi các đơn
vị liên quan thống nhất và ký kết hợp đồng KH&CN trong năm 2016
Thông tư liên tịch 59/2015/TTLT/BKHCN-BTC là văn bản mới ban hành
nên việc phối hợp giữa các Vụ chức năng xét duyệt và chuyển hồ sơ về Quỹ vào
tháng 11 ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân của Quỹ tổng dự toán được
giao là 8.602 triệu đồng, kinh phí giải ngân 6.683 triệu đồng số đề nghị quyết
toán 3.514 triệu đồng. Trong năm 2016 cần xem xét quy trình các bước và sự
phối hợp của các đơn vị trong công tác cấp phát thực hiện và thanh quyết toán
của các dự án.
Ba là, Quyết toán ngân sách tài trợ hoạt động nghiên cứu KH&CN của Quỹ.
Kinh phí NSNN cấp cho Quỹ chiếm hơn 1% tổng chi ngân sách cho lĩnh
vực KH&CN cụ thể theo từng năm như sau: 147 tỷ (2008), 56 tỷ (2009), 117 tỷ
(2010), 154 tỷ (2011), 178 tỷ (2012), 200 tỷ (2013), 296 tỷ (2014), 300 tỷ (2015).
Bảng 3. 5: Kinh phí cấp từ năm 2009 - 2015 theo Chương trình
(Đơn vị: triệu đồng)

TT

1

2

3

Chương
trình

Năm
20092010

2011

Tài trợ
Nghiên
151.524 38.065
cứu cơ
bản
Tài trợ
đề tài
3.623
2.306
hợp tác
s/phương
Định
hướng
0
0
ứng
dụng

2012

85.579

2013

2014

2015

191.203 204.590 220.865

Lũy kế
đến hết
năm
2015
891.826

6.772

3.529

5.416

2.605

24.251

0

0

25.523

5.608

31.131
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4

5
6
7

Đột xuất
triển
8.404 10.005 22.773 23.582 30.139 12.675 107.578
vọng
Cơ khí
trọng
15.807 41.759 23.570 10.683
1.995
0
93.814
điểm
Hỗ trợ
2.483
4.226
4.417
5.943
9.041
6.910
33.020
khoa học
Cho vay
0
0
0
4.590* 2.860*
0
0
Tổng
181.841 96.361 143.111 239.530 279.564 248.663 1.189.070
(*) Kinh phí cho vay đã thu hồi đúng hạn (năm 2015)
Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED
Theo báo cáo của Quỹ NAFOSTED, kinh phí tài trợ nghiên cứu cơ bản
những năm qua đều tăng từ năm 2009 đến năm 2015, trong đó năm 2015 so với
năm 2009 đã tăng 45,76%; trong khi đó, kinh phí tài trợ đề tài hợp tác song
phương trong các năm qua có xu hướng giảm, năm 2015 đã giảm 28,1% so với
năm 2009; kinh phí cấp đột xuất triển vọng năm 2009 tăng từ 8.404 triệu đồng
lên 12.675 triệu đồng vào năm 2015; kinh phí hỗ trợ khoa học cũng tăng từ
2.483 triệu đồng năm 2009 lên 9.041 triệu đồng năm 2014 và 6.910 triệu đồng
vào năm 2015. Phần lớn kinh phí này được dùng để chi cho các hoạt động tài trợ,
hỗ trợ, cho vay của Quỹ. Ví dụ, trong năm 2015, chi hoạt động quản lý là 18.403
triệu đồng; chi các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, cho vay: 248.663 triệu đồng (Bảng
3.5).
Các chương trình được chia thành 04 loại hình chính: tài trợ NCCB, tài
trợ NCƯD và phát triển công nghệ, hỗ trợ khoa học, cho vay. Có thể thấy rằng
đầu tư cho NCCB chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kinh phí cấp tài trợ, hỗ trợ,
cho vay của Quỹ (77%), tiếp theo là tài trợ thực hiện nghiên cứu ứng dụng, phát
triển công nghệ và hợp tác quốc tế (chiếm 19%), tiếp theo là hỗ trợ các hoạt động
nghiên cứu khoa học (3%), và cuối cùng là kinh phí cho vay (1%) (Biểu đồ 3.1).
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Biểu đồ 3. 1: Tình hình chi tài trợ cho các nhiệm vụ 2009-2015

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED
Chương trình NCCB là chương trình lớn nhất trong giai đoạn 2011- 2015.
Trong đó: các đề tài thuộc lĩnh vực KHTN&KT chiếm 79.2% tổng kinh phí
NCCB, lĩnh vực KHXH&NV chiếm 18% tổng kinh phí, NCCB theo chương
trình hợp tác song phương chiếm 2.8% tổng kinh phí NCCB (Biểu đồ 3.2).
Biểu đồ 3. 2: Tình hình cấp kinh phí 2011 - 2015 theo ngành trong khoa
học tự nhiên và kỹ thuật

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED
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Trong từng lĩnh vực (KHTN&KT, KHXH&NV), kinh phí cấp cho các
ngành cũng khác nhau tùy thuộc vào đặc thù của từng ngành (sự phát triển của
lực lượng nghiên cứu trong ngành ảnh hưởng đến số lượng đề tài, tính chất lý
thuyết - thực nghiệm ảnh hưởng đến kinh phí trung bình cho mỗi đề tài). Trong
giai đoạn 2011-2015, kinh phí cấp tài trợ cho ngành trong KHXH&NV tập trung
vào lĩnh vực kinh tế học (chiếm 18%), lĩnh vực sử học – khảo cổ học (chiếm
18%), lĩnh vực triết học (chiếm 16%), v.v.. (Bảng 3.3).
Biểu đồ 3. 3: Tình hình cấp kinh phí 2011 - 2015 theo ngành trong khoa học xã
hội và nhân văn

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED
Riêng năm 2017, trong tổng số 393 đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát
triển KH&CN Quốc gia tài trợ có 369 đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực KHTN
(chiếm 93,2%), chỉ có 29 đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực KHXH&NV (chiếm
6,8%) [10, tr. 28].
3.2.5.3. Về tính hiệu quả của hoạt động quản lý ngân sách nhà nước đầu
tư cho các quỹ phát triển KH&CN
Theo báo cáo của Bộ KH&CN cho thấy, hoạt động KH&CN phần lớn được
đầu tư từ NSNN với mức kinh phí vào khoảng 1,3-1,85% tổng chi NSNN hàng
năm. Đầu tư từ NSNN cho KH&CN năm 2015 đạt khoảng 17.390 tỷ đồng, bằng
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1,52% tổng chi NSNN, tăng mạnh so với năm trước. Tỷ lệ chi cho KH&CN
trong chi NSNN đã tăng trở lại sau nhiều năm giảm liên tục từ 1,85% năm 2006
xuống 1,36% năm 2014. Tuy nhiên, mức tăng này không bền vững, sang năm
2016, tỷ lệ này lại giảm xuống 1,3%. Tính theo tỷ trọng đầu tư cho
KH&CN/GDP từ NSNN của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2016 cũng giảm từ
0,51% xuống 0,41% (Biểu đồ 3.4).
Biểu đồ 3. 4: Đầu tư cho KH&CN từ NSNN giai đoạn 2006-2016

Nguồn: Bộ KH&CN (2017) [9, tr. 58-59]
Trong cơ cấu chi thường xuyên cho một số lĩnh vực từ NSNN năm 2016,
chi cho hoạt động KH&CN chỉ chiếm 1,3% (Biểu đồ 3.5), đây là mức chi tương
đối thấp so với các lĩnh vực khác.
Biểu đồ 3. 5: Cơ cấu chi thường xuyên cho một số lĩnh vực từ NSNN năm 2016

Nguồn: Bộ Tài chính (2017) [58]
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Trước thực tiễn này, 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.
Quỹ đã tài trợ thực hiện nhiệm vụ NCCB trong KHTN (từ năm 2009): Quỹ
đã tiếp nhận tổng số 3.079 hồ sơ đề tài NCCB trong KHTN từ khoảng 100 viện
nghiên cứu, trường đại học và tổ chức KH&CN trên cả nước. Số lượng nhiệm vụ
KH&CN được đề nghị và phê duyệt tài trợ là 1.642 với trên 6.000 nhà khoa học
tham gia các nhóm nghiên cứu KH&CN. Tổng kinh phí tài trợ theo hợp đồng đã
ký là 1.070 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2015, Quỹ đã tổ chức đánh giá kết quả
618 đề tài. Số bài báo công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI được Hội đồng
khoa học công nhận là kết quả của đề tài là 2.126 công trình (trung bình 3.44 bài
báo ISI trên một đề tài). Quỹ bắt đầu triển khai chương trình tài trợ NCCB trong
KHXH&NV từ năm 2010. Đến nay, Quỹ đã tiếp nhận 589 hồ sơ đề tài và trong
đó 281 đề tài được đề nghị tài trợ với trên 1.000 nhà khoa học được hỗ trợ thực
hiện nghiên cứu. Tổng kinh phí tài trợ theo hợp đồng đã ký là 207 tỷ đồng. Tính
đến năm 2015, Quỹ đã đánh giá kết quả 101 đề tài (trong đó có 93 đề tài nghiệm
thu đạt, 01 đề tài nghiệm thu không đạt, 07 đề tài đề nghị gia hạn) với 33 bài báo
trên tạp chí quốc tế, 379 bài báo trên tạp chí quốc gia. Từ cuối năm 2009 đến hết
năm 2015, Quỹ đã tài trợ cho 37 đề tài nghiên cứu KH&CN đột xuất phát sinh
(theo yêu cầu của các Cơ quan Đảng và Nhà nước) với tổng kinh phí 122 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ 2013, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Quỹ đã tổ chức nghiên cứu
và hoàn thành dự thảo Đề án xây dựng Bộ Lịch sử Việt Nam. Tính đến năm 2015,
Quỹ đã hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, thực hiện tài trợ
600 hoạt động với tổng kinh phí là 33 tỷ đồng. Bao gồm: Tài trợ, hỗ trợ theo
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thỏa thuận hợp tác quốc tế; hỗ trợ các DN hoạt động KH&CN theo Nghị định số
119/1999/NĐ-CP hỗ trợ DN theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Dự
án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp [46].
Theo quy định tại Nghị định 122/2003/NĐ-CP của Chính phủ, hằng năm
Quỹ phát triển KH&CN quốc gia được NSNN bố trí 200 tỷ đồng để thực hiện
các nhiệm vụ. Đến năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2014/NĐCP, theo đó, vốn điều lệ tối thiểu hằng năm được tăng lên 500 tỷ đồng/năm. Theo
quy định này nguồn vốn cấp cho Quỹ được thực hiện theo kế hoạch và có sự
điều chỉnh tăng vốn điều lệ, song thực tế, tổng kinh phí giai đoạn 2008-2011 đạt
345,7 tỷ đồng, đã sử dụng được 328,310 tỷ đồng (đạt gần 95%); giai đoạn 20122015 chưa đủ như kế hoạch đề ra: năm 2012 là 250 tỷ đồng, 2013 là 200 tỷ đồng,
2014 là 200 tỷ đồng và 2015 là 300 tỷ đồng, tổng số kinh phí đã cân đối để cấp
vốn cho Quỹ trong dự toán NSNN đến cuối 2015 là 1.495,9 tỷ đồng (lũy kế qua
nhiều năm). Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số vốn NSNN đã giải ngân cho Quỹ
đạt 100% dự toán giao. Theo xác nhận số dư đến hết tháng 01/2016, Quỹ đã cấp
1.259,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 84% tổng kinh phí đã cấp) để thực hiện các nhiệm vụ
KH&CN, còn lại 236 tỷ đồng Quỹ sẽ tiếp tục giải ngân ngay sau khi nhiệm vụ
KH&CN được phê duyệt theo quy định. Phần lớn kinh phí này được dùng để chi
cho các hoạt động tài trợ, hỗ trợ, cho vay của Quỹ. Chương trình NCCB có
nguồn kinh phí thực hiện lớn nhất với khoảng 77% kinh phí tài trợ, hỗ trợ của
Quỹ trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó, các đề tài thuộc lĩnh vực KHTN&KT
chiếm 79.2%, lĩnh vực KHXH&NV chiếm 18% và chương trình hợp tác song
phương chiếm 2.8% tổng kinh phí NCCB [46].
Trong quá trình hoạt động, Quỹ đã đổi mới cơ chế quản lý và cơ chế tài
chính, giảm bớt thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nghiên cứu. Công bố
quốc tế trên các tạp chí chất lượng hàng đầu là yêu cầu bắt buộc đối với các đề
tài NCCB trong KHTN do Quỹ tài trợ. Cơ chế tài chính áp dụng cho Quỹ bao
gồm cơ chế sử dụng nguồn vốn của Quỹ và cơ chế tài chính cho các đề tài, dự án.
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Cơ chế sử dụng nguồn vốn của Quỹ cho phép bắt đầu thực hiện các ý tưởng
nghiên cứu ngay sau khi nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt, giúp đẩy nhanh quá
trình cấp phát kinh phí, tăng hiệu quả đầu tư.
Theo thống kê bài báo khoa học, số lượng công trình KH&CN là kết quả từ
các đề tài NCCB trong KHTN 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
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 KT-XH 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 DN đầu tư vào hoạt động nghiên cứu KH&CN.
Sau khi Quỹ đi vào hoạt động, với sự tài trợ của Quỹ nhiều đề tài nghiên
cứu đã tiếp cận được với các chuẩn quốc tế, số lượng công bố quốc tế của các
nghiên cứu do Quỹ tài trợ được tăng lên, chiếm khoảng 25% tổng số công bố
quốc tế của Việt Nam, trong khi số lượng đề tài nghiên cứu chiếm 10% tổng số
đề tài nghiên cứu của cả nước. Năm 2014, hoạt động tài trợ của Quỹ đối với
NCCB tăng lên so với năm trước (518 hồ sơ trong lĩnh vực KHTN, 151 hồ sơ
trong lĩnh vực KHXH&NV). Số lượng công bố quốc tế trên Tạp chí ISI đạt
1.700 bài (năm 2014). Năm 2015, Quỹ đã tiếp nhận 829 hồ sơ đề nghị thực hiện
nhiệm vụ KH&CN, tổ chức đánh giá xét chọn 753 hồ sơ hợp lệ, ký kết hợp đồng
và cấp kinh phí thực hiện 229 nhiệm vụ, tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện 348
nhiệm vụ, đánh giá kết quả 218 nhiệm vụ, xác nhận kinh phí 925 nhiệm vụ,
thanh lý hơn 150 nhiệm vụ, đồng thời đánh giá 166 hồ sơ đề nghị hỗ trợ nghiên
cứu khoa học và thực hiện hỗ trợ 110 trường hợp, quản lý và theo dõi 20 dự án
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bảo lãnh vốn vay [71]. Trong năm 2016, đối với tài trợ, hỗ trợ NCCB, Quỹ đã
thực hiện ký hợp đồng cấp kinh phí cho 468 đề tài, đánh giá tiến độ định kỳ 317
đề tài, nghiệm thu 253 đề tài. Quỹ tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện
đề tài đợt 2/2016 với lĩnh vực KHTN&KT (từ 01/11/2016 – 15/12/2016) và đánh
giá xét chọn 36 đề tài KHXH&NV năm 2016; tiếp tục theo dõi, quản lý tiến độ
đối với các đề tài đột xuất phát sinh, tiềm năng đang thực hiện; đã đánh giá
nghiệm thu 10 đề tài đột xuất phát sinh; đã đánh giá nghiệm thu 25/48 đề tài; tiếp
tục triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết
với các đối tác quốc tế: rà soát kinh phí và ký hợp đồng với 07 đề tài năm 2015;
đánh giá nghiệm thu 02 đề tài chương trình hợp tác NAFOSTED - FWO; đánh
giá định kỳ 01 đề tài Chương trình hợp tác NAFOSTED - DFG; hỗ trợ 03 trường
hợp nghiên cứu ngắn hạn tại Anh trong khuôn khổ hương trình hợp tác song
phương với Viện Hàn lâm Anh và Viện Hàn lâm kỹ thuật hoàng gia Anh; kiểm
tra hợp lệ 34 hồ sơ, phê duyệt quyết định cử nhà khoa học tham gia Hội đồng
hỗn hợp, phối hợp tổ chức đánh giá xét chọn 27 hồ sơ hợp lệ. Quỹ đã hỗ trợ tổng
cộng 111 hồ sơ tài trợ các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học trong khuôn
khổ chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia. Trong năm 2016,
Quỹ cấp tạm ứng kinh phí cho 07 nhiệm vụ và thanh toán tạm ứng 01 nhiệm vụ
KH&CN do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý; đồng thời hướng dẫn, thực hiện tạm
ứng, thanh toán chi triển khai các hoạt động quản lý thuộc Chương trình phát
triển thị trường KH&CN đến năm 2020 [72].
Bên cạnh việc cấp phát kinh phí từ NSNN về các bộ, ngành, hệ thống Quỹ
phát triển KH&CN tiếp tục là một kênh tài chính quan trọng để triển khai nhiệm
vụ KH&CN theo cơ chế mới. Quỹ phát triển KH&CN quốc gia thực hiện đổi
mới hoạt động tài trợ, nâng cao chất lượng nghiên cứu với yêu cầu sản phẩm của
nhiệm vụ NCCB trong KHXH&NV bắt buộc có công bố quốc tế có uy tín, sản
phẩm của đề tài nghiên cứu thuộc chương trình NCCB trong KHTN&KT phải có
bài báo trên tạp chí ISI có uy tín (thay vì tạp chí ISI như trước đây). Năm 2015,
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Quỹ đã triển khai đánh giá xét chọn 593 đề tài nghiên cứu. Tỷ lệ công bố quốc tế
(ISI) trên mỗi đề tài do Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia tài trợ được đánh giá
năm 2014 là 2,9 công bố/đề tài [6].
Biểu đồ 3. 6: Số lượng công bố KH&CN của Việt Nam trong CSDL Scopus giai
đoạn 2012-2017

