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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
BỘ TÀI CHÍNH BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG
NGHỆ
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2011

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm
được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày
06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách
Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và
Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối
với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm;
Liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý tài chính
đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí
như sau:
Điều 1. Những quy định chung
1. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây gọi tắt là
dự án SXTN) được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện thuộc hướng
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm xác định trong chiến lược
phát triển khoa học và công nghệ và hướng khoa học ưu tiên của các bộ, cơ quan
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây
gọi chung là các bộ, ngành, tỉnh, thành phố), bao gồm:
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a) Các dự án SXTN cấp nhà nước gồm: Dự án độc lập, dự án thuộc các Chương
trình khoa học và công nghệ (KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước, dự án thuộc các
Dự án KH&CN, dự án thuộc các Chương trình, Đề án KH&CN theo Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành thực hiện được quy định tại Quyết định
số 62/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
b) Các dự án SXTN cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố.
2. Thông tư này không áp dụng đối với các dự án SXTN được hỗ trợ từ nguồn
Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia hoặc các nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển KH&CN
khác.
3. Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án SXTN được bố trí
trong dự toán chi sự nghiệp KH&CN hàng năm của các bộ ngành, các tỉnh, thành
phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện
Luật Ngân sách hiện hành.
4. Tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét duyệt các dự án SXTN được hỗ trợ kinh phí
từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công
nghệ tại văn bản khác.
Điều 2. Những quy định cụ thể
1. Các nội dung chi được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
a) Chi hoàn thiện, đổi mới công nghệ; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất
(hoàn thiện, đổi mới quy trình công nghệ, giải mã công nghệ của nước ngoài, thiết
lập quy trình công nghệ tối ưu, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chế tạo sản phẩm của dự án,
hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất, bổ sung hoặc làm mới thiết bị máy móc và
dụng cụ kiểm tra, đo lường...) để thực hiện các dự án SXTN;
b) Chi sản xuất thử sản phẩm loạt đầu tiên của dự án (mua giống, nguyên vật
liệu; chi phí tiêu thụ năng lượng; chi thuê nhân công...);
c) Chi mua tài liệu kỹ thuật của nước ngoài (mà trong nước không có);
d) Chi thuê tư vấn, chuyên gia;
đ) Chi thuê, mua sắm, nhập khẩu trang thiết bị chuyên dụng phục vụ trực tiếp
cho dự án;
e) Chi đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nông
dân (đối với các dự án SXTN trong nông nghiệp)... phục vụ trực tiếp cho dự án;
f) Chi phí kiểm tra, phân tích các kết quả nghiên cứu trong quá trình thực
nghiệm;
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i) Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa là kết quả của dự án;
k) Chi tuyên truyền, tiếp thị, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc
đăng ký bảo hộ giống cây trồng;
g) Các chi phí khác trực tiếp phục vụ cho thực hiện dự án (không bao gồm kinh
phí chi phí đi công tác nước ngoài, lãi tiền vay phát sinh do chủ dự án phải vay vốn
để thực hiện dự án trên phần vốn của tổ chức chủ trì).
2. Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước hỗ trợ:
- Tối đa đến 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án
được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (không tính giá trị còn lại hoặc chi phí khấu
hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí đầu tư thực hiện dự án);
- Tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án
SXTN trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án triển khai tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của
Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các tổ chức hành chính thuộc vùng khó
khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);
- Tối đa đến 70% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án
SXTN trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã
hội khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng
Chính phủ về ban hành Danh mục các tổ chức hành chính thuộc vùng khó khăn và
các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
3. Thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ
Thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ cụ thể cho từng dự án được quy định như sau:
a) Đối với dự án SXTN cấp nhà nước
- Các dự án SXTN độc lập, các dự án SXTN thuộc các Chương trình KH&CN
trọng điểm cấp nhà nước, các dự án SXTN thuộc các Dự án KH&CN: Bộ Khoa học
và Công nghệ quyết định mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với từng
dự án tính trên tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án theo quy
định tại Khoản 2 Điều này;
- Các dự án SXTN thuộc các Chương trình, Đề án KH&CN được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt hoặc do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho các bộ, ngành phê
duyệt và giao cho các bộ, ngành quản lý: Các bộ, ngành được giao quản lý quyết
định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với từng dự án tính trên tổng mức đầu tư
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mới cần thiết để thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và theo các Thông tư
hướng dẫn được xây dựng riêng cho các chương trình, đề án.
