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BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 

---------------------------------------- 
 

Hà Nội, ngày 10 tháng 7  năm 2013 
 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHOA 
HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014 

 
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHOA HỌC - 
CÔNG NGHỆ NĂM 2013 
1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch KH&CN 6 tháng đầu năm 2013 
1.1.1. Tình hình và kết quả thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm 
 Viện hiện đang thực hiện 5 đề tài khoa học cấp Nhà nước, cụ thể tình 
hình và kết quả thực hiện từng đề tài như sau: 

(1) Đề tài “Vấn đề lao động việc làm khu vực phi chính thức trong hội 
nhập kinh tế quốc tế” do PGS. TS. Lê Xuân Bá, Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương  làm chủ nhiệm đề tài (trúng tuyển theo Quyết định 
số 1827/QĐ/BKHCN ngày 9/9/2010). 

Đề tài đã thực hiện khảo sát nước ngoài; đã và đang thực hiện các 
chuyên đề nghiên cứu; đã thực hiện điều tra, khảo sát; đang thực hiện xử lý số 
liệu điều tra và viết báo cáo. 

(2) Đề tài “Chính sách đảm bảo an ninh tài chính-tiền tệ của Việt Nam 
trước khả năng quốc tế hóa đồng nhân dân tệ Trung Quốc và những biến động 
tài chính toàn cầu” do TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
quản lý kinh tế Trung ương  làm chủ nhiệm đề tài (trúng tuyển theo Quyết định 
số 1827/QĐ/BKHCN ngày 9/9/2010). 

Đề tài đã thực hiện xong 3/5 chương của đề tài; đã tiến hành khảo sát 4/5 
tỉnh thành phố; đã tổ chức một số hội thảo về các chủ đề có liên quan đến đề 
tài. 

 (3) Đề tài “Nghiên cứu điều chỉnh chính sách đầu tư trực tiếp nước 
ngoài ở Việt Nam đến năm 2020” do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Trưởng Ban 
Môi trường Kinh doanh và Năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế Trung ương) làm chủ nhiệm đề tài (trúng tuyển theo Quyết định số 
837/QĐ/BKHCN ngày 29/3/2011). 

Đề tài đã thực hiện khảo sát nước ngoài; đã và đang thực hiện các 
chuyên đề nghiên cứu; đã thực hiện điều tra, khảo sát; đang thực hiện xử lý số 
liệu điều tra và viết báo cáo. 
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(4) Đề tài “Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ đổi mới mô hình 
tăng trưởng của Việt Nam” do TS. Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm chủ nhiệm đề tài (trúng tuyển theo 
Quyết định số 2623/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2011). 

Đề tài đang thực hiện các chuyên đề nghiên cứu, tổ chức khảo sát trong 
nước.  

(5) Đề tài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng tập đoàn kinh 
tế Việt Nam” do TS. Trần Kim Hào, Tổng biên tập Tạp chí Quản lý kinh tế 
(Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) làm chủ nhiệm đề tài (trúng 
tuyển theo Quyết định số 1524/QĐ-BKHCN ngày 04/7/2012). 

Đề tài đã tổ chức 01 đoàn khảo sát kinh nghiệm quốc tế (tại Trung 
Quốc); thực hiện nghiên cứu các chuyên đề (hoàn thành 21 báo cáo chuyên đề) 
và đã báo cáo lần 1 cho Ban Chủ nhiệm Chương trình KX.04/11-15 và Văn 
phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước (Bộ Khoa học và công 
nghệ).  

Đánh giá chung: Các đề tài này đang được triển khai và thực hiện theo 
tiến độ đề ra như trong Hợp đồng Nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ được ký kết với Văn phòng Chương trình. 
1.1.2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở 

Đề tài khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở 
Năm 2013, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì thực 

hiện 04 đề tài khoa học cấp Bộ và 03 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài năm 2013 
đang được triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành và bảo vệ trong Quý I 
năm 2014 theo hợp đồng giao nhận nhiệm vụ khoa học và công nghệ giữa 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài 
nguyên và Môi trường. Các đề tài đang được thực hiện theo đúng tiến độ quy 
định. 