Nguồn: Bộ KH&CN (2018) [10, tr. 141]
Thông qua cơ chế tài chính hỗ trợ từ NSNN cho hoạt động
KH&CN, đặc biệt việc đầu tư NSNN cho quỹ phát triển KH&CN số
lượng các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí uy tín
trên thế giới tiếp tục tăng hàng năm (Biểu đồ 3.6), so với 10 nước
ASEAN, trong cả giai đoạn 2012-2017 số lượng công bố KH&CN của
Việt Nam trong CSDL Scopus giai đoạn 2012-2017 đứng ở vị trí thức
5 chỉ thua Singapore, Thái Lan, Indonesia và Malaysia; số lượng công
bố KH&CN của Việt Nam trong CSDL Scopus giai đoạn 2012-2017
đã tăng từ 3.143 (năm 2012) lên 6.362 (năm 2017), nghĩa là tăng
102,42%, trong đó tập trung vào lĩnh vực vật lý, toán học, hoá học và
kỹ thuật (chiếm đến 45% số công bố KH&CN quốc tế của Việt Nam)
[10, tr. 141].
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Những kết quả bước đầu này đã minh chức được việc đổi mới cơ chế quản
lý tài chính cho KH&CN ở Việt Nam là đúng đắn, đặc biệt cơ chế đầu tư NSNN
cho các quỹ phát triển KH&CN đã từng bước phát huy tác dụng thúc đẩy phát
triển KH&CN theo hướng tiệm cận dần với trình độ phát triển KH&CN trong
khu vực và hướng ra thế giới.
Những kết quả đạt được này đã thúc đẩy sự chuyển mình nhất định trong
phát triển KH&CN Việt Nam trong những năm gần đây, điều này được minh
chứng thông qua chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam đã có
những bước cải thiện. Nếu như năm 2015, Việt Nam đứng thứ 52 trên tổng số
141 nền kinh tế, tăng 19 bậc so với năm 2014. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt
Nam đứng thứ 3, chỉ sau Singapore và Malaysia (vượt qua Thái Lan), thì đến
năm 2017, Việt Nam xếp hạng thứ 47/127 về đổi mới sáng tạo toàn cầu, vượt 12
bậc so với 2016 (xếp thứ 59). Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam từng đạt được
từ trước đến nay. Đây là một bước tăng bậc ngoạn mục của Việt Nam nhờ đầu tư
cho phát triển KH&CN trong năm vừa qua.
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
Trong những năm qua, hoạt động quản lý NSNN đầu tư cho các Quỹ phát
triển KH&CN đã đạt được những kết quả nhất định:
Thứ nhất, các quy định pháp luật về sử dụng NSNN đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN cơ bản đáp ứng được yêu cầu hình thành và vận hành của các
quỹ này trong thực tế. Theo khảo sát thực tiễn của chúng tôi, khi được hỏi mức
độ hoàn thiện của các quy định pháp luật về sử dụng NSNN đối với các quỹ phát
triển KH&CN và mức độ phù hợp, bao quát của Luật KH&CN thì các cán bộ
quản lý các quỹ đều cho điểm từ 3 - 4,1 (nghĩa là từ mức hoàn thiện, đầy đủ
trung bình trở lên) (Phụ lục 3). Điều đó cho thấy, các quy định pháp luật ở nước
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ta hiện nay đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu hình thành và vận hành các quỹ phát
triển KH&CN.
Thứ hai, 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 (hiện
có khoảng hơn 30 quỹ).
Thứ ba, 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. Hiện nay, Chính phủ nhìn nhận, thể
hiện qua việc mới đây đã chấp thuận tăng vốn điều lệ của Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia từ 200 lên 500 tỷ đồng (theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP).
Thứ tư, 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. Việc triển khai các chương trình tài trợ của Quỹ theo
cơ chế mới, tiêu biểu là Quy chế tài trợ NCCB trong KHTN, đã được cộng đồng
khoa học đánh giá cao trong quản lý hoạt động nghiên cứu KH&CN ở Việt Nam.
3.3.2. Những hạn chế
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 ở các quốc gia phát triển (như ở NSF
ở Mỹ hoặc FTC ở Bồ Đào Nha) đều thực hiện theo cơ chế chủ động, tự chủ còn
các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam vẫn đang vận hành theo cơ chế bán chủ
động. Cho nên, trong thời gian tới Chính phủ cần nghiên cứu để vận dụng cơ chế
này đối với các quỹ phát triển KH&CN ở nước ta.
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
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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.
Theo kinh nghiệm nhiều nước phát triển trên thế giới, các quỹ phát triển
KH&CN ở các quốc gia phát triển đều thực hiện theo cơ chế cấp ngân sách theo
kế hoạch trung và dài hạn. Vì thế, Chính phủ cần chú ý đến cơ chế này có thể
vận dụng ở Việt Nam trong thời gian tới.
Ngoài ra, Chính phủ cần phải đẩy mạnh cơ chế phối hợp giữa khu vực công
và khu vực tư nhân trong hoạt động các quỹ phát triển KH&CN. Thực tế, 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, trong đó nguồn vốn NSNN là
“vốn mồi” để quỹ được hình thành và hoạt động, sau đó sẽ thu hút các khoản tài
trợ của khu vực tư nhân để phát triển và mở rộng quỹ. Bên cạnh đó, 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; đặc biệt trong có chế huy động vốn cho quỹ
hoạt động, phát triển, mở rộng, nâng cao khả năng tài trợ cho các đề tài nghiên
cứu có quy mô lớn và thời gian thực hiện dài hạn. Thực tế một số nước ở Bắc
Mỹ hay EU đã xây dựng các được các quỹ phát triển KH&CN theo hướng này,
bên cạnh các nguồn huy động được từ khu vực tư nhân, nhà nước vẫn đầu tư một
khoản lớn từ NSNN đều gia tăng quy mô tài chính cho quỹ nhằm đảm bảo đủ
nguồn lực để tài trợ cho các dự án nghiên cứu quan trọng, lớn và có giá trị cao.
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.
Thực tiễn Việt Nam trong thời gian qua, NSNN đầu tư cho KH&CN cũng
có những chuyển biến nhất định theo hướng tích cực. Tuy nhiên, nhìn chung
ngân sách đầu tư cho KH&CN vẫn chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng chi so với
một số lĩnh vực khác như giáo dục, đảm bảo xã hội, các hoạt động kinh tế. Hiện
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nay, Nhà nước duy trì mức đầu tư cho hoạt động KH&CN (chưa tính kinh phí sự
nghiệp môi trường và an ninh, quốc phòng) với tỷ lệ khoảng 1,36-1,59% tổng
chi NSNN. Tình hình phân bổ kinh phí dành cho KH&CN giai đoạn 2011-2015,
bao gồm: tổng kinh phí được giao, tỷ lệ % trong tổng chi NSNN, tỷ lệ % trong
2% của tổng chi NSNN, đây là mức khá thấp so với mức đầu tư của các nước
trong khu vực và trên thế giới [70].
Bên cạnh đó, kết quả hoạt động của các Quỹ phát triển KH&CN tại các địa
phương đều chưa có hiệu quả cao, thể hiện qua số vốn tài trợ và cho vay không
nhiều. Tổng số dự án được các quỹ địa phương tài trợ/cho vay là 107 đề tài/dự
án với tổng kinh phí là 51,26 tỷ đồng [1, tr. 65].
Cùng với đó, các Quỹ phát triển KH&CN mới bắt đầu đi vào hoạt động,
chủ yếu là Quỹ phát triển KH&CN quốc gia. Nguồn vốn NSNN đầu tư cho Quỹ
phát triển KH&CN quốc gia cũng tăng dần, vốn điều lệ tăng từ 200 tỷ lên 500 tỷ;
số lượng đề tài được tài trợ trong những năm qua vẫn còn ở mức độ khiêm tốn.
Số lượng hồ sơ đăng ký và tài trợ đề tài NCCB của Quỹ phát triển KH&CN quốc
gia trong những năm qua (từ 2009 – 2016) có xu hướng giảm, nếu như năm 2009
số hồ sơ đăng ký là 698 và số lượng đề tài được tài trợ là 321 thì đến năm 2016
hồ sơ đăng ký là 458 và số lượng đề tài được tài trợ là 239; tỷ lệ tài trợ/đăng ký
cũng không có nhiều thay đổi, nếu như năm 2009 tỷ lệ này là 46% đế năm 2015
là 44.9% và năm 2016 là 52.2% (Biểu đồ 4, Phụ lục 4).
Trong những năm gần đây, số lượng hồ sơ đăng ký có dấu hiệu giảm xuống,
so với năm 2014, số lượng hồ sơ năm 2016 đăng ký giảm 31.74%, cùng với đó
số lượng đề tài được hỗ trợ cũng giảm xuống theo, số lượng hồ sơ năm 2016
được hỗ trợ thấp hơn so với năm 2014 là 21.9%. Cùng với đó, so với giai đoạn
từ 2009-2013, tỷ lệ tài trợ/đăng ký giai đoạn 2014-2016 có xu hướng giảm, trong
khi đó đầu tư NSNN cho các Quỹ phát triển KH&CN tiếp tục tăng, thực tế này
đã và đang phản ánh những bất cập trong cơ chế quản lý NSNN đầu tư cho các
Quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam hiện nay (Bảng 1, Phụ lục 4).
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Những tồn tại, yếu kém trên đã cản trở sự phát triển của các quỹ phát triển
KH&CN ở Việt Nam hiện nay, qua đó làm suy giảm tính ưu việt của cơ chế quỹ
trong quá trình chuyển đổi cơ chế tài chính cho phát triển KH&CN ở nước ta
hiện nay.
Thứ tư, mặc dù các quy định pháp luật về các quỹ phát triển KH&CN của
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương tương đối đầy đủ, nhưng hiện nay số lượng các quỹ này được thành lập khá
khiêm tốn (chỉ khoảng hơn 30 quỹ trong cả nước, trong khi cả nước có 63 tỉnh,
thành và 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 08 cơ quan thuộc Chính phủ), điều này
cho thấy, việc thành lập các quỹ này còn gặp nhiều khó khăn.
3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Những hạn chế trong cơ chế quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN ở Việt Nam xuất phát từ những nguyên nhân sau:
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.
Trong suốt nhiều năm qua, hoạt động KH&CN ở Việt Nam vẫn chủ yếu
thực hiện theo “cơ chế bao cấp”, điều này dẫn đến tính ỷ lại, thụ động, gian dối
trong thanh quyết toán các hoạt động KH&CN. Khi chuyển sang cơ chế thị
trường, hoạt động cấp kinh phí cho KH&CN cũng phải thay đổi theo, tuy nhiên,
việc chuyển sang cơ chế quỹ tài chính cho phát triển KH&CN vẫn còn mới mẻ ở
Việt Nam, chính vì thế nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương vẫn thận trọng
trong việc triển khai cơ chế này, vì vậy việc triển khai hoạt động quỹ phát triển
KH&CN còn chậm và gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy tốt vai trò của các quỹ
KH&CN (Quỹ phát triển KH&CN của bộ, tỉnh); nhiều địa phương chưa hình
thành và sử dụng được các quỹ này.

116

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.
Trong thời gian qua, quỹ cũng đã cùng các đơn vị liên quan thống nhất một số
quy trình làm việc, nhưng chưa phát huy được hết tác dụng, do đó dẫn đến thông
tin cung cấp chưa được đầy đủ, tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra.
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. Trong quản lý hoạt động KH&CN, chúng ta còn thiếu
các hướng ưu tiên phù hợp, các chính sách đặc thù, giải pháp mạnh mẽ để tạo
đột phá trong phát triển các quỹ KH&CN ở Việt Nam.
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 (giữa Bộ KH&CN với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong
hướng dẫn các địa phương về chi đầu tư phát triển, chưa thống nhất về tiêu chí
chi đầu tư phát triển, tổng hợp kinh phí đầu tư phát triển...).
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 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.
Thực tế cho thấy, sự thiếu đồng bộ giữa các quy định của pháp luật hiện
hành với văn bản trong lĩnh vực KH&CN (Luật NSNN, Luật đất đai, các luật về
thuế, Luật công chức, ...); chính sách và cơ chế khuyến khích nguồn đầu tư xã
hội, đặc biệt từ khu vực DN. Một số quy định của các văn bản pháp luật chưa có
quy định đặc thù cho KH&CN (Luật NSNN, Luật đầu tư, Luật đấu thầu,...), chưa
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thực sự tạo điều kiện để phát triển KH&CN (Chính sách thuế đối với hoạt động
KH&CN của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước).
Một số nội dung tại các nghị định, thông tư, thông tư liên tịch còn thiếu
thống nhất, chưa rõ ràng; có nội dung đã hết hiệu lực nhưng chậm được sửa đổi,
bổ sung (Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ban hành chậm 1-2
năm); chưa thực sự sát thực tế như Nghị định 115/2005/NĐ-CP; Nghị định
43/2006/NĐ-CP; Thông tư liên tịch 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN; Thông tư
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN.
Các quy định và thủ tục thanh toán kinh phí trong KH&CN còn rườm rà và
phức tạp, chưa được điều chỉnh kịp thời; định mức chi chưa phù hợp, đặc biệt
trong lĩnh vực KHXH; thủ tục hành chính trong xem xét, phê duyệt, triển khai
thực hiện và nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN còn phức tạp…
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. Cơ cấu và tỷ lệ chi NSNN còn nhiều bất hợp lý giữa chi đầu
tư phát triển và chi sự nghiệp; giữa trung ương và địa phương; tỷ lệ nhiệm vụ áp
dụng cơ chế khoán rất thấp, đặc biệt đối với các nhiệm vụ cấp bộ và cấp tỉnh.
Nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho KH&CN trung ương cân đối cho các địa
phương thiếu và được sử dụng không đúng mục đích. Ví dụ: giai đoạn 20112016 sử dụng đúng mục đích khoảng 63%, khoảng 37% không được sử dụng
đúng cho mục đích đầu tư tăng cường tiềm lực KH&CN. Nguồn kinh phí đầu tư
phát triển cho KH&CN từ NSNN mới chỉ đáp ứng khoảng 50% so với nhu cầu
thực tế của các địa phương.
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. Tại nhiều địa phương, tỷ lệ chi cho KH&CN không đạt chỉ tiêu 2% NSNN