b) Đối với các dự án SXTN cấp Bộ ngành, cấp tỉnh, thành phố: Các bộ ngành,
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách
nhà nước đối với từng loại dự án tính trên tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để
thực hiện dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
Điều 3. Công tác quản lý tài chính đối với các dự án
Việc lập, giao dự toán, thực hiện dự toán và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ
từ ngân sách nhà nước cho các dự án căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch
số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựng
và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử
dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày
04/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và được thực hiện theo các quy định của Luật
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành, các văn bản thay thế, sửa
đổi, bổ sung (nếu có) và một số điểm hướng dẫn tại Thông tư này như sau:
1. Lập và giao dự toán chi ngân sách hàng năm
Hàng năm căn cứ vào dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cả giai
đoạn thực hiện dự án SXTN (trong đó có kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ), tiến
độ triển khai thực hiện dự án; các tổ chức lập dự toán chi ngân sách nhà nước gửi
cơ quan có thẩm quyền (Bộ Khoa học và Công nghệ đối với các dự án SXTN cấp
nhà nước; các bộ ngành đối với các dự án SXTN thuộc các Chương trình, Đề án
KH&CN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và giao quản lý; các bộ ngành và
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đối với các dự án SXTN cấp bộ, ngành, tỉnh,
thành phố).
Các Bộ ngành, các tỉnh, thành phố xem xét tổng hợp dự toán chi ngân sách đối
với các dự án SXTN được Nhà nước hỗ trợ kinh phí vào dự toán thu, chi ngân sách
của tổ chức mình theo quy định (chi tiết theo dự án cấp nhà nước, cấp bộ ngành, cấp
tỉnh, thành phố).
Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, các bộ
ngành, các tỉnh, thành phố lập phương án phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà
nước thực hiện các dự án cho các tổ chức chủ trì và tổ chức thực hiện theo quy định
hiện hành.
Các tổ chức chủ trì dự án SXTN không được cấp phát ngân sách nhà nước
thường xuyên hàng năm (ví dụ như doanh nghiệp, các tập thể, hộ gia đình hoặc các
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tổ chức KH&CN, tổ chức sự nghiệp thực hiện các dự án do đấu thầu, đặt hàng
từ các tổ chức khác có hưởng ngân sách nhà nước) thì thực hiện ký hợp đồng
KH&CN để thực hiện dự án với cơ quan phê duyệt dự án hoặc cơ quan được ủy
quyền. Các nội dung về hợp đồng KH&CN thực hiện theo quy định của Bộ Khoa
học và Công nghệ.
2. Công tác cấp phát, thực hiện dự toán và thanh quyết toán kinh phí ngân sách
nhà nước hỗ trợ để thực hiện các dự án SXTN được thực hiện theo các quy định của
Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
3. Kiểm tra tình hình thực hiện dự án SXTN
a) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án SXTN có trách nhiệm chủ trì phối
hợp với cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan khác có liên quan tổ chức kiểm
tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện dự án, cụ thể như sau:
- Các dự án SXTN cấp nhà nước không thuộc các chương trình KH&CN trọng
điểm: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, các tỉnh, thành
phố và Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra;
- Các dự án SXTN thuộc các Chương trình, Đề án KH&CN giao cho các bộ,
ngành quản lý: Các bộ, ngành chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các
bộ ngành, các tỉnh, thành phố liên quan và Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra;
- Các dự án SXTN thuộc các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước:
thực hiện theo quy định hiện hành về Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương
trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước;
- Các dự án SXTN cấp bộ, ngành: Các bộ, ngành chủ trì phối hợp với Bộ Khoa
học và Công nghệ, Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra;
- Các dự án SXTN cấp tỉnh, thành phố: Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với
cơ quan chủ quản và Sở Tài chính kiểm tra.
b) Nội dung kiểm tra: Tình hình thực hiện dự án về tiến độ thực hiện, các nội
dung KH&CN,... theo hợp đồng KH&CN đã ký và tình hình sử dụng kinh phí, bao
gồm cả nguồn ngân sách nhà nước và nguồn vốn huy động khác của tổ chức thực
hiện dự án.