Các đề tài đã và đang thực hiện chủ yếu phục vụ nhiệm vụ chính trị của 
Viện, trong đó ưu tiên cho việc nghiên cứu và đề xuất kiến nghị hoàn thiện cơ 
chế, chính sách, ví dụ: 

- Đề tài cấp Bộ “Quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ở 
Việt Nam: Vấn đề và giải pháp” nhằm phục vụ xây dựng Đề án “Đổi mới quản 
lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực”. 

- Đề tài cấp Bộ “Đánh giá chính sách ưu đãi hiện hành của Nhà nước áp 
dụng cho các vùng kinh tế trọng điểm ở Việt Nam” đóng góp vào xây dựng 
chính sách phát triển vùng tại Việt Nam. 

- Đề tài cấp Bộ “Quản trị công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà 
nước: Thực trạng và giải pháp” đóng góp vào xây dựng Quy chế quản trị công 
ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. 
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- Đề tài cấp Bộ “Giải pháp thúc đẩy sự phát triển đồng bộ và vận hành 
thông suốt giữa thị trường tài chính và thị trường bất động sản Việt Nam” 
nhằm đóng góp xây dựng Đề án “Tạo lập đồng bộ và vận hành thông suốt các 
loại thị trường”. 

Hợp tác quốc tế 
Viện đã cử nhiều đợt cán bộ tham gia các chuyến khảo sát nước ngoài 

do các đơn vị, cơ quan khác tổ chức và tham gia các hội thảo quốc tế. 
Thông qua các chuyến đi khảo sát nước ngoài, hội thảo quốc tế, cán bộ 

của Viện đã học hỏi nhiều kinh nghiệm từ phía bạn, giúp ích cho việc thực 
hiện các nhiệm vụ được giao.  
 Thông tin khoa học 

(i) Biên soạn và xuất bản các ẩn phẩm thông tin: Trong 6 tháng đầu năm, 
Viện đã tập trung vào các chủ đề thông tin mang tính thời sự phục vụ công tác 
nghiên cứu của Viện, Bộ v.v. Đến cuối tháng 6/2013, Viện đã biên soạn 01 số 
chuyên đề và đang tiếp tục triển khai thực hiện 5 số còn lại trong thời gian tới.  

(ii) Vận hành Website CIEM và cập nhật Cổng thông tin điện tử về kinh 
tế Việt Nam (VNEP) 

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, Website CIEM được cập nhật các tin về 
hoạt động của Viện. Song song với việc cập nhật và vận hành phần mềm hiện 
có của Website CIEM, Viện đã tiến hành nâng cấp phần mềm và giao diện mới 
của Website CIEM. Giao diện và phần mềm mới sẽ khắc phục một số nhược 
điểm của phần mềm Website cũ (được xây dựng từ năm 2003) nhằm đáp ứng 
tốt hơn yêu cầu phổ biến và quảng bá thông tin về hoạt động của Viện. Dự kiến 
Website mới sẽ được đưa vào sử dụng thay thế Website cũ từ cuối tháng 
7/2013.  

- Cổng thông tin điện tử về Kinh tế Việt Nam được vận hành và cập nhật 
thường xuyên ở cả 2 trang tiếng Việt và  tiếng Anh. Trong 6 tháng đầu năm 
2013, VNEP đã có một số thay đổi về kết cấu nội dung để phù hợp với diễn 
biến phát triển kinh tế trong nước và đáp ứng nhu cầu thông tin của cộng đồng. 
Mỗi ngày có 15 - 20 tin, bài được chọn lọc và xử lý từ nhiều nguồn khác nhau 
để đăng tải trên VNEP; đã có trên 950 tin, 20 bài viết, báo cáo, kết quả nghiên 
cứu do các chuyên gia thực hiện đã được công bố trên VNEP. VNEP đã và 
đang tích cực mở rộng hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin với các đối tác 
trong và ngoài nước, như cổng thông tin Chính phủ, Cổng thông tin và Website 
của các Bộ, các báo chuyên ngành v.v. Qua đó, giúp bạn đọc kịp thời cập nhật 
diễn biến mới nhất của nền kinh tế trong và ngoài nước. 

