QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN
Về việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu
khoa học và công nghệ theo Nghị định số 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ
do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
( Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-HĐQLQ ngày 13/9/2010
của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia)

Văn bản này hướng dẫn và cụ thể hoá các quy định tại điểm 2 mục VI
Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/ BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 của
Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch số
25/2003/TTLT/BKHCN-BTC ngày 25/8/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ Bộ Tài chính để phù hợp với cơ chế hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ quốc gia (sau đây viết tắt là Quỹ).
1. Phạm vi và đối tượng hỗ trợ
a) Lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ được Nhà nước ưu tiên
khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ
(sau đây gọi tắt là đề tài) bao gồm:
- Nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới nhằm xuất khẩu hoặc thay thế nhập
khẩu, vật liệu mới, vật liệu quý hiếm, vật liệu có tính năng đặc biệt;
- Nghiên cứu phát triển các công nghệ mới về sinh học nhằm sản xuất
giống cây trồng vật nuôi, thuốc chữa bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng có chất
lượng và hiệu quả kinh tế cao;
- Nghiên cứu tạo ra dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến;
- Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất sử dụng ít nhiên liệu, nguyên
liệu, vật liệu so với công nghệ hiện có;
- Nghiên cứu công nghệ bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm, xử lý chế biến
chất thải rắn, lỏng, khí.
b) Doanh nghiệp được Quỹ hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu
khoa học và công nghệ là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động
theo pháp luật Việt Nam, độc lập hoặc phối hợp với các tổ chức khoa học và
công nghệ thực hiện đề tài thuộc các lĩnh vực Nhà nước ưu tiên khuyến khích
nêu tại điểm a khoản này.
Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp phải phù hợp
với ngành nghề được phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện chế độ
hạch toán và nộp thuế theo quy định.

2. Nội dung và mức kinh phí hỗ trợ
a) Quỹ hỗ trợ kinh phí để thực hiện nội dung nghiên cứu thuộc các lĩnh vực
quy định tại điểm a khoản 1 Hướng dẫn này, bao gồm:
- Hoạt động nghiệp vụ nghiên cứu khoa học;
- Mua tài liệu, bí quyết công nghệ phục vụ nghiên cứu, làm chủ công nghệ;
- Phân tích mẫu, đánh giá chỉ tiêu chất lượng sản phẩm nghiên cứu;
- Mua vật tư, nguyên vật liệu thiết yếu dùng cho nghiên cứu;
- Mua, thuê trang thiết bị thiết yếu phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu;
- Hợp tác quốc tế phục vụ trực tiếp nội dung nghiên cứu;
- Nghiệm thu đề tài;
- Nội dung khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu.
b) Quỹ không hỗ trợ kinh phí để trích khấu hao tài sản cố định, chi sửa
chữa và xây dựng cơ sở vật chất, chi phí quản lý đề tài.
c) Quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp tối đa không quá 30% tổng kinh phí thực
hiện đề tài thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ được Nhà nước
ưu tiên khuyến khích.
3. Hồ sơ đăng ký
a) Hằng năm Quỹ thông báo tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn về điều kiện, thủ
tục hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và
công nghệ theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ trên trang thông tin
điện tử của Quỹ www.nafosted.vn.
Căn cứ thông báo của Quỹ, các doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện đề tài
nộp hồ sơ cho Quỹ theo quy định của Hướng dẫn này.
b) Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (Phụ lục 1-Đơn/DN);
- Thuyết minh đề tài nghiên cứu (Phụ lục 2-TM/DN);
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và các thành viên chính tham gia
nghiên cứu (Phụ lục 3-LLKH/DN);
- Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);
- Văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện đề tài
nghiên cứu của doanh nghiệp;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm liền kề trước thời
gian đăng ký đề tài;
- Xác nhận phối hợp thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ với các
tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có);
- Tài liệu bổ sung khác nếu Quỹ thấy cần thiết.
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c) Hồ sơ hợp lệ để được đưa ra xét chọn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Được lập theo mẫu quy định của Quỹ, gồm 06 bộ trong đó có 01 bộ hồ sơ
gốc và 05 bản sao;
- Có xác nhận của doanh nghiệp chủ trì (chữ ký, đóng dấu) và tổ chức phối
hợp thực hiện đề tài; chữ ký của các cá nhân tham gia đề tài.
Hồ sơ nộp sau thời hạn thông báo của Quỹ sẽ được xét chọn vào đợt kế tiếp.
