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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 

 
Số: 17/2015/TT-BKHCN 

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

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015 

 
THÔNG TƯ  

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia  

 
Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ; 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương và 
Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định quản lý 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương cấp quốc gia sử dụng ngân 
sách nhà nước.  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định về quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia. 
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân hoạt 

động khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
Điều 2. Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương 

sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia 
1. Yêu cầu chung đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử 

dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia: 
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách 

nhà nước cấp quốc gia (sau đây viết tắt là nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương) 
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là nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng các tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia quy định tại Khoản 1 Điều 25 
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ và các yêu cầu 
chung sau đây: 

a) Có tính cấp thiết và triển vọng đóng góp của các kết quả tạo ra vào việc thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và có tầm ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các địa phương trong vùng, 
nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia; 

b) Các vấn đề khoa học cần phải huy động nguồn lực khoa học và công nghệ 
(nhân lực, nguồn lực tài chính, năng lực tổ chức nghiên cứu…) của quốc gia hoặc 
giải quyết những nhiệm vụ mang tính cấp thiết ở địa phương góp phần giải quyết 
những nhiệm vụ có tính liên vùng, liên ngành nhưng vượt quá khả năng tự giải 
quyết của địa phương; 

c) Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính được tạo ra và được lãnh đạo địa 
phương cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ hoàn thành. Tổ chức, cơ quan 
ứng dụng kết quả dự kiến có đủ uy tín và năng lực để tiếp nhận và triển khai một 
cách hiệu quả sản phẩm tạo ra; 

d) Thời gian thực hiện của mỗi nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương, bao 
gồm cả thời gian gia hạn không quá 36 tháng;  

đ) Không trùng lặp về nội dung với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước đã và đang thực hiện; 

e) Có cam kết góp vốn từ ngân sách của địa phương để thực hiện nhiệm vụ, tỷ 
lệ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương tối thiểu bằng 10% tổng kinh phí để 
thực hiện nhiệm vụ. 

2. Yêu cầu riêng đối với đề án, đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử 
nghiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 
07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 
định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN). 

3. Yêu cầu đối với dự án khoa học và công nghệ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
a) Giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp dự án đầu tư 

sản xuất sản phẩm trọng điểm, chủ lực, ưu tiên, mũi nhọn có tác động nâng cao 
trình độ công nghệ của địa phương về một ngành, một lĩnh vực và có ảnh hưởng 
lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước được Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh phê duyệt;  
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b) Kết quả tạo ra bảo đảm được áp dụng và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế 
của dự án đầu tư sản xuất; có ý nghĩa tác động lâu dài tới sự phát triển khoa học và 
công nghệ của địa phương về ngành, lĩnh vực;  

c) Có phương án tin cậy trong việc huy động các nguồn tài chính ngoài ngân 
sách hoặc được các tổ chức tài chính, tín dụng, quỹ xác nhận tài trợ hoặc bảo đảm;  

d) Tiến độ thực hiện phù hợp với tiến độ triển khai dự án đầu tư sản xuất. 

Điều 3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương  

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương được bảo 
đảm từ các nguồn: 

a) Ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương; 

b) Ngân sách sự nghiệp KH&CN địa phương; 

c) Kinh phí huy động từ các nguồn khác (nếu có). 

2. Nội dung chi ngân sách Nhà nước của các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa 
phương được áp dụng theo chế độ chi tiêu hiện hành do cơ quan có thẩm quyền 
quy định đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia.  

3. Thực hiện chi Ngân sách Nhà nước của nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương: 

a) Kinh phí lấy từ nguồn ngân sách địa phương ưu tiên chi cho các nội dung 
của nhiệm vụ như: thu thập số liệu tại các cơ quan thuộc địa phương; tổ chức các 
hội nghị, hội thảo tại địa phương; xây dựng mô hình trình diễn; hoạt động quản lý, 
kiểm tra, đánh giá, phục vụ chuyển giao ứng dụng kết quả; 

b) Sau khi được giao dự toán chi ngân sách, đơn vị chủ trì nhiệm vụ KH&CN 
cấp thiết địa phương thực hiện việc chi ngân sách theo quy định hiện hành;  

c) Kinh phí đã bố trí trong dự toán để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp theo chế độ quy định. 