Về lượng truy cập, trung bình mỗi ngày VNEP thu hút hơn 4.500 lượt 
truy cập, số lượt truy cập trung bình tăng hàng năm. Hiện nay, số thành viên 
đăng ký tài khoản miễn phí sử dụng Cổng đã lên đến 1.000 người. Trong đó, 
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đa phần là những nhà nghiên cứu hoạch định chính sách tại các Bộ, ngành, 
viện nghiên cứu, giảng viên tại trường đại học, cao đẳng, các, hiệp hội tổ chức 
và doanh nghiệp. 

(iii) Hoạt động thư viện - tư liệu 
- Hoạt động thư viện vẫn tiếp tục duy trì việc khai thác các CSDL điện 

tử miễn phí của Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Hoa Kỳ và một số CSDL 
khác nhằm tăng cường các nguồn thông tin điện tử phục vụ cán bộ nghiên cứu; 
tích cực hợp tác với Trung tâm Thông tin Phát triển VN thuộc Ngân hàng Thế 
giới tại VN và một số tổ chức khác để được hỗ trợ các tài liệu có giá trị như 
sách, báo cáo, kỷ yếu kết quả nghiên cứu khoa học v.v.; đã tiến hành nâng cấp 
phần mềm thư viện điện tử thay thế cho phần mềm cũ được đưa vào sử dụng từ 
năm 2002, hiện nay phiên bản mới đã được vận hành trên mạng nội bộ của 
Viện. 

- Công tác xử lý nghiệp vụ tài liệu và phục vụ bạn đọc: Trong 6 tháng 
đầu năm 2013, thư viện đã bổ sung 205 cuốn sách và tài liệu (tiếng Việt, tiếng 
Anh), 12 đề tài/ luận án, 221 bài trích tạp chí; cập nhật bộ sưu tập tư liệu theo 
chủ đề gồm  100 bài báo/tư liệu; trao đổi với các tổ chức trong nước, quốc tế 
30 ấn phẩm. 

Công tác phục vụ bạn đọc cũng được chú trọng và tăng cường thời gian 
phục vụ lên cả ngày trong tuần 

- Thư mục tài liệu được biên soạn và xuất bản định kỳ 2 tháng/số. Trong 
6 tháng đầu năm, đã biên soạn 03 số thư mục thông báo tài liệu mới (trong mỗi 
số gồm 01 thư mục sách và 01 thư mục bài trích tạp chí), 01 thư mục các đề tài 
nghiên cứu khoa học, luận án và 01 thư mục tài liệu tham khảo tiếng Anh. Các 
thư mục được định kỳ gửi tới toàn thể cán bộ nghiên cứu của Viện thông qua 
hộp thư điện tử kèm theo chỉ dẫn về các CSDL để cán bộ nghiên cứu tiện khai 
thác. 

 Hoạt động của Tạp chí Quản lý kinh tế 
Trong 6 tháng đầu năm 2013, do khó khăn về nguồn kinh phí nên Viện 

chỉ phát hành được 03 số Tạp chí tiếng Việt. Tuy nhiên, nội dung, chất lượng 
Tạp chí đã tăng lên rõ rệt với nhiều bài phân tích sâu và thông tin kinh tế cập 
nhật.  

Tổ chức hội thảo khoa học 
Tính đến cuối tháng 6/2012, Viện đã tổ chức khoảng 20 cuộc hội thảo 

khoa học và tọa đàm sử dụng kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau với sự tham 
gia của các chuyên gia trong và ngoài nước. Các hội thảo, toạ đàm khoa học đã 
tạo điều kiện cho Viện và các cơ quan xây dựng chính sách có dịp trao đổi, lấy 
ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong và ngoài nước, của địa phương và 
các nhà đầu tư về những vấn đề đang được quan tâm. Các tham luận báo cáo 
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và ý kiến chuyên gia tại hội thảo được xem xét, chắt lọc để tổng kết và sử dụng 
trực tiếp vào các đề án, báo cáo trình Bộ, Chính phủ, hoặc các công trình 
nghiên cứu, các xuất bản phẩm của Viện. 