118

theo quy định của pháp luật, một số địa phương chi cho KH&CN đạt tỷ lệ rất
thấp. Còn bất hợp lý giữa chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp của các địa
phương: chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng lớn, trên 50% tổng chi đầu tư, trong
khi đó chi nghiên cứu KH&CN chỉ chiếm khoảng 60% tổng chi sự nghiệp (tức là
chỉ chiếm khoảng 30% kinh phí chi cho KH&CN).
Mức kinh phí đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN tại các địa phương
hiện nay được đánh giá là quá thấp. Thêm vào đó, do đây là phương thức đầu tư
mới nên mô hình tổ chức còn nhiều bất cập, nhiều quỹ phát triển KH&CN tại các
địa phương chưa có đội ngũ chuyên nghiệp đảm nhiệm việc tài trợ/cho vay. Quy
trình tổ chức thực hiện cho vay còn rườm rà, phức tạp, phải qua nhiều khâu, thời
gian thẩm định hồ sơ kéo dài từ 60 đến 90 ngày, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện
của các công trình nghiên cứu. Một số quỹ địa phương áp dụng điều kiện thế
chấp quá chặt chẽ, hình thức thế chấp chủ yếu bằng tài sản cố định. Vì vậy, các
dự án tổ chức tại nông thôn (với giá trị thế chấp thấp) rất khó vay được mức vốn
cao. Không ít dự án có nội dung khoa học tốt nhưng không giải quyết cho vay
được vì tài sản thế chấp không hợp lệ. Do vậy, xảy ra tình trạng nhu cầu vay vốn
khá nhiều nhưng không vay được đủ số vốn đề xuất.
Với các quỹ mà việc tài trợ hoặc cho vay không cần thế chấp, mức tài trợ
chỉ khoảng 20-30% tổng kinh phí thực hiện. Mức tài trợ và cho vay đều bị khống
chế ở mức tối đa, hoặc khống chế dưới tỷ lệ % của vốn ngân sách cấp cho quỹ.
Ví dụ, Quỹ phát triển KH&CN TP Hồ Chí Minh quy định: “Mức tài trợ cho một
dự án không quá 30% tổng kinh phí thực hiện (không quá 5 tỷ đồng), thời gian
vay tối đa 3 năm”, “Hạn mức cho vay tối đa của dự án là 70% tổng vốn đầu tư
của dự án và không vượt quá 10 tỷ đồng”; Quỹ phát triển KH&CN Quảng Trị
quy định: “Mức tài trợ cho mỗi dự án không quá 30% tổng kinh phí thực hiện và
không quá 200 triệu đồng trong thời gian tối đa 3 năm. Định mức cho vay tối đa
không quá 500 triệu đồng” [1, tr. 67]…
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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. Do vậy, các quỹ phát triển KH&CN tại các địa phương chưa thu hút được
các nhà khoa học và DN tham gia. Nhiều lĩnh vực chuyển giao công nghệ cũng
chưa là đối tượng tài trợ/cho vay của các quỹ này. Ngoài ra, thời hạn cho vay của
nhiều quỹ địa phương còn chưa hợp lý, với thời hạn 1 năm thì không thể thực
hiện được các dự án đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào
sản xuất.
Mặt khác, nhiều nhà khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu còn e
ngại khi vay vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết quả nghiên cứu khoa
học được tạo ra trong nước. Đây cũng có thể do các nhà khoa học đam mê chinh
phục các vấn đề mới để phục vụ mục tiêu tích lũy các công trình khoa học công
bố hơn là việc đầu tư hoàn thiện công nghệ, còn các DN lại không dám ứng dụng
kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước, do công nghệ chưa hoàn
thiện, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong khi đó, các dự án liên quan đến vườn ươm
công nghệ, vườn ươm DN công nghệ không thuộc đối tượng tài trợ hay cho vay
của nhiều quỹ địa phương.
Những tồn tại yếu kém trong cơ chế quản lý NSNN đầu tư cho quỹ
KH&CN ở nước ta hiện nay cần phải được khắc phục sớm nhằm đảm bảo duy trì
hoạt động và phát triển các quỹ này, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi
mạnh mẽ trong cơ chế tài chính cho phát triển KH&CN ở nước ta hiện nay.
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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.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thức tư, hay còn gọi là cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) là sản phẩm tất yếu của lịch
sử tiến hoá của nhân loại; cuộc cách mạng này được kế thừa trên nền tảng của ba
cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ ba. Bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là dựa trên nền
tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy
trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động
lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công
nghệ tự động hóa, người máy, v.v.. Giáo sư Klaus Schwab, Chủ tịch Diễn đàn
Kinh tế Thế giới Davos, người đã đưa ra khái niệm cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư và đó cũng là chủ đề chính của diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới năm
2016, đã khẳng định “Chúng ta đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ,
công nghiệp làm thay đổi cơ bản lối sống, phong cách làm việc và cách thức giao
tiếp. Xét về phạm vi, mức độ và tính phức tạp, sự dịch chuyển này không giống
với bất kỳ điều gì mà con người từng trải qua” [68].
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến mọi khía cạnh của đời sống
xã hội, trong đó tác động lớn đến hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức và vận
hành của nền hành chính quốc gia. Cuộc cách mạng công nghiệp này tác
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động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, với sự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo
mang lại nhiều ứng dụng trong xã hội. Nhờ công nghệ AI (Artificial Intelligence),
người máy làm việc càng thông minh, có khả năng ghi nhớ, học hỏi vô biên,
trong khi khả năng đó ở con người càng già càng yếu đi. Ưu điểm làm việc 24/24,
không cần trả lương, đóng thuế, bảo hiểm… của robot cũng đang đe dọa đến sự
tương quan trong việc sử dụng lao động là người thật hay người máy.
Đặc trưng phổ biến của cách mạng công nghiệp 4.0: (1) là xu hướng kết
hợp công nghệ cảm biến mới, phân tích dữ liệu lớn, điện toán đám mây và kết
nối Internet vạn vật đang thúc đẩy phát triển máy móc tự động hóa và hệ thống
sản xuất thông minh. (2) Công nghệ in 3D cho phép sản xuất sản phẩm hoàn
chỉnh nhờ nhất thể hóa các dây chuyền sản xuất không phải qua giai đoạn lắp ráp
các thiết bị phụ trợ. Công nghệ này cho phép in ra sản phẩm bằng những phương
pháp phi truyền thống nhờ đó loại bỏ các khâu sản xuất trung gian và giảm chi
phí sản xuất. (3) Công nghệ nano và vật liệu mới cho phép tạo ra các cấu trúc vật
liệu mới ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực. (4) Trí tuệ nhân tạo và
điều khiển học có bước phát triển vượt bậc cho phép con người kiểm soát từ xa
mọi thứ, không giới hạn về không gian, thời gian; tương tác nhanh hơn, tốt hơn
và chính xác hơn [63].
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các
“nhà máy thông minh” hay “nhà máy số”. Trong các nhà máy thông minh này,
các hệ thống vật lý không gian ảo sẽ giám sát các quá trình vật lý, tạo ra một bản
sao ảo của thế giới vật lý. Với IoT, các hệ thống vật lý không gian ảo này tương
tác với nhau và với con người theo thời gian thực, và thông qua IoS thì người
dùng sẽ được tham gia vào chuỗi giá trị thông qua việc sử dụng các dịch vụ này.
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được đánh giá sẽ vượt ra khỏi quy mô
công xưởng, DN khi vạn vật được kết nối bởi internet. Cụ thể, không những tất
cả máy móc thiết bị trong công xưởng được kết nối với nhau thông qua internet,
rất nhiều cảm biến cũng đồng thời được lắp đặt để thu thập dữ liệu. Cách làm
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này giúp máy móc có thể “giao tiếp” với nhau mà không cần sự có mặt của con
người, hay dây chuyền sản xuất sẽ được vận hành tự động một cách thích hợp
ứng với lượng tồn kho. Ngoài ra, các DN sản xuất chi tiết cũng sẽ được kết nối
với DN lắp ráp, DN vận chuyển, cửa hàng phân phối và tiêu thụ để thành một thể
thống nhất. Điều này cũng có nghĩa là cuộc cách mạng lần này không chỉ hướng
tới tăng năng suất và giảm lao động. Khi lượng thông tin trao đổi sẽ tăng lên gấp
hàng trăm tới hàng nghìn lần, đồng thời nảy sinh ra 3 sự thay đổi lớn, đó là:
Một là, thời đại sản xuất một sản phẩm với số lượng lớn sẽ dần kết thúc.
Thay vào đó là khả năng tiếp nhận nhu cầu của khách hàng và truyền tới công
xưởng sản xuất ngay trong thời gian thực. Các dây chuyền sản xuất sẽ tự động
kết hợp với nhau để sản xuất đơn chiếc mới mức giá thấp như hiện nay. Đây gọi
là thời đại sản xuất hàng loạt sản phẩm đơn chiếc theo nhu cầu của khách hàng.
Đi tiên phong trong lĩnh vực này là nước Đức.
Hai là, sự thay đổi trong khái niệm thay đổi thiết kế mới của sản phẩm như
ô tô, xe máy… Hiện nay, giá trị gia tăng của ngành sản xuất phụ thuộc chủ yếu
vào việc gia công vật liệu như kim loại thành sản phẩm, đưa vào đó phần mềm
hoặc hệ thống điều khiển. Tuy nhiên trong tương lai hệ thống kết nối internet sẽ
thu thập nhu cầu của khách hàng, dựa trên cở sở đó nhà sản xuất sẽ chỉ cập nhật
phần mềm để lên đời sản phẩm như những chiếc điện thoại thông minh hiện nay.
Không những sản phẩm, mà thiết bị sử dụng trong sản xuất cũng chỉ cần cập
nhật phần mềm để thêm tính năng mới mà không cần phải thay mới chi tiết hay
bộ phận. Nắm đầu xu thế này đang là các công ty của Mỹ.
Ba là, thế giới sẽ chứng kiến một cuộc lật đổ ngoạn mục của các DN CNTT,
khi họ biến các DN sản xuất trở thành “tay sai” cho mình. Hiện nay, hầu hết các
DN sản xuất đang chủ động phát triển sản phẩm cho riêng mình, và vai trò của
các DN công nghệ thông tin chỉ là hỗ trợ. Tuy nhiên, với khả năng thu thập và
phân tích dữ liệu các DN công nghệ thông tin sẽ nắm được nhu cầu của khách
hàng và tự đưa ra được sản phẩm tương ứng. Sau đó họ sẽ thuê DN sản xuất làm
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sản phẩm giúp mình. Vì thế thời đại của một “cuộc đảo chính” trong nền sản
xuất đang tới gần.
Những tác động to lớn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đặt
ra cho các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển (như
Việt Nam) phải thay đổi chính sách phát triển KH&CN, đặc biệt chú trọng phát
triển công nghệ ứng dụng, tăng nguồn đầu tư phát triển KH&CN.
Thứ hai, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển trên thế giới.
Theo nghiên cứu mới nhất của Tạp chí Research-Technology Management,
đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (NC&PT) toàn cầu (GERD toàn cầu) được
dự báo sẽ tăng 3,4% trong năm 2017 để đạt tổng cộng 2066 tỷ USD (PPP). Dự
báo này được đưa ra dựa trên chi tiêu cho NC&PT của hơn 115 quốc gia có đầu
tư đáng kể cho NC&PT (những nước này đầu tư từ 100 triệu USD trở lên cho
NC&PT). Tốc độ tăng trưởng về đầu tư NC&PT được dự báo đã chậm lại trong
năm 2017, do nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm.
Dự báo toàn cầu về đầu tư NC&PT là sự kết hợp của các khoản đầu tư từ
khu vực công nghiệp, chính phủ, và khu vực hàn lâm ở mỗi quốc gia. Phần lớn
đầu tư NC&PT phụ thuộc vào tình hình kinh tế của đất nước, được đặc trưng bởi
GDP. Dự báo của Tạp chí Research-Technology Management dựa trên sự kết
hợp của các chỉ tiêu kinh tế quốc gia, mối quan hệ của KH&CN với nền kinh tế
và các dự báo kinh tế gần đây nhất của các tổ chức như IMF, WB, OECD, và Cơ
quan tình báo trung ương Hoa Kỳ (CIA).
Theo ghi nhận trong 10 năm qua trong các dự báo, tăng trưởng chung trong
đầu tư NC&PT toàn cầu (GERD toàn cầu) đang được thúc đẩy bởi sự gia tăng
đáng kể ở các nước châu Á và đặc biệt là ở Trung Quốc, trong nhiều năm qua
tăng trưởng đầu tư NC&PT của nước này tăng hơn 10% mỗi năm. Tuy nhiên, tốc
độ này có vẻ đã chậm dần và hiện đạt khoảng 7%, nhưng vẫn cao gấp đôi so với
Hoa Kỳ và hầu hết các nước châu Âu. Dự báo trong năm 2017, châu Á sẽ chiếm
hơn 42% đầu tư cho NC&PT toàn cầu và tỷ lệ này sẽ vẫn tiếp tục tăng.
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Từ (Bảng 2, Phụ lục 4) cho thấy, sự tăng trưởng trong đầu tư NC&PT toàn
cầu đang được thúc đẩy bởi chi tiêu tại các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc hiện chiếm hơn 40% của
tất cả các khoản đầu tư toàn cầu cho NC&PT, so với Bắc Mỹ gần 30% và châu
Âu hơn 20%. Bắc Mỹ và châu Âu tiếp tục xu hướng giảm tỷ lệ đầu tư NC&PT
toàn cầu. Đầu tư NC&PT của Trung Quốc cho đến gần đây đã tăng trưởng hàng
năm hơn 10% kể từ năm 1990, nhưng tốc độ này đã chậm lại và chỉ còn dưới 7%
cho năm 2016. Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng này vẫn còn cao hơn nhiều so với
của cả Hoa Kỳ và châu Âu, có mức tăng trưởng lần lượt là khoảng 2% và 3%.
Phần còn lại của thế giới (trong đó có Nga, châu Phi, Nam Mỹ và các nước
Trung Đông) chỉ chiếm 8,8% đầu tư NC&PT toàn cầu và mức tăng trưởng đầu tư
này chỉ 1,5% mỗi năm. Điều này cho thấy, những nước chú trọng đầu tư phát
triển KH&CN đều có sự phát triển vượt bậc về KT-XH, như Trung Quốc, Ấn Độ,
Hàn Quốc, … Vì vậy, tăng cường đầu tư phát triển KH&CN trở thành xu hướng
chung cho các nước muốn thúc đẩy nhanh quá trình phát triển KT-XH.
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.
Việt Nam đang bắt đầu bước vào một giai đoạn phát triển và hội nhập mới.
Trong giai đoạn 2016-2020, công nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa đã được
xác định là trọng tâm của chiến lược phát triển quốc gia. Trong giai đoạn này,
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra động lực để thúc đẩy quá
trình phát triển lực lượng sản xuất cho Việt Nam và hình thành các quan hệ sản
xuất mới, qua đó tạo ra nhiều cơ hội để đẩy nhanh CNH, HĐH, trong đó: (1)
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra lợi thế của những nước đi sau như Việt
Nam so với các nước phát triển do các chủ thể trong nền kinh tế có điều kiện tiếp
thu và ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ của nhân loại, cùng với đó,
Việt Nam thực hiện phương thức “đi tắt, đón đầu” một cách hiệu quả sẽ tiếp cận,
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chuyển giao và ứng dụng hiệu quả các công nghệ hiện đại trên thế giới, cùng với
đó sẽ “ươm mầm” cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng ở nước ta phát
triển, từ đó tạo điều kiện cho Việt Nam bứt phá nhanh chóng, vượt qua các quốc
gia khác cho dù xuất phát sau; (2) việc ứng dụng những công nghệ mới cho phép
thúc đẩy năng suất lao động và tạo khả năng nâng cao mức thu nhập và cải thiện
chất lượng cuộc sống cho người dân, từ đó thu hẹp khoảng cách về trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất và hiệu quả ứng dụng KH&CN của Việt Nam so với
các nước trong khu vực và trên thế giới; (3) việc ứng dụng KH&CN hiện đại
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra những biến đổi hệ thống sản
xuất, quản lý và quản trị cho DN trong nước; (4) ngoài ra, trong lĩnh vực quốc
phòng, an ninh, những phát triển về công nghệ trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp 4.0 sẽ thu hẹp khoảng cách chênh lệch về tiềm lực quốc phòng, an ninh
giữa Việt Nam với các quốc gia khác.
Tuy vậy, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đồng thời cũng đưa đến những
thách thức đối với quá trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực
KH&CN, đó là: (1) Việt Nam hiện đang tiến hành CNH, HĐH dựa vào xuất
khẩu và FDI sử dụng lao động có kỹ năng thấp. Trong bối cảnh áp dụng các công
nghệ sản xuất mới, mô hình CNH, HĐH như Việt Nam hiện nay cần phải được
chuyển đổi theo hướng phù hợp với xu thế hiện nay. (2) Việt Nam muốn tranh
thủ được các xu thế công nghệ hiện nay, trước hết cần phải đặt phát triển và hội
nhập của đất nước vào dòng chảy chung của thời đại. Trong khi đó, Việt Nam ở
nhiều ngành, nhiều lĩnh vực chưa “vượt ra khỏi” trình độ phát triển của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ ba; cùng với đó, trình độ phát triển và ứng dụng
công nghệ không đồng đều giữa các ngành nghề, các khu vực kinh tế, đã và đang
tạo những rào cản lớn cho Việt Nam “hòa nhịp” vào cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0. (3) Ngoài ra, thách thức trong việc phải có nhận thức đầy đủ về bản
chất, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và khả năng tư duy, quản lý
điều phối tích hợp các yếu tố công nghệ, phi công nghệ, giữa thực và ảo, giữa
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con người và máy móc; để gia nhập vào xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 đòi
hỏi phải có sự phát triển dựa trên tích lũy nền tảng lâu dài của nhiều lĩnh vực
NCCB định hướng trong lĩnh vực KH&CN đặc biệt là vật lý, sinh học, khoa học
máy tính và trí tuệ nhân tạo, các lĩnh vực công nghệ mới, nghiên cứu các công
nghệ mang tính đột phá; nghiên cứu và phát triển trở thành chìa khóa quan trọng
quyết định sự phát triển KT-XH; cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa nghiên cứu khoa
học và sản xuất; gia tăng bức xúc xã hội do sự thâm nhập của các công nghệ kỹ
thuật số và các động lực của việc chia sẻ thông tin tiêu biểu của truyền thông xã
hội; đặt ra những vấn đề lớn về giải quyết việc làm, ô nhiễm môi trường, đạo đức
xã hội, rủi ro công nghệ; thêm vào đó, cuộc cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
diễn ra với tốc độ vô cùng nhanh chắc chắn sẽ đặt Việt Nam trước nguy cơ tụt
hậu hơn nữa trong phát triển so với thế giới và rơi vào thế bị động trong đối phó
với những mặt trái của cuộc cách mạng này.
Trong bối cảnh này, Việt Nam cần tận dụng những sức mạnh sẵn có và nắm
lấy cơ hội để tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy quá trình
CNH, HĐH đất nước. Để làm được điều này, cần hình thành một tầm nhìn toàn
diện và thống nhất mang tính toàn cầu về cách thức công nghệ tác động tới cuộc
sống cũng như định hình lại môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa và con người
Việt Nam, đặc biệt trong đó, Việt Nam cần đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý
KH&CN, trong đó đẩy mạnh phát triển các quỹ phát triển KH&CN, tạo ra sự
thay đổi vượt bậc về hoạt động KH&CN ở Việt Nam trong thời gian tới. Do đó,
Việt Nam cần phải mạnh dạn đầu tư để tiếp nhận và phát triển CNTT và hạ tầng
truyền thông; tăng tốc đổi mới sáng tạo; v.v.. Muốn thực hiện được điều này, Việt
Nam cần tạo ra động lực thực sự cho phát triển KH&CN, trong đó tập trung vào các
nội dung sau: Một là, nghiên cứu các cơ chế chính sách ưu đãi cụ thể nhằm thúc
đẩy hoạt động nghiên cứu KH&CN để các DN có động lực trong việc nghiên
cứu KH&CN; Hai là, đổi mới cơ chế đầu tư, tài trợ nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ; Ba là, xây dựng chính sách đồng bộ để phát triển khởi nghiệp
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sáng tạo và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo; Bốn là, kết nối cộng đồng KH&CN
người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng trong nước.
Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi Việt Nam phải đổi mới,
kiến tạo lại nền hành chính để phát huy vai trò của KH&CN, nhất là con người
và thể chế. Tinh thần chung là khai phóng mọi nguồn nhân lực sáng tạo để đưa
đất nước tiến lên vững vàng.
Thứ hai, trình độ phát 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.
Mặc dù, hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Việt Nam đã
đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trong đó KH&CN có
những bước phát triển vượt bậc, cơ chế, chính sách đầu tư phát triển KH&CN có
những sự đổi mới. Trong những năm qua, KHCN Việt Nam đã có những đóng
góp hết sức quan trọng đối với việc phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh, quốc
phòng, cải thiện đời sống của nhân dân. Theo đó, KHXH&NV cung cấp luận cứ
khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách đổi mới, xây
dựng, phát triển đất nước và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. KHTN đạt
được những thành tựu tiêu biểu trong NCCB và NCƯD phục vụ các mục tiêu
phát triển KT-XH, qua đó nâng cao vị thế quốc tế của khoa học Việt Nam, đặc
biệt trong lĩnh vực toán học, vật lý lý thuyết. KHCN đóng góp tích cực trong
việc thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ của các ngành, lĩnh vực KT-XH,
nhất là công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, công nghệ thông
tin. Đặc biệt, những thành tựu ngành nông nghiệp và y tế hiện nay đạt được có
sự đóng góp từ 30-35% của KHCN Việt Nam.
Tuy vậy, thực tiễn hiện cho thấy, trình độ phát triển KH&CN của Việt Nam
vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới, “khoa học, công
nghệ chưa thực sự gắn kết và trở thành động lực phát triển KT-XH” [21, tr. 119],
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KH&CN vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển KT-XH của đất nước với
những hạn chế như: mang nặng tính lý thuyết, chưa gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả
với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH.
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.
Thực tế trong những năm qua ở Việt Nam, “Đầu tư cho khoa học, công
nghệ còn thấp, hiệu quả sử dụng chưa cao. Cơ chế quản lý khoa học, công nghệ
chậm đổi mới” [21, tr. 119], so với nhiều nước trong khu vực, tỷ lệ đầu tư NSNN
cho KH&CN vẫn còn thấp: tổng chi quốc gia cho NCKH&PTCN/GDP, đầu tư
của DN cho NCKH&PTCN và bình quân chi quốc gia cho NCKH&PTCN của
Việt Nam thuộc diện thấp trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt khi so sánh
với Trung Quốc, các chỉ số về Tổng đầu tư cho NCKH&PTCN, Tổng số các cán
bộ nghiên cứu khoa học, Bình quân kinh phí NCKH&PTCN/CBNC... của Việt
Nam thấp hơn rất nhiều, nhất là chi đầu tư của DN cho hoạt động
NCKH&PTCN.
Mặc dù xét về tỷ lệ thì Việt Nam có mức chi đầu tư của DN cho
hoạt động NCKH&PTCN bằng với Malaysia, xấp xỉ mức của Thái
Lan hay Singapore, song xét về giá trị tuyệt đối và mức chi bình quân
chi quốc gia cho NCKH&PTCN của Việt Nam thấp hơn 3,3 lần so với
Thái Lan, 8,5 lần so với Singapore và 5,1 lần so với Malaysia, và
khoảng 7,9 lần so với Trung Quốc [62].
Hiện nay, hoạt động KH&CN nước ta hiện nay chủ yếu được đầu tư từ
NSNN với mức kinh phí khoảng 1,4-1,85% tổng chi NSNN hàng năm.
Năm 2015, đầu tư cho KH&CN từ NSNN đạt khoảng 17.390 tỷ
đồng, bằng 1,52% tổng chi NSNN, tăng mạnh so với năm mức 1,36%
trong năm 2014, song giảm mạnh so với mức 1,85% năm 2006. Tính
theo tỷ trọng đầu tư cho KH&CN/GDP từ NSNN giai đoạn 2006-2015
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thì cũng giảm từ mức 0,51% xuống mức 0,41%. Và mặc dù mức chi
cho NCKH&PTCN Việt Nam trong đầu tư KH&CN ở mức cao trong
tỷ trọng chi NSNN song còn thấp hơn rất nhiều so với các nước trên
thế giới. Hơn nữa, phân bổ NSNN cho KH&CN chưa hợp lý, kinh phí
cấp để thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ có nhiều bất cập,
thường xuyên giao chậm; cơ cấu chi chưa thực sự phù hợp (ước tính
có khoảng 20% tiền dành cho KH&CN thực chất đầu tư cho hoạt động
sáng tạo của các nhà nghiên cứu, còn 80% nằm ở khâu đầu tư gián
tiếp). Quản lý tài chính quốc gia về KH&CN có nhiều bất cập. Bộ Kế
hoạch và Đầu tư lo chi đầu tư phát triển khoảng 44%, khoảng 56%
còn lại một phần là lương sự nghiệp của Bộ Tài chính, phần chi
nghiên cứu do Bộ KH&CN nghệ chủ trì (Trong đầu tư phát triển,
trung ương: 49%, địa phương: 51%. Trong chi cho vấn đề nghiên cứu,
trung ương: 75%, địa phương: 25%) [59].
Trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định:
đến năm 2020, KH&CN góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tái cấu
trúc nền kinh tế, giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công
nghệ cao đạt khoảng 45% GDP. Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt trên
20%/năm giai đoạn 2016 - 2020, Giá trị giao dịch của thị trường KH&CN tăng
trung bình 15 - 17%/năm. Trình độ phát triển KHCN, phấn đấu là một trong
những nước có thứ hạng trong khu vực ASEAN; số lượng công bố quốc tế từ các
đề tài nghiên cứu sử dụng NSNN tăng trung bình 15 - 20%/năm, tốc độ đăng ký
sáng chế giải pháp hữu ích tăng 1,5-2 lần. Việt Nam phấn đấu tăng tổng đầu tư
xã hội cho KH&CN đạt trên 2% GDP vào năm 2020, bảo đảm mức đầu tư từ
NSNN cho KH&CN không dưới 2% tổng chi NSNN hàng năm, tăng cường tiềm
lực KHCN, xây dựng 60 cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo DN công nghệ
cao… có hệ thống 5.000 DN KHCN để đóng góp quan trọng cho tăng trưởng.
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Để đạt được mục tiêu này, cơ chế, chính sách đầu tư phát triển KH&CN
phải được thay đổi toàn diện, trong đó phải khắc phục ngay những tồn tại sau,
như: phân bổ tài chính cho KH&CN theo đơn vị sử dụng kinh phí vẫn được duy
trì; phân bổ tài chính cho KH&CN theo đề xuất từ dưới lên; tài chính dành cho
NCKH&PTCN chủ yếu tập trung vào các cơ quan nghiên cứu công lập; tài chính
cho hoạt động nghiên cứu chưa hướng vào DN; nguồn tài chính dành cho nghiên
cứu ngành KHXH&NV còn thấp, lan man, vụn vặt; v.v..
Thực tiễn các nước có nền KH&CN phát trên đều cho thấy rằng, nguồn lực
tài chính thực sự là động lực chính và quan trọng để phát triển KH&CN, cho nên,
để tăng nguồn đầu tư tài chính phát triển KH&CN nói chung và cho các quỹ phát
triển KH&CN ở Việt Nam nói riêng, Nhà nước cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện
cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tài chính với mục tiêu là cho phép các tổ chức
và các nhà khoa học có quyền tự chủ cao hơn trong thu hút vốn trong xã hội và
sử dụng kinh phí vào hoạt động khoa học - công nghệ. Bên cạnh đó, Nhà nước
cần phải xoá bỏ “cơ chế bao cấp, cơ chế xin - cho”, áp dụng cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm; áp dụng rộng rãi “cơ chế quỹ tài chính” thay thế cơ chế phân
bổ NSNN hàng năm; đẩy mạnh cơ chế ưu đãi, khuyến khích khu vực tư nhân
tham gia vào lĩnh vực KHCN; hình thành các DN khoa học và thị trường
KH&CN; triệt để thực hiện cấp kinh phí theo nhiệm vụ khoa học - công nghệ và
tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các tổ chức khoa
học - công nghệ theo quy định của pháp luật… Cùng với đó, trong thời gian tới,
một phần vốn từ các chương trình KT-XH và dự án cần được dành để đầu tư cho
KH&CN nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu, triển khai và đảm bảo hiệu quả của
dự án. Vốn đầu tư từ NSNN không nên quyết toán theo năm tài chính mà theo
thời gian nghiên cứu. Cho phép các nhà khoa học được linh hoạt chuyển đổi
thuận lợi nội dung nghiên cứu, tạo điều kiện được tham gia trao đổi khoa học ở
nước ngoài cũng như mời chuyên gia nước ngoài vào hợp tác nghiên cứu trong
nước. Đặc biệt, Nhà nước phải tăng cường tập trung đầu tư, nâng cao tiềm lực
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KH&CN đất nước; Bên cạnh, Nhà nước cần tăng dần tỷ lệ chi NSNN hàng năm
cho KH&CN trên 2% tổng chi NSNN và có biện pháp huy động sự đóng góp của
xã hội, DN. Để đạt 2% tổng GDP quốc gia dành cho KH&CN thì chắc chắn các
DN phải đóng góp từ 3-4 lần mức chi của NSNN hay nói cách khác mức xã hội
hoá đạt từ 3-4 lần sự quan tâm đầu tư của nhà nước. Ngoài ra, phải có nhiều giải
pháp đồng bộ trong đó có chính sách khuyến khích, chế tài… để các DN, tổ chức
dành một phần lợi nhuận cho quỹ phát triển khoa học của chính DN, hoặc của
địa phương thì chúng ta mới có đủ nguồn lực để phát triển KHCN của đất nước.
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
Từ thực tiễn quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN Việt
Nam trong thời gian qua, cùng với những bài học kinh nghiệm rút ra từ các quốc
gia trên thế giới và những yêu cầu mới đặt ra hiện nay, để hoàn thiện quản lý
ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển KHH&CN Việt Nam trong
những năm tới cần phải tập trung giải quyết các vấn đề sau:
Thứ nhất, khắc phục tính mệnh lệnh, hành chính trong quản lý KH&CN ở
Việt Nam hiện nay.
Quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam được đặt
trong tổng thể cơ chế quản lý KH&CN Việt Nam, vì thế để đổi mới hoạt động
này cần phải tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong chỉnh thể của hoạt động quản lý
KH&CN Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, thực tế trong những năm qua, cơ chế
quản lý KH&CN chậm được đổi mới, còn mang nặng tính hành chính; quản lý
hoạt động KH&CN còn tập trung chủ yếu vào các yếu tố đầu vào, chưa chú
trọng đúng mức đến quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra và ứng dụng kết quả
nghiên cứu vào thực tiễn. Các nhiệm vụ KH&CN chưa thực sự gắn kết chặt chẽ
với nhu cầu phát triển KT-XH; công tác đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu
chưa tương hợp với chuẩn mực quốc tế. Quản lý các tổ chức KH&CN không phù
hợp với đặc thù của lao động sáng tạo và thể chế kinh tế thị trường định hướng
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XHCN. Các tổ chức KH&CN chưa có được đầy đủ quyền tự chủ về kế hoạch, tài
chính, nhân lực và hợp tác quốc tế để phát huy tính năng động, sáng tạo. Quản lý
tài chính trong hoạt động KH&CN chưa tạo thuận lợi cho nhà khoa học, chưa
huy động được nhiều nguồn vốn ngoài NSNN; cơ chế tự chủ về tài chính của các
tổ chức KH&CN chưa đi liền với tự chủ về quản lý nhân lực nên hiệu quả còn
hạn chế. Tóm lại, quản lý nhà nước về KH&CN còn chưa đổi mới kịp so với yêu
cầu chuyển sang KTTT.
Thứ hai, khắc phục những bất cập trong quản lý tài chính đối với KH&CN
ở Việt Nam hiện nay.
Quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN có mối liên hệ chặt
chẽ với quản lý tài chính đối với KH&CN, vì thế, để nâng cao chất lượng quản
lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN, Việt Nam cần phải khắc phục
những tồn tại, bất cập trong trong quản lý tài chính đối với KH&CN hiện nay.
Trong thời gian vừa qua, mặc dù quản lý tài chính đối với KH&CN đã được
đổi mới trên nhiều mặt và đạt được các kết quả tích cực như nêu trên, song quá
trình thực hiện cũng đã bộc lộ một số điểm đòi hỏi cần phải tiếp tục hoàn thiện,
bổ sung. Hiện nay, vẫn còn thiếu những cơ chế để gắn kết chặt chẽ kết quả
nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo với nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý.
Việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động KH&CN còn hạn chế, cùng
với đó là hiệu quả sử dụng nguồn lực NSNN cho KH&CN còn chưa cao. Một
trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là quản lý tài chính còn một số
bất cập. Đồng thời chưa hình thành được các cơ chế tài chính phù hợp để tạo ra
các động lực đủ mạnh trong việc thúc đẩy hoạt động KH&CN phát triển, nhất là
trong việc đa dạng hóa nguồn lực cho phát triển KH&CN. Cụ thể, một số vấn đề
đặt ra là: nguồn lực đầu tư cho hoạt động KH&CN từ các nguồn lực của xã hội
tại các DN ở Việt Nam còn rất thấp, chủ yếu là nguồn từ NSNN; hiệu quả sử
dụng nguồn lực NSNN cho hoạt động KH&CN chưa cao; việc tổ chức triển khai
thực hiện một số cơ chế chính sách tài chính còn chậm, chưa có sự đồng bộ; đầu
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tư cho phát triển KH&CN ở các địa phương nhìn chung chưa được chú trọng;
phát triển KH&CN ở các DN chưa được Nhà nước quan tâm chia sẻ đúng mức
trong việc hỗ trợ đổi mới công nghệ, hỗ trợ các sản phẩm được hình thành từ đổi
mới công nghệ.
Thứ ba, khắc phục những kìm hãm trong quá trình nâng cao chất lượng
quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt Nam hiện nay.
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoạt động các quỹ phát
triển KH&CN ở Việt Nam trong thời gian qua cũng bộc lộ những lạc hậu, bất
cập như: các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam vẫn đang vận hành theo cơ chế
bán chủ động; 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; 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; cơ
chế phối hợp giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong hoạt động các quỹ
phát triển KH&CN chưa hiệu quả; v.v…
Trong quá trình hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN ở Việt Nam hiện nay cần phải khắc phục những yếu tố kìm hãm tiến
trình này, đó là: tâm lý e ngại, ỷ lại, thụ động, không muốn xóa bỏ cơ chế “xin cho” nên không muốn đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ chế quản lý NSNN đầu tư
cho các quỹ phát triển KH&CN; đội ngũ các nhà khoa học, các tổ chức KH&CN
chưa bắt kịp với những đòi hỏi cao hơn, khắt khe hơn về kết quả nghiên cứu, quy
trình quản lý nhiệm vụ KH&CN theo xu hướng tiệm cận với trình độ KH&CN
quốc tế; sự thiếu tương thích giữa cơ chế tổ chức thực hiện tài trợ, hỗ trợ
KH&CN và cơ chế tài chính cho KH&CN, điều này xuất phát từ việc quản lý
NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN vẫn chịu điều chỉnh bởi Luật
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NSNN (do vốn đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN chủ yếu từ NSNN), vì thế
dẫn đến việc mâu thuẫn giữa yêu cầu đỏi hòi phải đảm bảo kỷ luật chi NSNN với
tính năng động, tự chủ và chủ động của quỹ phát triển KH&CN. Thực tế này đặt
ra cho nước ta cần phải có những quy định riêng, cụ thể đối với cơ chế tài chính
cho quỹ phát triển KH&CN, đặc biệt trong đó quy định rõ về cơ chế chi NSNN
(chi lần đầu để cấp vốn điều lệ và chi bổ sung theo định kỳ: hàng năm, trung hạn
hay dài hạn) đối với các quỹ phát triển KH&CN theo hướng đảm bảo tính chủ
động cho các quỹ.
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.
Nền kinh tế nước ta phát triển theo KTTT định hướng XHCN, Nhà nước có
vai trò quản lý vĩ mô, sự phát triển của các ngành, các địa phương cần phải tuân
thủ các cơ chế, chính sách chung của nhà nước nhằm tạo ra sự thống nhất trong
quản lý kinh tế tài chính vĩ mô. Do đó, việc hoàn thiện cơ chế tạo lập, quản lý và
sử dụng các quỹ phát triển KH&CN phải tuân thủ yêu cầu có tính nguyên tắc này.
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.
Mỗi thời kỳ khác nhau và mỗi ngành, mỗi DN khác nhau, do tính đặc thù
của hoạt động sản xuất kinh doanh và áp dụng tiến bộ khoa học cũng khác nhau.
Vì thế, việc tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ phát triển KH&CN cần có sự phù
hợp với những đặc điểm đặc thù đó nhằm đảm bảo cho việc quản lý, sử dụng các
quỹ nâng cao được hiệu quả kinh tế.
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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Việc tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ phát triển KH&CN cũng cần thiết phải
đảm bảo yêu cầu này nhằm tránh sự lãng phí và nâng cao hiệu quả. Theo kinh
nghiệm của một số nước, các định hướng phát triển KH&CN nói chung và phát
triển R&D nói riêng cần tập trung vào các hướng chính như sau:
- Nâng cao chất lượng đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN ở Việt
Nam hiện nay. Đầu tư có hiệu quả nguồn vốn NSNN từ năm 2018, tăng tỷ lệ
nghiệm thu đạt của đề tài NCCB lên 5% mỗi năm (tính theo số đề tài hết hạn hợp
đồng tại năm đó). Đảm bảo nguồn vốn đầu tư số lượng nhà khoa học được tài trợ,
hỗ trợ trong khuôn khổ các chương trình hợp tác quốc tế tăng trung bình 10%
một năm.
- Số lượng bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín của đề tài NCCB trong
KHXH&NV tăng trung bình 15 - 20%, đảm bảo có trên 500 bài báo trên tạp chí
quốc tế có uy tín là kết quả của các đề tài NCCB trong KHTN&KT hàng năm
với nguồn vốn trong hạn mức được phân bổ cho quỹ; số lượng sáng chế được hỗ
trợ kinh phí đăng ký bảo hộ tăng hằng năm phục vụ cho việc đưa nghiên cứu ứng
dụng phục vụ đời sống xã hội; số lượng nhà khoa học trẻ được tài trợ, hỗ trợ tăng
trung bình 25% một năm nhằm đầu tư nguồn vốn đúng hướng thu hút các tài
năng từ nước ngoài trở về Việt Nam làm việc.
- Hỗ trợ phát triển 10 nhóm nghiên cứu mạnh trong NCCB (trung bình mỗi
năm tài trợ mới 02 nhóm nghiên cứu mạnh) nâng cao chất lượng trong nghiên
cứu đầu tư nguồn vốn hiệu quả đảm bảo đầu ra các sản phẩm chất lượng được
thế giới đánh giá cao; hỗ trợ nguồn tài chính để xây dựng 01 tạp chí quốc gia đạt
trình độ quốc tế.
- Chỉ số nội lực của các bài báo quốc tế của các đề tài NCCB đạt trung bình
trên 60% đầu tư cho người Việt Nam cùng hợp tác nghiên cứu nhiều hơn; chỉ số
đánh giá độ hài lòng của các nhà khoa học làm việc với Quỹ đạt trên 70% (tiêu
chí: đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định).
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- Cải cách thể chế tạo thuận lợi cho phát triển KH&CN nói chung và các
quỹ phát triển KH&CN nói riêng. Tình trạng hiện nay ở nước ta, xét theo góc độ
thể chế, là các tổ chức mang tính “khớp nối” gắn kết giữa hoạt động nghiên cứu
với ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN trong sản xuất kinh doanh vẫn
còn lỏng lẻo, chưa rõ các chủ thể chính thực hiện các gắn kết này. Trong khi đó,
các cá nhân, các DN còn khá yếu về tiềm lực nghiên cứu, thiếu động lực đổi mới
công nghệ, ngại thủ tục hành chính... Thậm chí, mặc dù có nhu cầu nghiên cứu
đổi mới KH&CN nhưng không biết liên hệ với ai, bằng cách nào, trong khuôn
khổ pháp lý nào để phối hợp đưa KH&CN vào đời sống. Cải cách thể chế cho
phép tạo ra môi trường và các thực thể pháp lý chính thống, đủ năng lực, tạo
thuận lợi thúc đẩy hoạt động R&D, đổi mới công nghệ diễn ra tích cực trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Thực thi các giải pháp, chính sách mấu chốt, ban hành các chính sách tài
chính cởi mở tạo thuận lợi cho hoạt động trích lập và sử dụng quỹ phát triển
KH&CN phù hợp với cơ chế thị trường.
- Tăng cường đầu tư cho KH&CN từ NSNN, tạo cơ chế thông thoáng cho
các địa phương thành lập quỹ phát triển KH&CN thuận lợi trong sử dụng, chi
tiêu quỹ vì mục tiêu phát triển địa phương. Định hướng này nhằm tăng cường
nguồn lực tài chính cho việc phát triển các quỹ phát triển KH&CN ở địa phương.
- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN. Khuyến khích, mở
rộng và đa dạng hoá các hình thức hợp tác quốc tế, huy động mạng lưới
KH&CN ở nước ngoài, chú trọng các quốc gia và địa bàn trọng điểm phục vụ
các nội dung của Chương trình.
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
Thứ nhất, tăng cường đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN.
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Trong các hoạt động nghiên cứu KH&CN, các quỹ phát triển KH&CN chủ
yếu tập trung vào hỗ trợ cho các NCCB, do vậy Nhà nước cần tăng cường đầu tư
cho NCCB tạo cơ sở nền tảng cho NCƯD cùng như những nghiên cứu KH&CN
đòi hỏi đầu tư lớn, thời gian dài nhưng hiệu quả kinh tế chưa rõ ràng. Để tạo cơ
sở nền tảng cho NCƯD, Nhà nước cần có chiến lược đầu tư cho NCCB và cả
NCƯD phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN quốc gia. NSNN tập trung
đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, các lĩnh vực NCCB, nghiên cứu chiến lược,
chính sách và những lĩnh vực công ích do Nhà nước quy định. Khuyến khích
mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực DN tăng đầu tư vào các lĩnh vực
nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ.
Hiện nay, vốn điều lệ của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia là 500 tỷ đồng,
quy định này sẽ tạo ra rào cản cho các quỹ vận hành và phát triển, bởi vì để gia