4. Báo cáo tài chính và quyết toán: 

a) Kinh phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương để thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương được theo dõi, báo cáo quyết toán riêng và 
được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 

b) Kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN địa phương và nguồn khác để 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương được thực hiện theo các quy 
định hiện hành đối với từng loại hình nguồn kinh phí. 
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Chương II 
QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THIẾT ĐỊA PHƯƠNG 
 

Điều 4. Đề xuất, xác định và phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 
cấp thiết địa phương 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, lựa chọn 
các vấn đề khoa học và công nghệ đáp ứng những yêu cầu quy định tại Điều 2 
Thông tư này xây dựng đề xuất đặt hàng kèm theo văn bản cam kết bố trí phần 
ngân sách địa phương và địa chỉ áp dụng thực hiện nhiệm vụ gửi Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Việc xây dựng đề xuất đặt hàng, hoàn thiện đề xuất đặt hàng, tổng hợp đề 
xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương thực hiện theo quy định 
tại Điều 11, 12 và Điều 13 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện tổ chức xác định nhiệm vụ KH&CN 
cấp thiết địa phương theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.  

Điều 5. Tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN cấp thiết địa phương 

1. Việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
cấp thiết địa phương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN 
ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN quốc gia sử dụng ngân sách 
nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN 
(sau đây viết tắt là Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN). 

2. Các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp phải có 
thành viên là đại diện cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa 
phương nơi đề xuất đặt hàng.  

Điều 6. Tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương 
1. Căn cứ theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ 

giao cho đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương thuộc Bộ ký hợp 
đồng với tổ chức chủ trì nhiệm vụ. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố hoặc Sở Khoa học và Công nghệ theo ủy 
quyền/phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố là đồng bên A ký hợp đồng 
với tổ chức chủ trì nhiệm vụ. 
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3. Nội dung, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương áp 
dụng theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN).  

Điều 7. Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
cấp thiết địa phương 

1. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
hoặc ủy quyền/phân công cho Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra định 
kỳ (hoặc đột xuất), đánh giá, thực hiện nhiệm vụ.  

2. Việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ áp 
dụng theo Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp 
đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử 
dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 8. Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
Việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước. 

Điều 9. Đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp 
thiết địa phương  

1. Đánh giá, nghiệm thu tại địa phương nơi đề xuất đặt hàng: Trước khi nộp 
hồ sơ nghiệm thu cấp quốc gia, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ gửi công văn 
đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, nghiệm thu tại địa phương (thay 
cho việc tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ). Quy trình, thủ tục đánh giá, 
nghiệm thu tại địa phương thực hiện theo quy định tại các điều 6, 12, 13 Thông tư 
số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư 
số 11/2014/TT-BKHCN). 

2. Đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia: Thực hiện theo quy định tại các điều 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và Điều 14 Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN. 

Điều 10. Chấm dứt, thanh lý hợp đồng KH&CN cấp thiết địa phương 
1. Chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương đối 

với các trường hợp được quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 5 Mẫu hợp đồng ban 
hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BKHCN. 
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2. Trình tự, thủ tục chấm dứt hợp đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 04/2015/TT-BKHCN. 

Điều 11. Xử lý tài sản 
Việc xử lý tài sản thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương thực hiện 

theo quy định hiện hành. 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

cấp thiết địa phương 
1. Xây dựng Thuyết minh nhiệm vụ. 
2. Là bên B ký Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương 

với các đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố (hoặc cơ quan được ủy quyền/phân công). 

3. Thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm theo Hợp đồng và Thuyết minh 
nhiệm vụ đã được phê duyệt. Kiến nghị bằng văn bản với Bộ Khoa học và Công 
nghệ về việc điều chỉnh mục tiêu, nội dung, giải pháp, tiến độ thực hiện nhiệm vụ 
cho phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định hiện hành.  

4. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình triển khai 
thực hiện nhiệm vụ và báo cáo quyết toán kinh phí với cấp có thẩm quyền. 

5. Sử dụng kinh phí của nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
6. Chịu trách nhiệm trước Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện các nội dung của 
nhiệm vụ. 

7. Đăng ký và lưu giữ kết quả nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 11/2014/ 
NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công 
nghệ và nộp Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) đề xuất đặt 
hàng nhiệm vụ. 

8. Bàn giao kết quả nghiên cứu, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân của địa 
phương tiếp nhận và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ vào sản 
xuất và đời sống xã hội. 

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 
1. Tổng hợp các nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố xem xét và đề xuất đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 
thực hiện.  
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2. Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, thẩm định dự toán kinh phí trình cấp 
có thẩm quyền quyết định bố trí từ ngân sách địa phương và kế hoạch huy động 
các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ theo qui định của pháp 
luật. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán phần kinh phí đối ứng từ ngân sách địa 
phương theo quy định. 

3. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 
tiếp nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương với đơn vị chủ 
trì thực hiện theo ủy quyền/phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.  

4. Theo dõi, đôn đốc và tham gia kiểm tra tình hình thực hiện, đề xuất với Bộ 
Khoa học và Công nghệ xử lý các vấn đề xuất hiện trong quá trình thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương cấp quốc gia trên địa bàn. 

5. Cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ đôn đốc và hướng dẫn đơn vị chủ trì 
xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo tổng kết kết quả thực hiện các nhiệm vụ thực 
hiện trên địa bàn địa phương mình.  

6. Thành lập hội đồng đánh giá nghiệm thu tại địa phương đối với các nhiệm 
vụ KH&CN cấp thiết địa phương thực hiện trên địa bàn.  

7. Phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ, các Sở, ban, ngành có liên 
quan hướng dẫn xây dựng kế hoạch áp dụng kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ 
KH&CN cấp thiết địa phương vào sản xuất và đời sống xã hội. 

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
1. Đề xuất đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ thực hiện 

nhiệm vụ.  
2. Căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương bố trí phần kinh phí đã cam kết 

để thực hiện nhiệm vụ và chỉ đạo kế hoạch huy động các nguồn tài chính hợp pháp 
khác để thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết ở địa phương theo quy định của 
pháp luật. 

3. Cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ (hoặc ủy quyền/phân công cho Sở 
Khoa học và Công nghệ) ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng và tiếp nhận kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN cấp thiết ở địa phương với đơn vị chủ trì thực hiện và chủ 
nhiệm nhiệm vụ. 

4. Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân triển khai thực 
hiện nhiệm vụ; chỉ đạo tổ chức thực hiện việc áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên 
cứu của các nhiệm vụ vào sản xuất và đời sống xã hội ở địa phương theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 40 Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.  

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ  
1. Thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, xét chọn giao trực tiếp 

thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện; tổ 
chức thẩm định kinh phí và phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, 
phương thức, thời gian thực hiện nhiệm vụ.  
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2. Ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng, ghi nhận và bàn giao kết quả thực hiện 
nhiệm vụ với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ.  

3. Tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ của các nhiệm vụ để cân dối trong dự toán 
kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. 

4. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ.  
5. Tổng hợp kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo kết quả khối lượng công việc 

thực hiện trong năm (bao gồm các nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN Trung ương, 
sự nghiệp KH&CN địa phương, kinh phí từ nguồn khác), quyết toán phần kinh phí 
Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định.  

6. Điều chỉnh mục tiêu, nội dung, hạng mục kinh phí và tiến độ thực hiện các 
nhiệm vụ đã được phê duyệt. 

7. Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đánh giá, 
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ.  

 
Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 16. Điều khoản thi hành  
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2015. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để điều 
chỉnh cho phù hợp./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Quân 

 
 
 

 
 