Bên cạnh đó, Viện đã tổ chức các tọa đàm khoa học của Hội đồng khoa 
học (HĐKH) Viện để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp cho các dự thảo báo cáo, 
đề án Viện được phân công chuẩn bị trước khi chính thức trình Bộ, ví dụ Đề án 
Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực; Đề án Tách chức năng 
đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan 
nhà nước và đổi mới mô hình tổ chức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu 
nhà nước đối với DNNN; Đề án Phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp 
gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo mạng liên kết sản xuất, hình thành 
chuỗi giá trị.  

Hoạt động đào tạo tiến sĩ 
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Viện đã cấp bằng tiến sĩ cho 5 NCS; hoàn 

thiện hồ sơ và tổ chức bảo vệ cấp Viện cho 1 NCS; tổ chức bảo vệ luận án cấp 
cơ sở cho 1 NCS; tổ chức cho 3 NCS bảo vệ chuyên đề và tiểu luận tổng quan; 
tổ chức 01 lớp đào tạo các môn trình độ tiến sĩ cho 23 nghiên cứu sinh ở các 
khóa 4, 5, 6, 7 và khóa 8 đợt 1. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2013, Viện đã tổ 
chức chiêu sinh nghiên cứu sinh khóa 9 (đợt 1) và đã có 6 NCS có hồ sơ đạt 
yêu cầu. 
1.1.3. Tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách quản lý KH&CN 

Viện thực hiện theo đúng các cơ chế, chính sách quản lý KH&CN. Bên 
cạnh đó, Viện cũng đã ban hành quy chế quản lý cho Viện, cụ thể: 

- Quyết định số 916/QĐ-QLKT ngày 1/12/2010 của Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 
bộ của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; 

- Quyết định số 249/QĐ-QLKTTW ngày 2/5/2012 của Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc ban hành Quy định trình tự, 
thủ tục thanh toán một số nội dung chi tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương 

Trong các Quy chế, Quy định này có quy định về việc thủ tục thanh, 
quyết toán đối với các nhiệm vụ khoa học. 

- Viện đã xây dựng Đề án Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và đã được phê duyệt tại Quyết định 
số 1839/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012. 
1.1.4. Tình hình giải ngân 

Năm 2013, Viện được phân bổ tổng kinh phí cho hoạt động khoa học 
công nghệ là 950 triệu đồng (trong đó có 4 đề tài khoa học cấp Bộ đợt 1) và đã 
phân bổ như sau:   
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Tiến độ thực hiện kinh phí khoa học năm 2013 

STT Đề tài/hoạt 
động 

Người thực hiện/đơn vị 
thực hiện 

Kinh phí Tình hình thực 
hiện 

1 04 Đề tài cấp Bộ 
(đợt 1) 

TS. Trần Kim Chung; 
Ths. Nguyễn Thành Tâm; 
Ths. Lê Minh Ngọc; 
Ths. Ngô Minh Tuấn 

100 triệu 
đồng/ 1 đề tài 

Đang thực 
hiện 

CN. Đỗ Trọng Hưng; CN. 
Nguyễn Văn Thịnh  

35 triệu đồng/ 
1 đề tài 

Đang thực 
hiện 

2  03 Đề tài cấp cơ 
sở 

Ths. Phạm Quang Trung 30 triệu đồng Đang thực 
hiện 

 Hoạt động thông 
tin khoa học 

Trung tâm Thông tin tư 
liệu 

270 triệu đồng Đang thực 
hiện 

3 

Hoạt động Tạp 
chí  

Tạp chí Quản lý kinh tế 180 triệu đồng Đang thực 
hiện 

 Tổng kinh phí 
phân bổ 

 950 triệu đồng  

  
1.2. Dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng cuối năm 2013 
 - Trong 6 tháng cuối năm Viện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 
được giao, bao gồm:  

- Tiếp tục thực hiện các đề tài khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở năm 2013 
(và các đề tài khoa học cấp Bộ đợt 2 nếu có).  

- Tiếp tục triển khai thực hiện 05 đề tài cấp Nhà nước theo đúng tiến độ 
ký kết. 