tăng quy mô quỹ đòi hỏi cần phải tăng vốn điều lệ của quỹ, tuy nhiên việc tăng
vốn điều lệ của quỹ sẽ bị rào cản bởi quy định hiện hành. Chính vì vậy, Chính
phủ cần phải điều chỉnh quy định về vốn điều lệ của quỹ, trong đó nên quy định
việc gia tăng vốn điều lệ theo từng năm hoặc 5 năm một lần lên 15-20% nhằm
đảm bảo sự mở rộng quy mô quỹ.
Thứ hai, đảm bảo sự công bằng, cân đối trong phân bổ NSNN đầu từ cho
các quỹ phát triển KH&CN.
Phân bổ và sử dụng ngân sách phải thực sự khoa học, hướng tới hiệu quả,
theo cơ chế thị trường. Đổi mới việc xác định nhiệm vụ và cấp kinh phí KH&CN
cho các địa phương, địa bàn. Hiện nay, ngoài Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
và một số Quỹ phát triển KH&CN ở một số địa phương đã được thành lập và đi
vào hoạt động, trong khi đó nhiều địa phương chưa thành lập quỹ phát triển
KH&CN. Nhiệm vụ KH&CN nói chung có tính liên thông, liên kết tất cả vùng,
không bị “chặn” ở “biên giới” một địa phương nào đó. Đây là vấn đề cần thiết
xem xét kỹ, sau khi xác định rõ tất cả các loại nhiệm vụ KH&CN từ nghiên cứu
cơ bản, nghiên cứu ứng dụng triển khai, đến nghiên cứu phát triển sản phẩm thì
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phải có cơ chế bảo đảm để có hiệu quả. Sản phẩm phải có sức cạnh tranh trên thị
trường; những sản phẩm mới, nghiên cứu khoa học phải đến được các DN. Bởi
DN là nơi quy tụ của sự phát triển ứng dụng KH&CN để tạo thành sức mạnh
cạnh tranh của nền kinh tế. Trong ngân sách cho KH&CN phải dành một phần
để làm “vốn mồi”, phải có cơ chế để kéo vốn, để thu hút các nguồn lực kể cả
trong và ngoài nước. Cần bố trí nguồn kinh phí dự phòng cho khoa học, vì hoạt
động KH&CN có tính rủi ro cao, cắt giảm những hoạt động KH&CN không chất
lượng nhằm chống lãng phí, thất thoát NSNN. Đổi mới cơ chế khoán; đấu thầu
phải theo kịp với sự phát triển của thời đại. Phải có niềm tin với người được cấp
kinh phí.
Theo đó, Nhà nước cần phải xây dựng cơ cấu phân bổ NSNN dành cho
KH&CN phù hợp với thực tiễn phát triển KH&CN, đáp ứng yêu cầu phát triển
nền KTTT định hướng XHCN. Hoàn thiện cơ chế sử dụng nguồn tài chính tạo
động lực cho hoạt động KH&CN, trong đó chú trọng đến quản lý theo kết quả
đầu ra, giảm bớt các thủ tục hành chính trong thanh quyết toán tài chính. Các
quỹ phát triển KH&CN hiện nay có thể hình thành các quỹ nhỏ trực thuộc để
phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài chính, quỹ cung cấp các khoản tín dụng ưu
đãi cho các hoạt động nghiên cứu KH&CN ở những lĩnh vực cần khuyến khích
nhưng thiếu vốn từ khu vực tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm; quỹ cho các chương
trình lớn.
Thứ ba, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với hoạt
động đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN.
Nhà nước phải tăng cường giám sát và đánh giá tình hình sử dụng và phân
bổ ngân sách cho các quỹ bằng những chỉ tiêu thực sự khoa học. Theo đó, 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. Cần giám sát kỹ việc sử dụng
ngân sách phù hợp với kế hoạch được phê duyệt; có hướng dẫn tổ chức và hoạt
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động của các đơn vị KH&CN theo tinh thần mới. Có thể hình thành hai nhóm:
nhóm một với kinh phí hoạt động hoàn toàn nhờ thị trường, nhóm hai có sử dụng
NSNN. Xây dựng và triển khai các quy định về dân chủ trong hoạt động
KH&CN, công khai, dân chủ thì mới có thể phát triển KH&CN, nhất là trong
KHXH để không thành khoa học theo kiểu minh họa.
Thứ tư, đổi mới cơ chế cấp phát vốn đầu tư từ NSNN cho các quỹ phát triển
KH&CN.
Một là, 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.
Theo đó, Chính phủ cần ban hành quy định về việc cấp vốn NSNN cho Quỹ
phát triển KH&CN quốc gia theo kế hoạch trung hạn, điều này hoàn toàn phù
hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 -2020 (Theo
Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020). Hơn nữa, việc
áp dụng cơ chế này sẽ khắc phục được tình trạng hàng năm, Quỹ được cấp bổ
sung nguồn vốn từ NSNN theo năm tài chính. Thực tế, với cơ chế cấp phát vốn
đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN như hiện nay cho thấy dáng dấp
của cơ chế “xin - cho” vẫn còn hiện hữu, hơn nữa các đề tài khoa học sẽ chờ
nguồn kinh phí một cách bị động, và điều này ít nhiều sẽ gây tác động tiêu cực
tới chất lượng nghiên cứu.
Hai là, 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 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.
Ba là, 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), trong đó nguồn vốn
NSNN chỉ là “vốn mồi” để quỹ được hình thành và hoạt động trong một khoảng
thời gian nhất định, sau đó sẽ thu hút các khoản tài trợ để phát triển, mở rộng
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quỹ. Việc áp dụng cơ chế này hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh Việt Nam đang
đẩy mạnh phát triển KTTT định hướng XHCN, đặc biệt đẩy mạnh thực hiện cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với một số lĩnh vực sự nghiệp công lập, trong
đó có lĩnh vực KH&CN.
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
Quỹ phát triển KH&CN quốc gia ra đời tạo điều kiện huy động các nguồn
vốn trong và ngoài nước, các nguồn vốn ngoài ngân sách, các khoản đóng góp tự
nguyện, hiến tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế và các nguồn
vốn khác. Quỹ được sử dụng cho các mục đích: Tài trợ cho việc thực hiện
nghiên cứu cơ bản, đáp ứng yêu cầu KH&CN trong phạm vi toàn quốc, liên
ngành, liên vùng, cả ngắn hạn và dài hạn. Ngoài việc tài trợ cho các nhiệm vụ
KH&CN có triển vọng nhưng chứa đựng yếu tố rủi ro cao, Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia cũng cần được tài trợ cho các công trình KH&CN đột xuất,
mới phát sinh, có ý nghĩa quan trọng cả về khoa học và thực tiễn. Thí dụ, tài trợ
cho việc nghiên cứu và chuyển giao áp dụng công nghệ sản xuất văc-xin phòng
bệnh cúm gà, văcxin phòng các bệnh chân-tay-miệng ở trẻ em, v.v..
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; trong đó nguồn cấp ban đầu được xác định là vốn “mồi”, rất
quan trọng, nguồn bổ sung các năm về sau trong quá trình hoạt động bảo đảm
cho hoạt động của quỹ được bền vững. Việc tài trợ từ NSNN có thể thực hiện
theo phương thức cấp hạn mức hoặc cân đối trực tiếp theo nhiệm vụ chi trong
từng thời kỳ ngân sách. Việc bổ sung hàng năm đối với Quỹ này do NSNN bảo
đảm và được đưa vào cân đối trên cơ sở dự toán về nhu cầu tài trợ theo các
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nhiệm vụ khoa học được xác định, trong từng thời kỳ và hàng năm, số dư hiện có
của quỹ.
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,...
Trong thời gian vừa qua, đã có không ít công trình khoa học ứng dụng của
DN; một số công trình phát minh, sáng chế của DN thuộc các thành phần kinh tế
đã nhận được sự tài trợ của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia dưới các hình thức
khác nhau. Các DN có thể tiếp cận với quỹ này thông qua kênh Bộ KH&CN.
Tuy nhiên để phát huy hơn nữa hiệu quả của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
với hoạt động nghiên cứu KH&CN tại DN thì cần có thông tin rộng rãi hơn về
thủ tục lựa chọn đề tài và cách thức hỗ trợ nghiên cứu...
Cùng với đó, Nhà nước đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động
KH&CN như: triển khai áp dụng quy định về cơ chế khoán chi đến sản phẩm
cuối cùng trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thực hiện cấp phát kinh phí thông
qua Quỹ đối với một số nhiệm vụ KH&CN quản lý bởi Cục phát triển thị
trường;… đẩy mạnh việc tài trợ các nhiệm vụ đột xuất, tiềm năng.
Thứ ba, nâng cao năng lực cho cơ quan điều hành Quỹ KH&CN quốc gia.
Tiếp tục kiện toàn hệ thống phòng ban chuyên môn trên cơ sở bổ sung nhân
sự phù hợp, đặc biệt, cần khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách các
phòng, ban; Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch đào tạo cả trong ngắn và dài hạn;
tiêu chuẩn hóa cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ quan điều hành Quỹ.
Tổ chức các hội thảo cung cấp thông tin về các chương trình tài trợ của
Quỹ - Đẩy mạnh công tác tin học hóa các quy trình công việc (hiện nay Quỹ đã
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được tin học hóa và vận hành tốt như: Quản lý công văn, văn bản; quản lý công
việc; Lịch làm việc). Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ trong thơi gian tới,
Quỹ cần tập trung nâng cấp hệ thống tin học OMS (online management system)
nhằm hỗ trợ các nhà khoa học đăng ký các nhiệm vụ KH&CN được dễ dàng và
thuận lợi nhất, đồng thời góp phần tiết kiệm được chi phí về thời gian, nhân lực,
nguyên vật liệu trong quá trình quản lý nhiệm vụ của cơ quan điều hành Quỹ.
Hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ (ban hành các Quy chế
làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, quy chế làm việc của các Hội đồng khoa
học, và quy chế làm việc của cơ quan điều hành Quỹ HĐKH; Ban hành Quy chế
chi tiêu nội bộ mới cho phù hợp với tình hình thực tế, …); Thực hiện nghiêm túc
các quy trình ISO đã ban hành và tiếp tục quy trình hóa công việc chuyên môn,
nội bộ theo tiêu chuân ISO: 9000.
Thứ tư, nâng cao hiệu quả trong hoạt động tài trợ NCCB.
Đổi mới phương thức quản lý chất lượng đề tài NCCB theo hướng nâng cao
chất lượng và sự công bằng trong môi trường nghiên cứu, trong đó Quỹ nên có
cơ chế đẩy chất lượng công bố quốc tế của các đề tài do Quỹ tài trợ trên cơ sở
định hướng các đề tài NCCB trong KHTN công bố trên các tạp chí chất lượng
trong danh mục ISI, phân loại các tạp chí ISI của từng ngành khoa học tự nhiên
và xây dựng các trọng số tính điểm phù hợp tương ứng, theo đó sản phẩm của đề
tài được công bố trên các tạp chí chất lượng cao sẽ được tính điểm nhiều hơn.
Hoặc Quỹ có chính sách khuyến khích nhà khoa học dự kiến “tên tạp quốc tế sẽ
công bố kết quả đề tài” để hội đồng khoa học đánh giá xét chọn tư vấn và giúp
Quỹ xác định mức kinh phí phù hợp cho đề tài trên cơ sở những tạp chí quốc tế
càng có uy tín thì sẽ được ưu tiên mức kinh phí cao hơn việc đăng ký công bố
kết quả tại các tạp chí ít uy tín hơn. Đối với các tạp chí Open Access, Quỹ cần đề
nghị các Hội đồng ngành tư vấn cho Quỹ danh mục những tạp chí nào được chấp
nhận và danh mục các tạp chí không được chấp nhận tính làm sản phẩm của đề
tài. Ngoài ra, trong quá trình đánh giá, nghiệm thu các đề tài NCCB trong KHTN
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đã được Quỹ thực hiện hiệu quả và cần được mở rộng đó là việc mời các chuyên
gia phản biện quốc tế có uy tín tham gia trong quá trình này.
Đẩy mạnh thực hiện chương trình tài trợ cho các nhóm nghiên cứu mạnh,
trong đó Quỹ cần hướng đến việc hỗ trợ các nhóm nghiên cứu mạnh, các nghiên
cứu mang tính “dài hơi” cho phù hợp với định hướng của Nhà nước và nhu cầu
thực tế đặt ra. Theo đó, các quy định của Quỹ nên theo hướng về cơ bản vẫn có
giới hạn về dự toán số lượng thành nhân công gia trong một đề tài (7 người). Tuy
nhiên, trong trường hợp đặc biệt đề tài có quy mô lớn, có tính liên ngành hoặc có
số lượng, chất lượng sản phẩm cao hơn nhiều so với quy định của Quỹ, Quỹ
không nên hạn chế về số lượng thành viên tham gia đề tài 7 người trong dự toán
kinh phí, vì nếu hạn chế thì các nhóm nghiên cứu thường tách nhỏ thành nhiều
đề tài do đó công trình nghiên cứu không tập trung và chất lượng sản phẩm
nghiên cứu hạn chế, chưa tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu mạnh và có thể
phê duyệt tài trợ cho những đề tài có thời gian triển khai dài hơn 36 tháng đối
với các nghiên cứu mang tính “dài hơi” thông qua sự tư vấn của các Hội đồng
khoa học của Quỹ. Giải pháp này cũng đồng thời cũng góp phần khắc phục được
tình trạng nhiệm khụ KH&CN bị chậm về tiến độ do cần thời gian để chờ đăng
các công bố quốc tế.
Tiếp tục đổi mới phương thức xét chọn, đánh giá các đề tài, dự án trong
NCCB theo hướng đa dạng hơn về hình thức, trong đó Quỹ nên tăng cường hình
thức đánh giá thông qua lấy ý kiến của các chuyên gia đánh giá độc lập và đặc
biệt cần tăng cường hình thức mời các chuyên gia phản biện quốc tế tham gia
đánh giá xét chọn và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu trong NCCB (trước mắt
là mời xét chọn, đánh giá các đề tài trong KHTN), đây là một trong những
phương thức đánh giá được nhiều nước trên thế giới áp dụng, và Quỹ Nafosted
trên tinh thần học hỏi, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế cần tiếp tục duy trì
hiệu quả phương thức đánh giá này trong thời gian tới. Để chủ động trong công
tác tổ chức xét chọn, đánh giá đề tài, hằng năm Quỹ cần phải thực hiện việc rà
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soát, cập nhật về cơ sở dữ liệu chuyên gia (tập hợp danh sách những nhà khoa
học có uy tín nhất theo từng lĩnh vực) để có thể lựa chọn được những hội đồng,
những chuyên gia phản biện xuất sắc nhất đảm bảo các tiêu chí Quỹ đã đề ra.
Thứ năm, nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ cho các nhiệm vụ đột xuất
mới phát sinh, đề tài triển vọng.
Để thực hiện chức năng “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” đã được quy định tại Điều 60 Luật KH&CN số 29/2013/QH13 ngày
18/6/2013, việc tổ chức tài trợ kinh phí cho các nhiệm vụ KH&CN đột xuất mới
phát sinh có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN có
triển vọng nhưng có tính rủi ro như hiện nay Quỹ đang thực hiện cần có một số
thay đổi cho phù hợp hơn với Luật KH&CN mới.
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
Các Quỹ này nhằm phục vụ cho các yêu cầu phát triển KH&CN của các
ngành, địa phương theo quy định về phân cấp quản lý NSNN hiện hành. Quỹ
được hình thành từ các nguồn: Được cấp lần đầu từ nguồn ngân sách dành cho
phát triển KH&CN của bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; vốn bổ sung
hàng năm từ kết quả hoạt động KH&CN; các khoản đóng góp tự nguyện, hiến
tặng của các tổ chức, cá nhân và các nguồn khác. Khác với Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia, Quỹ của bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn có
nguồn bổ sung hàng năm từ kết quả hoạt động KH&CN (chính là số thu hồi từ
các dự án được quỹ tài trợ đã đến thời kỳ hoàn vốn).
DN thuộc các thành phần kinh tế thực hiện các hoạt động R&D hoặc có các
dự án chuyển giao/nhận chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực chuyên ngành
đều có quyền và cơ hội tiếp cận với Quỹ phát triển KH&CN của bộ, ngành địa
phương có chức năng quản lý hoạt động của DN mình. Trong thời gian vừa qua
cũng đã có nhiều DN thuộc ngành cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu
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mới,... được hỗ trợ từ Quỹ phát triển KH&CN của bộ, ngành. Để có thể biết
thêm thông tin về quỹ, khả năng tài trợ, các DN cần liên hệ với các Sở KH&CN
thuộc UBND tỉnh, thành phố hoặc các Vụ KH&CN trực thuộc các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Việc hình thành và phát triển các quỹ phát triển KH&CN ở các bộ, các địa
phương là sự đổi mới cơ chế tài chính cho phát triển KH&CN ở Việt Nam hiện
nay, tuy vậy hiện nay trong cả nước mới chỉ có khoảng 30 tỉnh, thành phố thành
lập Quỹ phát triển KH&CN (gần 50% số tỉnh, thành trong cả nước), vì vậy trong
thời gian tới, các địa phương còn lại cần đẩy mạnh việc thành lập Quỹ phát triển
KH&CN.
Cùng với đó, thực tế hiện nay nhiều DN chưa tiếp cận được với các quỹ này,
một phần do chưa nắm bắt được thông tin, mặc khác do quá trình Quỹ đi vào
hoạt động gặp rất nhiều vướng mắc, chủ yếu là về cơ chế, chính sách. Hiện nay,
số tiền các quỹ phát triển KH&CN ở địa phương được ngân sách cấp nằm tại
kho bạc nhà nước. Trong khi, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ quy định:
Quỹ phát triển KH&CN là tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh, hoạt động vì
mục đích bảo tồn vốn, bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận; là dạng
quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách vì mục đích của Quỹ là bảo tồn nguồn
vốn và được chuyển nguồn vốn dư trong năm tài chính sang năm kế tiếp. Do vậy,
Quỹ không bị chi phối bởi Luật Ngân sách mà hoạt động theo Điều lệ do cơ
quan thẩm quyền ban hành. Bên cạnh đó, hiện việc duy trì hoạt động của Quỹ
đều do cán bộ Sở KH&CN kiêm nhiệm mà không có cán bộ chuyên trách... Thực
tế này cho thấy, ở các địa phương, cơ chế “xin - cho” vẫn còn tồn tại, dù cho một
số địa phương Quỹ phát triển KH&CN đã được thành lập nhưng cơ chế này vẫn
còn hiện hữu, điều này dẫn đến hiện tượng “bình mới, rượu cũ”, do đó tính ưu
việt của cơ chế quỹ không được phát huy trong thực tế.
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Trước thực tế này, 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.
Tóm lại, trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần tận dụng những sức mạnh
sẵn có và nắm lấy cơ hội để tham gia để thúc đẩy quá trình CNH, HĐH đất nước.
Trên tinh thần đó, Việt Nam cần phải: hoàn thiện cơ chế 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; hoàn thiện cơ
chế 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; hoàn thiện cơ chế 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.
Để nâng cao chất lượng quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển
KH&CN hiện nay, Việt Nam cần phải giải quyết đồng bộ các nội dung sau: tăng
cường đầu tư NSNN cho các quỹ phát triển KH&CN; đảm bảo sự công bằng,
cân đối trong phân bổ NSNN đầu từ cho các quỹ phát triển KH&CN; tăng cường
hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm toán đối với hoạt động đầu tư NSNN cho các
quỹ phát triển KH&CN; đổi mới cơ chế cấp phát vốn đầu tư từ NSNN cho các
quỹ phát triển KH&CN; hoàn thiện tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia; hoàn thiện tổ chức và hoạt động các quỹ phát triển KH&CN
của bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
4.4. Một số kiến nghị cụ thể đối với các cơ quan nhà nước
- Đối với các cơ quan Trung ương:
Chính phủ cần 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; Chính
phủ thực hiện cấp NSNN đầu tư cho các quỹ theo kế hoạch trung và dài hạn.
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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. Bộ
Tài chính cấp bổ sung vốn Ngân sách để thực hiện tài trợ, hỗ trợ, cho vay, chi
hoạt động quản lý của Quỹ (theo quy định về nguồn vốn điều lệ 500 tỷ đồng)
vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm theo kế hoạch tài chính được phê duyệt. Hoặc
căn cứ vào dự toán Ngân sách Trung ương được Quốc hội thông qua, Quỹ Phát
triển KH&CN Quốc gia lập kế hoạch sử dụng trình Bộ KH&CN và Bộ Tài
chính để xin ý kiến thống nhất của hai bộ. Căn cứ kế hoạch sử dụng kinh phí
được phê duyệt, Bộ Tài chính bố trí cấp vốn cho Quỹ mỗi đợt 50% kinh phí vào
tháng 1 và tháng 7 hàng năm).
- Đối với các cơ quan địa phương:
Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa thành lập Quỹ phát
triển KH&CN, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần đẩy mạnh
cần đẩy mạnh việc thành lập Quỹ phát triển KH&CN.
Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập Quỹ phát
triển KH&CN, UBND của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này cần
phải quyết liệt xoá bỏ cơ chế “xin - cho”, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ
trong hoạt động KH&CN, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng.

