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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 50/2015/NĐ-CP 

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

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2015 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Chính phủ ban hành Nghị định về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam - Hàn Quốc. 
Điều 1. Thành lập Viện 
1. Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc trên cơ sở 

Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. 
2. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (sau đây gọi là Viện) là 

tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có tư cách 
pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân 
hàng thương mại theo quy định của pháp luật.  

Viện có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và được mở chi nhánh, văn phòng đại 
diện ở trong nước và nước ngoài khi cần thiết. 

3. Viện thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ nguồn, nghiên cứu nâng cấp 
các công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược, then chốt; phát triển các 
sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực; phát triển công nghệ tích hợp để thay thế 
công nghệ nhập khẩu và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và 
hoạt động. 

Điều 2. Cơ cấu tổ chức  
1. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm Hội đồng viện, Viện trưởng và các Phó Viện 

trưởng, Hội đồng khoa học, các đơn vị nghiên cứu và phát triển và các đơn vị khác. 
2. Hội đồng Viện là cơ quan có thẩm quyền quyết định chiến lược phát triển, 

định hướng nghiên cứu; cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc; nhân sự Viện trưởng 
và tổ chức giám sát các hoạt động của Viện.  

Hội đồng Viện gồm một lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội 
đồng, đại diện một số Bộ, ngành, một số nhà khoa học có uy tín và đại diện doanh 
nghiệp. Các thành viên Hội đồng không hưởng lương của Viện. 
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3. Viện trưởng là người đại diện trước pháp luật của Viện. Viện trưởng do Hội 
đồng Viện bầu, bãi nhiệm và được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê chuẩn.  

Các Phó Viện trưởng do Viện trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi được Hội 
đồng Viện thông qua. 

4. Hội đồng khoa học Viện do Viện trưởng thành lập, gồm một số nghiên cứu 
viên cao cấp của Viện và các nhà khoa học có uy tín trong nước và ở nước ngoài. 
Hội đồng khoa học có chức năng tư vấn cho Viện trưởng các vấn đề học thuật, nội 
dung chuyên môn của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đánh giá kết quả khoa 
học và công nghệ của Viện. 

5. Khi Viện mới được thành lập, Thủ tướng Chính phủ quyết định Chủ tịch và 
các thành viên Hội đồng Viện trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ. Sau khi Viện trưởng, các Phó Viện trưởng được bổ nhiệm và Hội đồng 
khoa học Viện đi vào hoạt động, Hội đồng Viện được tổ chức và hoạt động theo 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện.  

Điều 3. Cơ chế hoạt động 
1. Viện được thực hiện cơ chế tự chủ áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
nghiệp công lập và các quy định pháp luật khác có liên quan. Ngoài ra, Viện được 
thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù riêng quy định tại Nghị định này. 

2. Viện quyết định kế hoạch hoạt động và các biện pháp để thực hiện các 
nhiệm vụ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định này. 

3. Viện quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể và quy định chức năng, 
nhiệm vụ, điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị có tư cách pháp nhân và các 
đơn vị khác thuộc Viện. 

4. Viện quyết định cơ cấu và số lượng cá nhân trực tiếp hoạt động khoa học và 
công nghệ tại Viện; quyết định tuyển dụng, cho thôi việc, sử dụng, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm và thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và quản lý đối với các cá 
nhân làm việc tại Viện; quyết định cử lãnh đạo và cá nhân làm việc tại Viện đi đào 
tạo, thực tập, làm việc, công tác, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước 
và nước ngoài. 

5. Viện hoạt động theo cơ chế đặt hàng của Nhà nước, doanh nghiệp và các tổ 
chức, cá nhân. Trong thời gian đầu hoạt động, Viện được Nhà nước hỗ trợ theo 
quy định tại Điều 4 của Nghị định này. 

Điều 4. Cơ chế tài chính 
1. Nhà nước bố trí vốn đối ứng cho Dự án hợp tác xây dựng Viện theo cam kết 

tại Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ 
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vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp 
pháp khác để xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị nghiên cứu hiện đại cho Viện.  

2. Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm và các 
khoản thuế phải nộp của Viện trong thời gian tối đa là 10 năm. Mức hỗ trợ căn cứ 
vào kết quả hoạt động hàng năm, định kỳ 3 năm và kết quả kiểm toán hàng năm 
của Viện theo hướng tăng dần tự chủ về kinh phí.  

3. Viện được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù tương tự như đối với các trường 
đại học tiên tiến được thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và 
Chính phủ nước ngoài, bảo đảm khuyến khích các nhà khoa học trình độ cao là 
người nước ngoài, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tham gia hoạt 
động khoa học và công nghệ tại Viện.  

4. Ngoài việc thực hiện kiểm toán theo quy định của pháp luật, Viện thực hiện 
chế độ kiểm toán độc lập hàng năm. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 
a) Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện; ban hành Quy chế tài chính 

đặc thù của Viện sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
b) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Viện trên tinh thần tôn trọng 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện.  
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn 

đầu tư và kinh phí hoạt động của Viện theo quy định của Nghị định này. 
Điều 6. Điều khoản thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.  
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 

 

 
 