4. Nguyên tắc đánh giá xét chọn đề tài
Quỹ tổ chức việc đánh giá xét chọn đề tài do doanh nghiệp thực hiện theo
các nguyên tắc chủ yếu sau:
a) Hồ sơ hợp lệ mới được xem xét đánh giá xét chọn;
b) Việc đánh giá được thực hiện thông qua hội đồng khoa học chuyên
ngành (sau đây gọi tắt là Hội đồng đánh giá) do Quỹ thành lập;
c) Bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng.
5. Tiêu chí đánh giá xét chọn đề tài
a) Sự phù hợp của nội dung nghiên cứu với lĩnh vực khoa học và công nghệ
được Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu (quy định tại
khoản 1 Hướng dẫn này);
b) Sự cần thiết, ý nghĩa khoa học và kinh tế - xã hội của đề tài;
c) Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu rõ ràng và phù hợp;
d) Tính hợp lý, khả thi của phương án tổ chức thực hiện các nội dung nghiên
cứu;
e) Khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài để phục vụ sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp; triển vọng chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên
cứu của đề tài;
f) Năng lực nghiên cứu của chủ nhiệm và các thành viên tham gia chính
(bao gồm những người nghiên cứu thuộc doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp);
điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nghiên cứu; khả năng huy động vốn
của doanh nghiệp;
g) Sự hợp lý của dự toán kinh phí.
6. Hội đồng đánh giá
a) Hội đồng đánh giá do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành
lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc điều hành Quỹ.
b) Hội đồng đánh giá có trách nhiệm xem xét, đánh giá đề tài và đưa ra ý
kiến tư vấn cho Quỹ về việc hỗ trợ hay không hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp.
c) Cơ cấu Hội đồng đánh giá
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- Hội đồng đánh giá có ít nhất 07 thành viên, gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó
chủ tịch Hội đồng, 02 uỷ viên phản biện, 01 uỷ viên thư ký khoa học và các uỷ
viên khác.
- Thành viên Hội đồng đánh giá là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý
có chuyên môn phù hợp, có uy tín, sẵn sàng tham gia Hội đồng đánh giá; không
làm việc tại doanh nghiệp chủ trì hoặc tổ chức khoa học và công nghệ phối hợp
thực hiện đề tài; không có quyền và lợi ích liên quan làm ảnh hưởng đến tính
khách quan của việc đánh giá. Uỷ viên phản biện phải là chuyên gia am hiểu sâu
lĩnh vực chuyên môn của đề tài.
7. Phương thức và quy trình làm việc của Hội đồng đánh giá
a) Phiên họp Hội đồng đánh giá phải có ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng
tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch hội đồng. Chủ tịch hội đồng
chủ trì các phiên họp của Hội đồng đánh giá. Trong trường hợp Chủ tịch Hội
đồng vắng mặt, Phó chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp. Cơ quan điều hành Quỹ
cử cán bộ của Quỹ làm thư ký hành chính giúp việc cho hội đồng.
c) Chuẩn bị trước phiên họp
- Thư ký hành chính chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu cần thiết và chuyển cho
thành viên hội đồng trước phiên họp ít nhất 07 ngày.
- Thành viên hội đồng có ý kiến nhận xét đánh giá bằng văn bản (Phụ lục 4PNX/DN). Uỷ viên phản biện gửi Phiếu Nhận xét đề tài đến Cơ quan điều hành
Quỹ trước phiên họp hội đồng 02 ngày.
d) Quy trình làm việc của Hội đồng.
- Đại diện Cơ quan điều hành Quỹ giới thiệu thành phần hội đồng và các
văn bản có liên quan đến việc đánh giá xét chọn đề tài;
- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp;
- Chuyên gia phản biện trình bày ý kiến đánh giá, nhận xét đối với đề tài
được phân công;
- Thư ký khoa học đọc Phiếu Nhận xét đề tài của thành viên hội đồng vắng
mặt (nếu có) để Hội đồng đánh giá tham khảo;
- Các thành viên hội đồng thảo luận và điền ý kiến đánh giá của cá nhân
vào Phiếu Đánh giá đề tài (Phụ lục 5-PĐG/DN);
- Chủ trì phiên họp tổng hợp các ý kiến nhận xét và thông qua kết luận của
Hội đồng đánh giá về việc kiến nghị Quỹ hỗ trợ hay không hỗ trợ đối với từng
đề tài. Đề tài được đề nghị hỗ trợ phải được ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có
mặt đồng ý, trong đó có 02 phản biện đồng ý. Kết quả đánh giá được tổng hợp
trong Biên bản phiên họp (Phụ lục 6-BBHĐ/DN).