- Tổ chức tuyển nghiên cứu sinh khóa 9 (đợt 2) và tiếp tục công tác đào 
tạo tiến sĩ; Tổ chức bảo vệ cấp Viện, cấp cơ sở và chuyên đề cho các nghiên 
cứu sinh. 

- Dự kiến xuất bản 03 số tạp chí tiếng Việt; 
- Tiếp tục tổ chức các hội thảo khoa học, các lớp tập huấn;  
- Tiếp tục công tác thông tin-tư liệu: Biên soạn 5 thông tin chuyên đề; 

Duy trì quyền khai thác miễn phí một số CSDL quốc tế có giá trị; Bổ sung và 
xử lý nghiệp vụ sách (tiếng Việt và tiếng Anh), CSDL và các loại tài liệu khác 
theo kế hoạch; Biên soạn: 03 số thư mục thông báo tài liệu mới và từ 1- 2 thư 
mục tài liệu tham khảo tiếng Anh; Vận hành thư viện điện tử phiên bản mới . 
1.3. Những tồn tại vướng mắc cần khắc phục 

- Hiện nay, theo cơ chế giao nhiệm vụ KH&CN của Bộ, việc giải ngân 
các đề tài khoa học áp dụng Thông tư 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN. Định 
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mức chi tại thông tư này còn hạn chế, chưa thực sự tạo tính chủ động cho chủ 
nhiệm đề tài trong việc chi trả theo hiệu quả công việc.  
 - Quy trình xét duyệt đề tài và cấp kinh phí chậm, ảnh hưởng đến tiến 
độc thực hiện. 

Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Bộ đã ban hành Quyết định số 371/QĐ-
BKHĐT giao nhiệm vụ khoa học năm 2013. Tuy nhiên, hợp đồng giao nhận 
nhiệm vụ khoa học giữa Bộ và Viện còn chưa kịp thời. Dự toán giao thực hiện 
nhiệm vụ khoa học cũng rất chậm, (QĐ 815/QĐ-BKHĐT, ngày 25 tháng 6 
năm 2013). Những yếu tố trên đã làm ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ 
KH&CN được giao. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2013, tỷ lệ giải ngân cho 
các hoạt động KH&CN từ nguồn dự toán NSNN cấp gần như chưa thực hiện 
được. 
1.4. Các đề xuất kiến nghị 

- Xem xét, nghiên cứu tiếp tục đơn giản hóa hơn nữa thủ tục, qui trình 
thanh quyết toán đối với đề tài sử dụng ngân sách cấp.        

- Đẩy nhanh việc cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ khoa học công 
nghệ đúng tiến độ. 

- Nghiên cứu sửa đổi Thông tư 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN để đảm 
bảo định mức chi hợp lý hơn với thực tế. 
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 
2014 
2.1. Phương hướng hoạt động KH&CN năm 2014 

Năm 2014 là năm tiếp theo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 2011-2015, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Bên cạnh đó, với tư cách là 
một nghiên cứu và tư vấn chính sách, hoạt động khoa học của Viện trong năm 
2014 sẽ phục vụ cho nhiều nhiệm vụ chính trị của Viện, đóng góp trực tiếp cho 
việc xây dựng các đề án, các mảng vấn đề đòi hỏi phải nghiên cứu sâu và Viện 
được giao trong năm, bao gồm các vấn đề về cụm liên kết ngành, phát triển 
bền vững, tác động của chính sách ưu đãi đối với các vùng trọng điểm, về quản 
lý giá, vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ,…  

Năm 2014, Viện dự kiến thực hiện: 
* Đề tài khoa học: 
- 7 đề tài cấp Bộ với kinh phí là 960 triệu đồng. 
- 01 đề tài cấp cơ sở với kinh phí là 50 triệu đồng 
* Hoạt động thông tin khoa học: 
- Hoạt động thông tin - tư liệu với kinh phí là 496 triệu đồng.  