148

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
* Từ kết quả nghiên cứu luận án, rút ra các kết luận chủ yếu sau:
1. Cơ chế 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. Cơ chế này
quyết định các hoạt động KH&CN sẽ được đầu tư bao nhiêu, từ những nguồn
nào và được đầu tư như thế nào để có thể đem lại hiệu quả cao nhất cho nền kinh
tế. Trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cơ chế tài
chính cho KH&CN của Việt Nam đã có những bước đổi mới, đặc biệt là chuyển
từ cơ chế cấp phát tài chính để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sang cơ chế quỹ.
Tuy nhiên đây là cơ chế mới ở Việt Nam, trong quá trình triển khai vẫn còn
những bất cập cần phải khắc phục.
2. 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. Các quỹ phát triển KH&CN có nguồn vốn NSNN đầu tư của Việt
Nam hiện nay bao 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; Quỹ phát triển KH&CN của DNNN. 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. Bên cạnh đó, 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. Ở Việt Nam, các quỹ phát triển KH&CN từng bước
khắc phục những tồn tại, bất cập trong đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt
động KH&CN.
3. Thực tiễn Việt Nam trong thời gian qua cho thấy, mặc dù các quỹ phát
triển KH&CN ra đời và hoạt động gần 10 năm qua đã đem lại những thành tựu
nhất định, đặc biệt là gia tăng các nguồn vốn đầu tư cho hoạt động KH&CN, số
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lượng các công trình nghiên cứu đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trên thế
giới đã tăng trong những năm qua, thứ hạng của Việt Nam về chỉ số đổi mới
sáng tạo toàn cầu được cải thiện qua từng năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, quản lý
NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN ở nước ta vẫn còn những bất cập
nhất định đó là: 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; … những tồn tại yếu kém này xuất
phát từ sự bất cập chung về cơ chế, chính sách tài chính cho phát triển KH&CN
ở nước ta; cơ chế xin - cho còn nặng nề; v.v..
4. Trước những tồn tại, bất cập trên, để quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ
phát triển KH&CN ở Việt Nam phát huy tốt hiệu quả trong thực tế, các ngành,
các cấp cần phải tiếp tục hoàn thiện theo hướng: hoàn thiện cơ chế 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; hoàn
thiện cơ chế 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; 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. Trên tinh thần
đó, các ngành, các cấp cần phải: (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 từ
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.
* Hạn chế của luận án:
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng luận án vẫn còn những hạn chế nhất
định, đó là: số liệu chưa bảo đảm liên tục và đặc biệt chưa thể cập nhật một số số
liệu năm 2017, 2018 vì hiện nay các số liệu này vẫn chưa được công bố chính ở
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các quỹ phát triển KH&CN, cũng như ở các cơ quan quản lý nhà nước về
KH&CN; chưa nghiên cứu sâu về các quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vì các
quỹ này mới được thành lập và chưa có những thống kê đầy đủ về hoạt động đầu
tư NSNN cho các quỹ này và hoạt động tài trợ của các quỹ này cho các hoạt
động KH&CN; ngoài ra, trong luận án này cũng chưa có điều kiện để nghiên cứu
các quỹ phát triển KH&CN ở các trường đại học, các viện nghiên cứu và các quỹ
phát triển KH&CN của DNNN.
* Kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp sau luận án:
Trong thời gian tới, cần có các công trình 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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PHỤ LỤC
Phụ lục 1
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho cán bộ quản lý quỹ đầu tư cho phát triển khoa học
và công nghệ quốc gia)
Kính thưa quý ông/bà,
Tên tôi là Lê Văn Đức, Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh
tế Trung ương, hiện nay tôi đang nghiên cứu đề tài luận án “Quản lý ngân sách
nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam”. Để
có những đánh giá sát thực về hoạt động quản lý ngân sách nhà nước (NSNN)
đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), xin ông/bà vui
lòng cho ý kiến, đánh giá của mình về những nội dung sau đây bằng cách đánh
dấu (X) vào ô trống tương ứng mà ông (bà) cho là phù hợp hoặc điền câu trả lời
vào chỗ trống. Thông tin mà ông/bà cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên
cứu khoa học và được ghi dưới dạng khuyết danh. Rất mong được sự giúp đỡ
của quý ông/bà.
A. ĐỊA BÀN PHÁT PHIẾU
Thành phố Hà Nội
B. NỘI DUNG
Câu 1: Xin ông bà vui lòng đánh giá về mức độ hoàn thiện và đầy đủ
của các văn bản, quy phạm pháp luật sau đây?
Ông/ bà đánh giá theo điểm số trong đó:
- 1 là sự hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp ở mức rất thấp;
- 2 là sự hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp ở mức thấp;
- 3 là sự hoàn thiện, đầy đủ ở mức trung bình;
- 4 là hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp;
- 5 là rất hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp
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Luật, văn bản dưới luật

Điểm

1) Mức độ hoàn thiện của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ phát
triển KH&CN quốc gia
2) Mức độ đầy đủ, bao quát của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ
phát triển KH&CN quốc gia
3) Mức độ phù hợp của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ phát
triển KH&CN quốc gia
4) Mức độ hoàn thiện của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ phát
triển KH&CN
5) Mức độ phù hợp của Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN
ngày 27/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
6) Mức độ phù hợp của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014
của Bộ KH&CN Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN
cấp quốc gia sử dụng NSNN
7) Mức độ phù hợp của Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014
của Bộ KH&CN Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát
triển KH&CN quốc gia tài trợ
8) Mức độ phù hợp của Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014
của Bộ KH&CN Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý
nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng
do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ
Câu 2: Ông/bà cho ý kiến đánh giá về các hoạt động sau? Ông/bà đánh
giá theo thang điểm trong đó:
- 1 Là thực hiện nhiệm vụ rất không tốt
- 2 Là thực hiện nhiệm vụ không tốt
- 3 Là thực hiện nhiệm vụ ở mức bình thường
- 3 Là thực hiện nhiệm vụ tốt
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- 5 Là thực hiện nhiệm vụ rất tốt
Các hoạt động

Điểm

1. Tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên
cứu khoa học
2. Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do
Quỹ tài trợ
3. Xét chọn và thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN
4. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ
KH&CN
5. Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học
6. Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho
hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
7. Xác định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công
nghệ mà quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ
8. Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm
9. Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc
sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
10. Tổ chức bộ máy thực hiện quản lý NSNN đầu tư cho Quỹ phát
triển KH&CN quốc gia
11. Hỗ trợ các DN hoạt động KH&CN
12. Thực hiện cho vay và bảo lãnh vốn vay
13. Cấp kinh phí đối với một số nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Câu 3: Ông/bà cho biết quan điểm của mình đối với những nhận định sau
đây? Ông/ bà đánh giá theo điểm số trong đó:
- 1 là rất không đồng ý
- 2 là không đồng ý
- 3 là bình thường
- 4 là đồng ý
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- 5 là rất đồng ý
Nhận định
1. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
2. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ Tuyển chọn các đơn vị,
cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
3. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để Tuyển
chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
4. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
5. Chúng tôi gặp khó khăn về kinh phí trong quá trình Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
6. Chúng tôi có đầy đủ kinh phí để Tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực
hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
7. Rất khó để áp dụng các quy định của pháp luật trong quá trình đánh
giá xét chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học
8. Chúng tôi không gặp khó khăn khi áp dụng các quy định của pháp luật
trong quá trình đánh giá xét chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm
vụ nghiên cứu khoa học
9. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm
thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ
10. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm thu kết
quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ
11. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện
nhiệm vụ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do
Quỹ tài trợ