Trong quá trình kiểm tra cần xem xét tỷ lệ giữa nguồn ngân sách nhà nước và
nguồn vốn huy động.
4. Trách nhiệm thực hiện các dự án SXTN
Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm đảm bảo thực hiện các điều
khoản ghi trong hợp đồng KH&CN đã ký, huy động đủ các nguồn vốn như đã cam
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kết để thực hiện dự án; sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ tiêu chuẩn, báo
cáo tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo đúng quy định.
5. Xử lý vi phạm hợp đồng KH&CN thực hiện dự án SXTN
a) Dự án không đảm bảo huy động đủ các nguồn vốn ngoài ngân sách để đối ứng
thực hiện dự án theo cam kết trong Hợp đồng KH&CN:
Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng tác động của sự thay đổi các nguồn vốn
đối với nội dung và kết quả dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mức hỗ trợ cụ
thể cho từng dự án (quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này) xem xét, quyết định
việc điều chỉnh mức hỗ trợ hoặc thu hồi kinh phí hỗ trợ; cụ thể như sau:
- Trường hợp tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án chứng minh được các yếu tố
khách quan dẫn tới không bảo đảm kinh phí đối ứng: Cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt mức hỗ trợ xem xét, quyết định điều chỉnh tổng mức kinh phí của dự án và
tăng mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhưng phải đảm bảo không vượt quá
tỷ lệ hỗ trợ quy định tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.
- Trường hợp tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án không chứng minh được các
yếu tố khách quan dẫn tới không bảo đảm kinh phí đối ứng thì cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt mức hỗ trợ xem xét, quyết định:
+ Điều chỉnh giảm số kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo tỷ lệ giảm
nguồn vốn dự kiến huy động ngoài ngân sách nhà nước trên tổng dự toán kinh phí
của dự án nếu việc điều chỉnh giảm này không làm thay đổi kết quả dự kiến của
dự án.
+ Trường hợp việc điều chỉnh giảm nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
dẫn tới thay đổi kết quả dự kiến của dự án thì yêu cầu tổ chức chủ trì và chủ nhiệm
dự án phải huy động bổ sung kinh phí đối ứng từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước
để dự án đạt được kết quả đã được phê duyệt. Nếu tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự
án không xác nhận bổ sung kinh phí đối ứng thì cơ quan quản lý có thẩm quyền ra
quyết định dừng thực hiện dự án và yêu cầu tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án nộp
ngân sách nhà nước toàn bộ số kinh phí ngân sách đã hỗ trợ. Nguồn kinh phí nộp trả
ngân sách nhà nước: 50% do Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm nộp trả; 50% từ các
Quỹ và các nguồn kinh phí tự có khác của tổ chức chủ trì.
b) Dự án không hoàn thành (gồm các dự án phải dừng thực hiện theo quyết định
của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc dự án được đánh giá nghiệm thu ở mức
“không đạt”) do nguyên nhân ngoài nguyên nhân về huy động vốn đối ứng ngoài
ngân sách nêu tại điểm a khoản 5 Điều này thì:
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- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định dự
án phải dừng thực hiện hoặc không hoàn thành của cơ quan quản lý Nhà nước có
thẩm quyền, tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm lập báo cáo chi tiết
toàn bộ quá trình thực hiện (nội dung hoạt động và sử dụng kinh phí) của dự án;
xác định rõ các nguyên nhân gửi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt dự án.
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của tổ chức
chủ trì và chủ nhiệm dự án, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
dự án chịu trách nhiệm kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến việc dự án không
hoàn thành.
- Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lý cụ thể như sau:
Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm:
+ Nộp hoàn trả ngân sách nhà nước toàn bộ kinh phí ngân sách nhà nước đã
được cấp nhưng chưa sử dụng;
+ Thu hồi nộp ngân sách nhà nước tối đa đến 100% kinh phí ngân sách nhà nước
đã được sử dụng cho dự án.
Căn cứ vào tình hình thực tế (tình hình kinh phí đã đầu tư vào dự án sản xuất
thử nghiệm, các yếu tố khách quan, chủ quan dẫn đến dự án không hoàn thành, khả
năng thu hồi kính phí từ việc bán các sản phẩm, tài sản của dự án,...) cơ quan quản
lý Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định mức thu hồi cụ thể cho phù hợp với
thực tế thực hiện dự án. Nguồn kinh phí nộp trả ngân sách nhà nước: 50% do Chủ
nhiệm dự án chịu trách nhiệm nộp trả; 50% từ các Quỹ và các nguồn kinh phí tự có
khác của tổ chức chủ trì.
c) Trong thời hạn 360 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án
có quyết định về việc nộp hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước, tổ chức chủ trì
và chủ nhiệm dự án có trách nhiệm nộp hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước
theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.
Trường hợp hết thời hạn nêu trên tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án không
nộp hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước sẽ thực hiện giảm trừ dự toán ngân
sách năm sau của cơ quan chủ trì. Đối với các tổ chức chủ trì dự án không được
cấp phát ngân sách nhà nước thường xuyên hàng năm sẽ không được xem xét để
tham gia các dự án SXTN trong vòng 02 năm tính từ thời điểm có quyết định dừng
thực hiện dự án.
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- Trong trường hợp nguồn các Quỹ và các nguồn tự có khác hiện có của tổ chức
chủ trì không đủ nộp hoàn trả ngân sách, thì phần kinh phí còn thiếu tiếp tục nộp
hoàn trả ngân sách nhà nước trong năm sau.
- Các tổ chức chủ trì dự án tổng hợp tình hình thực hiện việc thu hồi kinh phí
hoàn trả ngân sách nhà nước vào báo cáo quyết toán hàng năm của tổ chức mình
gửi cơ quan chủ quản cấp trên để tổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo
quy định.
d) Các hình thức xử lý khác đối với các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm dự án
không hoàn thành được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại các văn bản khác;
đ) Chủ nhiệm dự án, tổ chức chủ trì dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan
phải hoàn trả ngân sách nhà nước số kinh phí đã sử dụng sai mục đích, sai chế độ,
tiêu chuẩn, định mức quy định.
6. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí
Định kỳ 06 tháng các tổ chức chủ trì dự án gửi báo cáo tình hình sử dụng các
nguồn kinh phí tương ứng với khối lượng công việc đã triển khai cho cơ quan phê
duyệt dự án.
Các bộ ngành,các tỉnh, thành phố hàng năm gửi báo cáo tổng hợp kinh phí hỗ trợ
các dự án SXTN về Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính trước thời điểm xây
dựng dự toán kinh phí hỗ trợ năm sau.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2011 và thay thế
Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/8/2004 của liên Bộ Tài
chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án
KH&CN được ngân sách nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí.
2. Các dự án SXTN được ngân sách nhà nước hỗ trợ đã được cơ quan quản lý
Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có
hiệu lực thi hành, thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số
85/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày 20/8/2004 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học
và Công nghệ.
3. Các dự án SXTN quy định tại Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010
của Thủ tướng Chính phủ về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ
trợ đối với các dự án SXTN sản phẩm được phê duyệt sau ngày 01/12/2010 thực
hiện theo quy định tại Thông tư này.
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4. Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành các bộ,
ngành, các tỉnh, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc thu hồi kinh phí,
phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp xem xét xử lý miễn, giảm kinh phí thu hồi
đối với các dự án SXTN đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi
hành thuộc thẩm quyền quản lý, tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về
Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh
về Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu sửa đổi bổ sung cho
phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THỨ TRƯỞNG

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Quân

Trương Chí Trung