 8 

- Thực hiện phát hành 12 số Tiếng Việt và 04 số Tiếng Anh theo giấy 
phép xuất bản của Tạp chí Quản lý Kinh tế với kinh phí đề nghị là 920,32 
triệu đồng; 

- Xây dựng Báo cáo chính sách kinh tế APEC hàng năm là 100 triệu 
đồng; 

- Xây dựng Báo cáo tăng trưởng kinh tế hàng năm là 100 triệu đồng; 
- Hội thảo, tọa đàm khoa học là 50 triệu đồng 

* Hoạt động hợp tác quốc tế: Tổ chức 01 Đoàn khảo sát đi Nga và Ba 
Lan về về kinh nghiệm thúc đẩy liên kết kinh tế ở các nước này, trong đó có 
liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với các tổ chức khoa 
học công nghệ, vai trò của truyền thông cũng như vai trò của Nhà nước trong 
thúc đẩy liên kết dự kiến kinh phí là 679,13 triệu đồng.        

* Hoạt động khoa học khác:  Xây dựng Đề án nâng cấp Tạp chí Quản lý 
kinh tế: 4.900 triệu đồng. 

- Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước: 2.500 triệu đồng 

* Chi mua sắm tăng cường trang thiết bị:  

Theo Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013 đã được phê duyệt, trong 
Quý III năm 2013, Viện sẽ tuyển dụng thêm 13 viên chức mới trong chỉ tiêu 
biên chế năm 2013. Do đó, để đảm bảo phương tiện làm việc theo quy định 
cho các viên chức mới, Viện có kế hoạch trang bị thêm 15 máy tính và 05 máy 
in, 15 bộ bàn ghế làm việc và tủ đựng tài liệu. Kinh phí dự kiến là 310 triệu 
đồng.  

* Sửa chữa nhỏ: Hiện nay, một số toà nhà làm việc của Viện được xây 
dựng từ những năm 2000 đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều phòng làm việc 
tiếp giáp khu vực vệ sinh công cộng bị thấm nước, ẩm mốc gây nên tình trạng 
mất  mỹ quan trong phòng làm việc, đang có dấu hiệu ngày càng hư hỏng nặng 
và làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ. Để tạo môi trường làm việc tốt 
hơn, Viện dự kiến sẽ sơn sửa lại một số phòng làm việc toà nhà A,B,C, và sửa 
chữa, chống thấm bề mặt của các phòng làm việc bị ẩm mốc trong năm 2014. 
Kinh phí dự kiến là 850 triệu đồng. 

- Hoạt động của Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo: Thực hiện tốt 
việc tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ kinh tế; thực hiện các khoá đào tạo theo yêu 
cầu của công chức và doanh nghiệp của các địa phương; thực hiện tốt công tác 
nghiên cứu, tư vấn của Viện giao. 

Tổng dự toán kinh phí khoa học công nghệ năm 2014 là 11.915,45 
triệu đồng. 
2.2. Dự trù chi lương và chi quản lý bộ máy năm 2014:  
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Căn cứ vào bảng lương hiện tại và những biến động về nhân sự theo kế 
hoạch cuối năm 2014, Viện đã xây dựng dự toán chi hoạt động thường xuyên 
năm 2014. Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên của Viện, hàng năm, Viện 
thường được Bộ giao thực hiện khoảng 20 đề án lớn và các báo cáo chuyên 
ngành có tính chất quản lý nhà nước. Để có số liệu thực tế làm đầu vào cho 
báo cáo, Viện có nhu cầu thực hiện nhiều cuộc khảo sát địa phương, điều tra, 
thu thập số liệu cũng như tổ chức các cuộc hội thảo xin ý kiến của các chuyên 
gia đầu ngành. Tuy nhiên, với mức kinh phí ngoài lương để thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn, khoảng 10 triệu đồng/ người như những năm qua thì không 
chưa đáp ứng được yêu cầu trên. Viện đề nghị Bộ cân nhắc, khi phân bổ định 
mức dự toán theo đầu người có xem xét đến yếu tố trên, giao dự toán theo định 
mức của nhóm quản lý hành chính đối với những nhiệm vụ có tính chất quản 
lý hành chính. Dự toán chi lương và quản lý bộ máy năm 2014 dự kiến là 9,4 
tỷ đồng.  
2.3. Danh mục hoạt động KH&CN năm 2014 (Phụ lục đính kèm) 