Điểm
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12. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm
vụ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài
trợ
13. Chúng tôi gặp khó khăn về kinh phí thực hiện nhiệm vụ đánh giá
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ
14. Chúng tôi có đầy đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm
thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ
15. Chúng tôi cảm thấy khó khăn trong quá trình áp dụng các quy định của
luật để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do
Quỹ tài trợ
16. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn trong quá trình áp dụng các quy
định của luật để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN do Quỹ tài trợ
17. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện
nhiệm vụ xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN
18. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm
vụ xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN
19. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN
20. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN
21. Chúng tôi không có đủ cán bộ để Kiểm tra, đánh giá tình hình thực
hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN
22. Chúng tôi có đủ cán bộ để Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài
chính của các nhiệm vụ KH&CN
23. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ
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KH&CN
24. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Kiểm
tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN
25. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các
nhiệm vụ KH&CN
26. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các
nhiệm vụ KH&CN
27. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài
nghiên cứu khoa học
28. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện Quyết toán và thanh lý đề
tài nghiên cứu khoa học
29. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học
30. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Quyết
toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học
31. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học
32. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa
học
33. Chúng tôi có đủ cán bộ để Ban hành Quy chế hoạt động và các quy
định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
34. Chúng tôi không có đủ cán bộ để Ban hành Quy chế hoạt động và các
quy định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc
gia
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35. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt
động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
36. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Ban
hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt động
của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
37. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Xác
định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà quỹ
phát triển KH&CN quốc gia tài trợ
38. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Xác định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà
quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ
39. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm
40. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Xây
dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm
41. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm
42. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng
năm
43. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn
những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà
nước cho KH&CN hằng năm
44. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những
biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho
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KH&CN hằng năm
45. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong
việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
46. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để thực
hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc sử
dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
47. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật để thực
hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc sử
dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
48. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong
việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
C Đặc điểm cá nhân người trả lời phiếu
Xin ông bà vui lòng cho biết một số thông tin về đặc điểm cá nhân ông /bà?
Câu C1. Giới tính


1. Nam

2. Nữ



Câu C2. Độ tuổi
1. dưới 30 tuổi
2. Từ 31 đến 50 tuổi
3. Trên 50 tuổi
Câu C3. Thâm niên công tác của ông/bà là:
1. dưới 5 năm
2. từ 5 – 10 năm
3. Trên 10 năm
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà!
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PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho 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)
(Kèm theo Công văn số 114/HVKHCN ngày 18/7/2018 của Học viện Khoa
học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo)
Kính thưa quý ông/bà,
Tên tôi là Lê Văn Đức, Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh
tế Trung ương, hiện nay tôi đang nghiên cứu đề tài luận án “Quản lý ngân sách
nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam”. Để
có những đánh giá sát thực về hoạt động quản lý ngân sách nhà nước (NSNN)
đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), xin ông/bà vui
lòng cho ý kiến, đánh giá của mình về những nội dung sau đây bằng cách đánh
dấu (X) vào ô trống tương ứng mà ông/bà cho là phù hợp hoặc điền câu trả lời
vào chỗ trống. Thông tin mà ông/bà cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích nghiên
cứu khoa học và được ghi dưới dạng khuyết danh. Rất mong được sự giúp đỡ
của quý ông/bà.
A. ĐỊA BÀN PHÁT PHIẾU
Bộ, Ngành: các bộ, ngành

Tỉnh/ Thành phố: các tỉnh, TP

B. NỘI DUNG
Câu 1: Xin ông bà vui lòng đánh giá về mức độ hoàn thiện và đầy đủ
của các văn bản, quy phạm pháp luật sau đây?
Ông/ bà đánh giá theo điểm số trong đó:
- 1 là sự hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp ở mức rất thấp;
- 2 là sự hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp ở mức thấp;
- 3 là sự hoàn thiện, đầy đủ ở mức trung bình;
- 4 là hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp;
- 5 là rất hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp
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Luật, văn bản dưới luật
1) Mức độ hoàn thiện của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ phát
triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương
2) Mức độ đầy đủ, bao quát của các quy định về sử dụng NSNN đối với
Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
3) Mức độ phù hợp của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ phát
triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương
4) Mức độ phù hợp của Luật KH&CN
5) Mức độ bao quát của Luật KH&CN
6) Mức độ phù hợp của Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ Quy định điều kiện thành lập Quỹ Phát triển KH&CN của
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương
Câu 2: Ông bà cho ý kiến đánh giá về các hoạt động sau?
Ông bà đánh giá theo thang điểm trong đó:
- 1 Là thực hiện nhiệm vụ rất không tốt
- 2 Là thực hiện nhiệm vụ không tốt
- 3 Là thực hiện nhiệm vụ ở mức bình thường
- 4 Là thực hiện nhiệm vụ tốt
- 5 Là thực hiện nhiệm vụ rất tốt

Điểm
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Các hoạt động

Điểm

1. Tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu
khoa học
2. Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do
Quỹ tài trợ
3. Xét chọn và thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN
4. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ
KH&CN
5. Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học
6. Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt
động của Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
7. Xác định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ
mà quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ
8. Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hàng năm
9. Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc sử
dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
10. Tổ chức bộ máy thực hiện quản lý NSNN đầu tư cho Quỹ phát triển
KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương tài trợ
11. Hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động
KH&CN
12. Thực hiện cho vay và bảo lãnh vốn vay
Câu 3: Ông/ bà cho biết quan điểm của mình đối với những nhận định
sau đây? Ông/ bà đánh giá theo điểm số trong đó:
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- 1 là rất không đồng ý
- 2 là không đồng ý
- 3 là bình thường
- 4 là đồng ý
- 5 là rất đồng ý
Nhận định
1. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
2. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ Tuyển chọn các đơn
vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
3. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để Tuyển
chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
4. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để Tuyển chọn
các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
5. Chúng tôi gặp khó khăn về kinh phí trong quá trình Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
6. Chúng tôi có đầy đủ kinh phí để Tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực
hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
7. Rất khó để áp dụng các quy định của pháp luật trong quá trình đánh
giá xét chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học
8. Chúng tôi không gặp khó khăn khi áp dụng các quy định của pháp
luật trong quá trình đánh giá xét chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
9. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đánh giá
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ

Điểm

172

10. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm thu
kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ
11. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực
hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN do Quỹ tài trợ
12. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm
vụ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ
tài trợ
13. Chúng tôi gặp khó khăn về kinh phí thực hiện nhiệm vụ đánh giá
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ
14. Chúng tôi có đầy đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm
thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ
15. Chúng tôi cảm thấy khó khăn trong quá trình áp dụng các quy định
của luật để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN
do Quỹ tài trợ
16. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn trong quá trình áp dụng các quy
định của luật để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN do Quỹ tài trợ
17. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực
hiện nhiệm vụ xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN
18. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện
nhiệm vụ xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN
19. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN
20. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của
luật trong quá trình xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ
KH&CN
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21. Chúng tôi không có đủ cán bộ để Kiểm tra, đánh giá tình hình thực
hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN
22. Chúng tôi có đủ cán bộ để Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài
chính của các nhiệm vụ KH&CN
23. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Kiểm
tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN
24. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Kiểm
tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN
25. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các
nhiệm vụ KH&CN
26. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của
luật trong quá trình Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính
của các nhiệm vụ KH&CN
27. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài
nghiên cứu khoa học
28. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện Quyết toán và thanh lý đề
tài nghiên cứu khoa học
29. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm
để Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học
30. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Quyết
toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học
31. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học
32. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa
học
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33. Chúng tôi có đủ cán bộ để Ban hành Quy chế hoạt động và các quy
định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của bộ,
cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương
34. Chúng tôi không có đủ cán bộ để Ban hành Quy chế hoạt động và các
quy định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương
35. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm
để Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho
hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
36. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Ban
hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt động
của Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
37. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Xác
định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà quỹ
phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ
38. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Xác định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà
quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc
Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ
39. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm
40. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Xây
dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm
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41. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm
42. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng
năm
43. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn
những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà
nước cho KH&CN hằng năm
44. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những
biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho
KH&CN hằng năm
45. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong
việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
46. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để thực
hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc sử
dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
47. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật để
thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong
việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
48. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực
trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng
năm
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C. Đặc điểm cá nhân người trả lời phiếu
Xin ông bà vui lòng cho biết một số thông tin về đặc điểm cá nhân ông /bà?

Câu C1. Giới tính


1. Nam

2. Nữ



Câu C2. Độ tuổi
1. dưới 30 tuổi
2. Từ 31 đến 50 tuổi
3. Trên 50 tuổi
Câu C3. Thâm niên công tác của ông/bà là:
1. dưới 5 năm
2. từ 5 - 10 năm
3. Trên 10 năm
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà!
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Phụ lục 2
BÁO CÁO XỬ LÝ SỐ LIỆU
(Các phiếu dành cho cán bộ quản lý quỹ đầu tư cho phát triển khoa học
và công nghệ quốc gia)
Câu 1: Xin ông bà vui lòng đánh giá về mức độ hoàn thiện và đầy đủ
của các văn bản, quy phạm pháp luật sau đây?
Ông/ bà đánh giá theo điểm số trong đó:
- 1 là sự hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp ở mức rất thấp;
- 2 là sự hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp ở mức thấp;
- 3 là sự hoàn thiện, đầy đủ ở mức trung bình;
- 4 là hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp;
- 5 là rất hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp

Luật, văn bản dưới luật

Điểm
TB

1) Mức độ hoàn thiện của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ phát
triển KH&CN quốc gia

3.3

2) Mức độ đầy đủ, bao quát của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ
phát triển KH&CN quốc gia

3.3

3) Mức độ phù hợp của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ phát
triển KH&CN quốc gia
4) Mức độ hoàn thiện của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ phát

3.3
3.4

triển KH&CN
5) Mức độ phù hợp của Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN

3

ngày 27/5/2014 Quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
6) Mức độ phù hợp của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014
của Bộ KH&CN Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN
cấp quốc gia sử dụng NSNN

2.9
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7) Mức độ phù hợp của Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014
của Bộ KH&CN Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát

4.1

triển KH&CN quốc gia tài trợ
8) Mức độ phù hợp của Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014
của Bộ KH&CN Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý

3.4

nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng
do Quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ
Câu 2: Ông/bà cho ý kiến đánh giá về các hoạt động sau? Ông/bà đánh
giá theo thang điểm trong đó:
- 1 Là thực hiện nhiệm vụ rất không tốt
- 2 Là thực hiện nhiệm vụ không tốt
- 3 Là thực hiện nhiệm vụ ở mức bình thường
- 3 Là thực hiện nhiệm vụ tốt
- 5 Là thực hiện nhiệm vụ rất tốt
Các hoạt động

Điểm TB

1. Tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học

3.1

2. Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài
trợ
3. Xét chọn và thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN

3.9
3.8

4. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ
KH&CN
5. Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học

2.9
3.4

6. Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt động
của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia

3.5

7. Xác định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà
quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ

3.0
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8. Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm

3.1

9. Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng
nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm

3.1

10. Tổ chức bộ máy thực hiện quản lý NSNN đầu tư cho Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia

3.0

11. Hỗ trợ các DN hoạt động KH&CN

2.1

12. Thực hiện cho vay và bảo lãnh vốn vay

2.4

13. Cấp kinh phí đối với một số nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

3.0

Câu 3: Ông/bà cho biết quan điểm của mình đối với những nhận định sau
đây? Ông/ bà đánh giá theo điểm số trong đó:
- 1 là rất không đồng ý
- 2 là không đồng ý
- 3 là bình thường
- 4 là đồng ý
- 5 là rất đồng ý
Nhận định

Điểm

1. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

2.4

2. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ Tuyển chọn các đơn vị,
cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

3.3

3. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để Tuyển
chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

2.1

4. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

3.8

5. Chúng tôi gặp khó khăn về kinh phí trong quá trình Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
6. Chúng tôi có đầy đủ kinh phí để Tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực

2.0
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hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

3.5

7. Rất khó để áp dụng các quy định của pháp luật trong quá trình đánh
giá xét chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa

2.3

học
8. Chúng tôi không gặp khó khăn khi áp dụng các quy định của pháp luật
trong quá trình đánh giá xét chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm

3.0

vụ nghiên cứu khoa học
9. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm
thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ

2.4

10. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm thu kết
quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ

3.5

11. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện
nhiệm vụ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

2.3

do Quỹ tài trợ
12. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm
vụ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ

3.8

tài trợ
13. Chúng tôi gặp khó khăn về kinh phí thực hiện nhiệm vụ đánh giá
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ

2.4

14. Chúng tôi có đầy đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm
thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ

3.5

15. Chúng tôi cảm thấy khó khăn trong quá trình áp dụng các quy định
của luật để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

2.5

do Quỹ tài trợ
16. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn trong quá trình áp dụng các quy
định của luật để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN do Quỹ tài trợ

3.0
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17. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện
nhiệm vụ xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN

2.5

18. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm
vụ xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN

3.5

19. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN

2.3

20. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN

3.0

21. Chúng tôi không có đủ cán bộ để Kiểm tra, đánh giá tình hình thực
hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN

2.4

22. Chúng tôi có đủ cán bộ để Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài
chính của các nhiệm vụ KH&CN

3.5

23. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ

2.1

KH&CN
24. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Kiểm
tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN

3.4

25. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các

2.3

nhiệm vụ KH&CN
26. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các

3.0

nhiệm vụ KH&CN
27. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài
nghiên cứu khoa học

3.4

28. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện Quyết toán và thanh lý đề
tài nghiên cứu khoa học

2.1
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29. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học

2.1

30. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Quyết
toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học

3.5

31. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học

2.3

32. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa

3.1

học
33. Chúng tôi có đủ cán bộ để Ban hành Quy chế hoạt động và các quy
định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc

3.0

gia
34. Chúng tôi không có đủ cán bộ để Ban hành Quy chế hoạt động và các
quy định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN quốc

2.0

gia
35. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt

2.1

động của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
36. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Ban
hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt động

3.1

của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
37. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Xác
định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà quỹ

3.0

phát triển KH&CN quốc gia tài trợ
38. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Xác định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà
quỹ phát triển KH&CN quốc gia tài trợ

2.3
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39. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm

2.4

40. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Xây
dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm

3.3

41. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm

2.5

42. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng

2.8

năm
43. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn
những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà

2.5

nước cho KH&CN hằng năm
44. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những
biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho

3.0

KH&CN hằng năm
45. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong

2.0

việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
46. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để thực
hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc sử

3.0

dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
47. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật để thực
hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc sử

2.5

dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
48. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong
việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm

2.9
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Thông tin cá nhân của người trả lời phiếu
Đặc điểm cá nhân

Số người

Tỷ lệ %

Nam

02

25%

Nữ

06

75%

Độ tuổi

Dưới 30 tuổi

0

0%

hiện tại

Từ 31 đến 50 tuổi

07

87,5%

Trên 50 tuổi

01

12,5%

Dưới 05 năm

0

0%

Từ 5-10 năm

03

37,5%

Trên 10 năm

05

62,5%

Gới tính

Thâm niên
công tác
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BÁO CÁO XỬ LÝ SỐ LIỆU
(Các phiếu dành cho 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)
Câu 1: Xin ông bà vui lòng đánh giá về mức độ hoàn thiện và đầy đủ
của các văn bản, quy phạm pháp luật sau đây?
Ông/ bà đánh giá theo điểm số trong đó:
- 1 là sự hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp ở mức rất thấp;
- 2 là sự hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp ở mức thấp;
- 3 là sự hoàn thiện, đầy đủ ở mức trung bình;
- 4 là hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp;
- 5 là rất hoàn thiện, đầy đủ, phù hợp
Luật, văn bản dưới luật

Điểm
TB

1) Mức độ hoàn thiện của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ
phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3.1

2) Mức độ đầy đủ, bao quát của các quy định về sử dụng NSNN đối với
Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

3.2

Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
3) Mức độ phù hợp của các quy định về sử dụng NSNN đối với Quỹ phát
triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

3.3

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
4) Mức độ phù hợp của Luật KH&CN

4.1

5) Mức độ bao quát của Luật KH&CN

3.1

6) Mức độ phù hợp của Quyết định số 37/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ Quy định điều kiện thành lập Quỹ Phát triển KH&CN của
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương

3.2
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Câu 2: Ông bà cho ý kiến đánh giá về các hoạt động sau?
Ông bà đánh giá theo thang điểm trong đó:
- 1 Là thực hiện nhiệm vụ rất không tốt
- 2 Là thực hiện nhiệm vụ không tốt
- 3 Là thực hiện nhiệm vụ ở mức bình thường
- 4 Là thực hiện nhiệm vụ tốt
- 5 Là thực hiện nhiệm vụ rất tốt
Các hoạt động

Điểm
TB

1. Tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu
khoa học

3.2

2. Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ
tài trợ
3. Xét chọn và thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN

3.1
3.9

4. Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ
KH&CN
5. Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học

3.5
3.5

6. Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt
động của Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan

4.2

thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
7. Xác định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà
quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

3.1

Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ
8. Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hàng năm

4.2

9. Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc sử
dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
10. Tổ chức bộ máy thực hiện quản lý NSNN đầu tư cho Quỹ phát triển

4.3
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KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh,

2.2

thành phố trực thuộc trung ương tài trợ
11. Hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động KH&CN

3.1

12. Thực hiện cho vay và bảo lãnh vốn vay

3.2

Câu 3: Ông/ bà cho biết quan điểm của mình đối với những nhận định
sau đây? Ông/ bà đánh giá theo điểm số trong đó:
- 1 là rất không đồng ý
- 2 là không đồng ý
- 3 là bình thường
- 4 là đồng ý
- 5 là rất đồng ý
Nhận định

Điểm
TB

1. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

1.1

2. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ Tuyển chọn các đơn
vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

4.2

3. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để Tuyển
chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

2.8

4. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để Tuyển chọn
các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

4.1

5. Chúng tôi gặp khó khăn về kinh phí trong quá trình Tuyển chọn các
đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

2.2

6. Chúng tôi có đầy đủ kinh phí để Tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực
hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
7. Rất khó để áp dụng các quy định của pháp luật trong quá trình đánh

1.2
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giá xét chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa

2.2

học
8. Chúng tôi không gặp khó khăn khi áp dụng các quy định của pháp
luật trong quá trình đánh giá xét chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện

3.1

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
9. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đánh giá
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ

1.1

10. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm thu
kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ

4.1

11. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực
hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