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8. Phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ
a) Căn cứ vào kết quả xét chọn đề tài của Hội đồng đánh giá, Cơ quan điều
hành Quỹ tổng hợp kết quả đánh giá đề tài báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ. Chủ
tịch Hội đồng quản lý Quỹ ký quyết định phê duyệt Danh mục đề tài được Quỹ hỗ
trợ kinh phí thực hiện.
b) Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức thẩm định nội dung, kinh phí hỗ trợ của
các đề tài thuộc Danh mục đã được phê duyệt để xác định mức kinh phí ngân sách
Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện đề tài.
Việc thẩm định đề tài được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và
Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập tổ thẩm định
trên cơ sở đề nghị của Giám đốc điều hành Quỹ.
Chủ nhiệm đề tài và đại diện doanh nghiệp chủ trì, tổ chức phối hợp thực
hiện đề tài được mời đến giải trình tại phiên họp của tổ thẩm định .
c) Đối với các doanh nghiệp đề nghị Nhà nước hỗ trợ lần đầu hoặc trong
trường hợp cần thiết, Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất,
năng lực của doanh nghiệp trước khi trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết
định.
d) Cơ quan điều hành Quỹ tổng hợp kết quả thẩm định đề tài trình Chủ tịch
Hội đồng quản lý Quỹ ký quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đề tài.
đ) Cơ quan điều hành Quỹ công bố danh sách các đề tài được Quỹ chấp
thuận hỗ trợ kinh phí, thông báo đến chủ nhiệm đề tài, doanh nghiệp chủ trì để
tiến hành các thủ tục ký hợp đồng thực hiện đề tài.
9. Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ
a) Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí hỗ trợ cho các đề tài
của Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc điều hành Quỹ ký hợp đồng nghiên cứu
khoa học và công nghệ với doanh nghiệp chủ trì thực hiện đề tài (Phụ lục 07HĐKHDN).
b) Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ (sau đây gọi tắt là Hợp đồng
khoa học) là căn cứ pháp lý trong quá trình thực hiện, kiểm tra, đánh giá đề tài và
giải quyết các vi phạm liên quan đến đề tài (nếu có). Hồ sơ đăng ký đề tài là một
bộ phận không tách rời của Hợp đồng khoa học.
c) Trường hợp chủ nhiệm đề tài hoặc doanh nghiệp không chấp nhận các
điều kiện quy định của Hợp đồng khoa học thì phải có văn bản giải trình gửi Cơ
quan điều hành Quỹ. Cơ quan điều hành Quỹ trình Hội đồng quản lý Quỹ xem
xét, ra quyết định huỷ bỏ việc hỗ trợ kinh phí đối với đề tài của doanh nghiệp.
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10. Cấp kinh phí hỗ trợ
a) Sau khi Hợp đồng khoa học được ký kết, doanh nghiệp tự bảo đảm kinh
phí để thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài đã được phê duyệt theo tiến
độ ghi trong Hợp đồng khoa học.
b) Đối với phần kinh phí đã được cam kết hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước,
Quỹ cấp thanh toán cho doanh nghiệp theo tiến độ thực hiện Hợp đồng khoa học
và văn bản hướng dẫn cụ thể của Quỹ. Kinh phí thực cấp phù hợp với tỷ lệ hỗ trợ
đã được Quỹ phê duyệt.
c) Để được Quỹ cấp kinh phí, doanh nghiệp gửi công văn đề nghị Quỹ cấp
kinh phí thanh toán kèm theo Báo cáo tình hình thực hiện đề tài, nêu rõ khối
lượng công việc nghiên cứu đã hoàn thành.
d) Quỹ tổ chức kiểm tra xác nhận khối lượng và chất lượng thực hiện đề tài
và cấp kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp trên cơ sở biên bản kiểm tra xác nhận nội
dung và kinh phí thực hiện đề tài.
11. Đánh giá kết quả đề tài, thanh lý Hợp đồng khoa học
a) Khi đề tài kết thúc, doanh nghiệp nộp Báo cáo kết quả nghiên cứu, Báo
cáo quyết toán kinh phí thực hiện đề tài với Quỹ và chủ trì, phối hợp với Quỹ tổ
chức đánh giá kết quả thực hiện đề tài theo quy định hiện hành.
b) Việc thanh lý Hợp đồng khoa học với doanh nghiệp thực hiện theo Quy
định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.
c) Việc chuyển giao, ứng dụng thực tiễn kết quả nghiên cứu của đề tài phải
tuân theo các quy định pháp luật có liên quan.
12. Tổ chức thực hiện
a) Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia chịu
trách nhiệm tổ chức thực hiện Hướng dẫn này.
b) Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân báo cáo
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia để xem xét, giải quyết.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Tiến
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