1.1

KH&CN do Quỹ tài trợ
12. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm
vụ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ

5.2

tài trợ
13. Chúng tôi gặp khó khăn về kinh phí thực hiện nhiệm vụ đánh giá
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ

5.1

14. Chúng tôi có đầy đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đánh giá nghiệm
thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ

1

15. Chúng tôi cảm thấy khó khăn trong quá trình áp dụng các quy định
của luật để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

2.0

do Quỹ tài trợ
16. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn trong quá trình áp dụng các quy
định của luật để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1

KH&CN do Quỹ tài trợ
17. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực
hiện nhiệm vụ xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN

1.2
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18. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kinh nghiệm để thực hiện
nhiệm vụ xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN

4.1

19. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN

3.1

20. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của
luật trong quá trình xét chọn và thẩm định kinh phí cho nhiệm vụ

3.2

KH&CN
21. Chúng tôi không có đủ cán bộ để Kiểm tra, đánh giá tình hình thực
hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN

2.3

22. Chúng tôi có đủ cán bộ để Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài
chính của các nhiệm vụ KH&CN

4.5

23. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Kiểm
tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN

2.1

24. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Kiểm
tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các nhiệm vụ KH&CN

4.2

25. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính của các

3.1

nhiệm vụ KH&CN
26. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của
luật trong quá trình Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện tài chính

3.3

của các nhiệm vụ KH&CN
27. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài
nghiên cứu khoa học

4.4

28. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện Quyết toán và thanh lý đề
tài nghiên cứu khoa học

2.2

29. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm
để Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học

2.1
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30. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học

4.3

31. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa học

2.3

32. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình thực hiện Quyết toán và thanh lý đề tài nghiên cứu khoa

4.5

học
33. Chúng tôi có đủ cán bộ để Ban hành Quy chế hoạt động và các quy
định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của bộ,

4.1

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương
34. Chúng tôi không có đủ cán bộ để Ban hành Quy chế hoạt động và các
quy định khác phục vụ cho hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực

2.2

thuộc trung ương
35. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm
để Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho
hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ

2.3

quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
36. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Ban
hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt động
của Quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

3.2

Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
37. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Xác
định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà quỹ
phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ
38. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để

3.4
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Xác định hướng nghiên cứu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ mà
quỹ phát triển KH&CN của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc

2.3

Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ
39. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm

2.1

40. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để Xây
dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm

4.2

41. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật trong
quá trình Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng năm

3.1

42. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
trong quá trình Xây dựng đề xuất dự toán chi NSNN cho KH&CN hằng

3.2

năm
43. Chúng tôi không có đủ cán bộ để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn
những biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà
nước cho KH&CN hằng năm

2.3

44. Chúng tôi có đủ cán bộ để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những
biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho
KH&CN hằng năm

3.2

45. Cán bộ của chúng tôi không có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để
thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong
việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm

2.3

46. Cán bộ của chúng tôi có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để thực
hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong việc

4.1

sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm
47. Chúng tôi cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật để
thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong
việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng năm

3.1
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48. Chúng tôi không cảm thấy khó khăn khi áp dụng các quy định của luật
để thực hiện Kiểm toán nhằm ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực

3.2

trong việc sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước cho KH&CN hằng
năm
Thông tin cá nhân của người trả lời phiếu
Đặc điểm cá nhân

Số người

Tỷ lệ %

Nam

110

57,9%

Nữ

80

42,1%

Độ tuổi

Dưới 30 tuổi

0

0%

hiện tại

Từ 31 đến 50 tuổi

160

84,2%

Trên 50 tuổi

30

15,8%

Dưới 05 năm

10

5,3%

Từ 5-10 năm

80

42,1%

Trên 10 năm

100

52,6%

Gới tính

Thâm niên
công tác
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Phụ lục 3
TỔNG HỢP CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA
(Dành cho cán bộ quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc
gia - số người được hỏi: 04 người)
Kính thưa quý ông/bà,
Tên tôi là Lê Văn Đức, Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh
tế Trung ương, hiện nay tôi đang nghiên cứu đề tài luận án “Quản lý ngân sách
nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam”. Để
có những đánh giá sát thực về hoạt động quản lý ngân sách nhà nước (NSNN)
đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), xin ông/bà vui
lòng cho ý kiến, đánh giá của mình về những nội dung sau đây:
1. Theo ông/bà, việc thành lập, phát triển Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
đang gặp phải những khó khăn gì? nguyên nhân của những khó khăn này?
Trả lời: Quỹ đã thành lập. Không có khó khăn gì. Về mô hình tổ chức, bộ
máy của Quỹ hiện nay là phù hợp. Có 1 ý kiến cho rằng còn vướng cơ chế hoạt
động.
2. Theo ông/bà, để đẩy nhanh quá trình thành lập, phát triển Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia, nhà nước cần phải có những biện pháp gì?
Trả lời: Về quản lý tài chính theo cơ chế quỹ chưa có sự tương thích giữa
Luật Khoa học và Công nghệ với Luật Ngân sách nhà nước. Cần thay đổi về
khâu quản lý hành chính (Quỹ nên trực thuộc Chính phủ giống quỹ của các nước
phát triển) và cho cơ chế hoạt động riêng.
3. Theo ông/bà đâu là những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động quản
lý nhà nước đối với Quỹ phát triển KH&CN quốc gia?
Trả lời: Khó khăn: Kinh phí chi trả hoạt động theo Luật Ngân sách nhà
nước cho cán bộ khi không có công việc lớn như thế nào? trong khi vẫn phải duy
trì hoạt động thường xuyên theo quy định. Đào tạo đại học ở Việt Nam chưa có
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đào tạo cán bộ quản lý về lĩnh vực này. Quỹ được Bộ Tài chính cấp tiền theo
đúng cơ chế Quỹ chứ không nên cấp theo kiểu dự án như hiện nay.
4. Theo ông/bà bộ máy quản lý đối với Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
được tổ chức như hiện nay sẽ tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì đối với hoạt
động quản lý của quỹ này? Chúng ta cần phải thay đổi bộ máy này theo hướng
nào?
Trả lời: Thuận lợi: Quỹ hoạt động tương đối độc lập với mô hình (Hội
đồng quản lý, cơ quan điều hành, ban kiểm soát, hội đồng khoa học).
Khó khăn: Hội đồng quản lý phê duyệt tài trợ trên cơ sở ý kiến của từng
thành viên hội đồng nên mất nhiều thời gian. Mô hình Quy hoạt động tạo thuận
lợi cho các nhà khoa học hoạt động, cống hiến. Cũng còn những khó khăn khi
thực hiện các chương trình.
5. Xin ông/bà cho ý kiến đánh giá về quá trình xét chọn, thẩm định, tuyển
chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được tài trợ
bởi Quỹ phát triển KH&CN quốc gia?
Trả lời: Việc xét chọn, thẩm định, tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi Quỹ phát triển KH&CN quốc gia
đã bảo đảm khách quan, minh bạch, công bằng, chất lượng, không có khó khăn.
Hiện nay thực hiện tốt.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà!

195

TỔNG HỢP CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA
Dành cho cán bộ quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Kính thưa quý ông/bà,
Để có những đánh giá sát thực về hoạt động quản lý ngân sách nhà nước
(NSNN) đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), xin
ông/bà vui lòng cho ý kiến, đánh giá của mình về những nội dung sau đây:
1. Theo ông/bà, việc thành lập, phát triển Quỹ phát triển KH&CN của
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang gặp phải những khó khăn gì?
nguyên nhân của những khó khăn này?
Trả lời:
- Khó khăn: thiếu vốn, thiếu cơ chế quản lý, thiếu kinh nghiệm quản lý
(tỉnh Yên Bái), thiếu nhân sự để thực hiện vận hành Quỹ (tỉnh Lào Cai). Thiếu
cơ sở vật chất (dùng chung cơ sở vật chất hiện có của sở Khoa học và Công
nghệ) (tỉnh An Giang). Không đủ kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên
của bộ máy quản lý Quỹ (thành phố Hải Phòng). Chưa có hệ thống bộ máy hoạt
động chung của Quỹ trên toàn quốc (tỉnh Hoà Bình).
- Nhiều ý kiến cho rằng việc quy định nguồn vốn huy động ngoài ngân sách
nhà nước (10%) khi thành lập quỹ là khó thực hiện. Nguyên nhân là chưa thấy
được tương lai về lợi ích của việc thực hiện khi bỏ đồng vốn vào và sợ mất vốn.
- Việc thành lập Quỹ ở các tỉnh, thành phố gặp khó khăn là không có biên
chế chuyên trách. Chưa có sự tham gia tích cực của khối tư nhân (tỉnh An Giang).
Cơ chế hoạt động chưa rõ ràng, không có kinh phí cho hoạt động thường xuyên.
Thiếu kinh nghiệm quản lý. Nhân sự hoạt động kiêm nhiệm, không có phụ cấp
cho cán bộ kiêm nhiệm (tỉnh Đắc Lắc, tỉnh Tiền Giang), hiệu quả làm việc
không cao.
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2. Theo ông/bà, để đẩy nhanh quá trình thành lập, phát triển Quỹ phát
triển KH&CN của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhà nước cần phải
có những biện pháp gì?
Trả lời:
Chính phủ cần chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc thực hiện Quyết định số
37/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Cần có
hướng dẫn cụ thể để các địa phương hoạt động thống nhất, hiện nay cách thức
mỗi nơi làm một khác (tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Tây Ninh… ). Cần
có cơ quan quản lý chung ở Trung ương đối với các quỹ ở địa phương dễ lãnh
đạo, chỉ đạo thống nhất (tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hoà Bình). Cần giải quyết tốt 2
vấn đề: nhân lực và vốn để Quỹ hoạt động (tỉnh Hậu Giang). Cần sửa đổi Luật
Khoa học và Công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp (thành phố Hải
Phòng). Cần có cơ chế tăng cường tính tự chủ của Quỹ về nhân lực, vật lực, tài
lực (tỉnh An Giang). Cần bỏ điều khoản quy định huy động 10% vốn ngoài
NSNN ban đầu (tỉnh An Giang). Cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp
có tiềm năng tham gia Quỹ của địa phương (tỉnh Kiên Giang). Cần có văn bản
của Trung ương hướng dẫn rõ ràng hơn về cơ chế để các địa phương thực hiện
được thuận lợi (tỉnh Yên Bái). Để nghị tăng kinh phí cho hoạt động khoa học và
công nghệ (tỉnh Lào Cai).
3. Theo ông/bà đâu là những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động
quản lý nhà nước đối với Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương?
Trả lời:
- Thiếu sự chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh; ở Trung ương không có
cơ quan quản lý điều hành đối với Quỹ ở địa phương (tỉnh Vĩnh Phúc).
- Khó khăn về nhân sự chưa có cán bộ làm việc chuyên trách. Biên chế phụ
thuộc cơ quan Nội vụ. Nhiệm vụ khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ
đạo (thành phố Đà Nẵng). Kinh nghiệm quản lý Quỹ chưa nhiều.
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- Khó khăn trong bố trí vốn ngân sách nhà nước, vốn ít. Chưa có quy định
cụ thể về vốn điều lệ ở địa phương (tỉnh Tây Ninh, tỉnh An Giang)
- Chưa có hướng dẫn liên Bộ KH&CN và Bộ Tài Chính đối với hoạt động
của Quỹ ở địa phương (mới có hướng dẫn cho Quỹ phát triển KH&CN quốc gia).
Chưa có quy định chế độ đối với cán bộ kiêm nhiệm, phụ cấp lương cho cán bộ
kiêm nhiệm (tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tiền Giang, ). Chưa chú trọng thương mại hoá
sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ (tỉnh An Giang).
4. Theo ông/bà bộ máy quản lý đối với Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức như hiện nay sẽ tạo ra những
thuận lợi và khó khăn gì đối với hoạt động quản lý của quỹ này? Chúng ta
cần phải thay đổi bộ máy này theo hướng nào?
Trả lời: Bộ máy quản lý đối với Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương được tổ chức như hiện nay có khó khăn là chưa tách
bạch được cán bộ quản lý Quỹ và cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ. Đề
nghị thành lập bộ máy quản lý Quỹ chuyên trách tách hắn khỏi Sở Khoa học và
Công nghệ (tỉnh Đắc Lắc, thành phố Đà Nẵng). Thành viên Hội đồng quản lý
Quỹ là lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành nên rất khó triệu tập họp bàn giải
quyết các vấn đề của Quỹ. Bộ máy hoạt động kiêm nhiệm chủ yếu là cán bộ của
sở Khoa học và Công nghệ (thành phố Đà Nẵng).
Có thể thành lập Quỹ là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Khoa học và
Công nghệ (tỉnh Hoà Bình). Có ý kiến cho răng giao nhiệm vụ quản lý Quỹ cho
sở Khoa học và Công nghệ (tỉnh Lào Cai). Đề nghị có chế độ phụ cấp kiêm
nhiệm cho cán bộ trong bộ máy quản lý Quỹ (tỉnh Tiền Giang). Có ý kiến cho
rằng hoạt động của quỹ nên theo hướng uỷ thác đối với các hoạt động vay, bảo
lãnh vốn vay (thành phố Hải Phòng).
5. Xin ông/bà cho ý kiến đánh giá về quá trình xét chọn, thẩm định,
tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
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được tài trợ bởi quỹ phát triển KH&CN của tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương?
Trả lời:
- Quá trình xét chọn, thẩm định, tuyển chọn các đơn vị, cá nhân thực hiện
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi quỹ phát triển KH&CN của tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương thực hiện như quy định hiện hành cơ bản bảo
đảm (tỉnh Kom Tum, tỉnh Yên Bái). Chưa thấy địa phương nào phản ánh không
tốt về nội dung này.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà!
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Phụ lục 4
Biểu đồ 1: Ngân sách tài trợ nghiên cứu khoa học của JSPS từ năm 2004
đến 2012 ( Đơn vị tính: tỷ Yên)

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED
Biểu đồ 2: Số lượng đơn xin tài trợ chương trình nghiên cứu của JSPS từ năm
2004 đến 2012 (Đơn vị tính: nghìn đề tài)

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo của Quỹ NAFOSTED
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Biểu đồ 3: Kết quả biểu quyết thông qua Luật KH&CN năm 2013

Nguồn: Quốc hội (2013) [66]

Biểu đồ 4: Tỷ lệ tài trợ/đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản của Quỹ phát triển
KH&CN quốc gia

Nguồn: Xử lý số liệu từ Bộ KH&CN (2017) [9, tr. 41]
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Hội đồng quản lý quỹ
Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Hội đồng
khoa học

Văn
phòng

Phòng
Kế
hoạch
tổng
hợp

Cơ quan điều
hành quỹ

Phòng
Tài
chính
kế toán

Phòng
Khoa
học tự
nhiên
và kỹ
thuật

Ban
Kiểm soát quỹ

Phòng
Khoa
học xã
hội và
nhân
văn

Phòng
Dự án

Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý và điều hành Quỹ phát triển khoa học và công
nghệ quốc gia

Hội đồng quản lý Quỹ

Ban Kiểm soát Quỹ

Cơ quan điều hành Quỹ

Hội đồng thẩm định các dụ án

Văn phòng Quỹ

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp
Sơ đồ 2: Sơ đồ bộ máy quản lý và điều hành 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
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Bảng 1: Số lượng hồ sơ đăng ký và tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản của Quỹ
phát triển KH&CN quốc gia

Số lượng hồ sơ

Số lượng đề tài

Tỷ lệ tài trợ/đăng ký

đăng ký

được tài trợ

(%)

2009

698

321

46.0%

2010

248

166

66.9%

2011

431

261

60.6%

2012

511

314

61.4%

2013

523

313

59.8%

2014

671

306

45.6%

2015

586

263

44.9%

2016

458

239

52.2%

2017

-

393

-

Năm

Nguồn: Bộ KH&CN (2017) [9, tr. 41] và Bộ KH&CN (2018) [10, tr. 29]
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Bảng 2: Tổng đầu tư NC&PT trong nước (GERP) của một số nước và khu vực

2015

2016

2017

Tỷ trọng trong GERD
toàn cầu (%)
2015
2016
2017

Bắc Mỹ (12 nước)

538,4

555,9

571,9

27,9

27,8

27,7

- Hoa Kỳ

496,8

512,5

527,5

25,8

25,6

25,5

Nam Mỹ (10 nước)

52,0

50,0

50,0

2,7

2,5

2,4

Châu Âu (34 nước)

416,6

423,0

429,2

21,6

21,2

20,8

- Đức

112,2

112,5

112,5

5,8

5,6

5,4

Châu Á (24 nước)

795,2

845,4

887,0

41,3

42,3

42,9

- Nhật Bản

164,6

172,3

173,4

8,5

8,6

8,4

- Trung Quốc

372,8

401,0

429,5

19,4

20,1

20,8

- Hàn Quốc

74,7

80,9

83,9

3,9

4,0

4,1

- Ấn Độ

67,7

72,8

77,5

3,5

3,6

3,8

Châu Phi (18 nước)

18,4

18,0

18,4

1,0

0,9

0,9

47,7

48,7

51,2

2,5

2,4

2,5

58,2

57,8

58,4

3,0

2,9

2,8

1.926,5

1.998,8

2.066,3

100,0

100,0

100,0

Khu vực/Nước

Trung Đông
(13 nước)
Nga/CAS (5 nước)
Tổng cộng
(116 nước)

GERD (tỷ USD, PPP)

Nguồn: The Industrial Research Institute (2017) [53, tr. 19]

