
BO GIAO DUC VA DAO TAO 

TRUWC DAI HQC HA NOI 
SA: 6flj IQD-DHHN 

CQNC HOA XA HOI CHU N G H ~ A  VIET NAM 

D@c Iijp - Ty do - Hqnh phuc 

Ban hanh Quy djnh hogt dong khoa hgc va c8ng nghe 

va diu  tu phht trien ti& lyc khoa hpc va c6ng nghe 

Truang Dgi hgc Ha Niji 

HIEU T R ~ ~ G  T R ~ ~ N G  DAI HQC HA NQI 

Can cu ~ u y k t  d/nh s6 70120 14iQD-TTg ngay 10 thang 12 ntim 2014 cua Thd 
tubng Chinh phu ve vi@c ban hanh ~ i k u  I @  truhng dai hoc; 

Can cu Q U Y E ~  dinh s6 377lQD-TTg ngay 20 thang 3 n8m 2015 cda Thd t u h g  
Chinh phu vk vi@c phe duy@t I36 an thi di&m ddi mai ca chk hoat dong cua Tnrbng Dai 
hoc I-Ia Noi giai doan 20 15-20 17; 

Can cir Quy&t djnh s8 229/QD-DHHN ngay 25 thang 9 n8m 2009 clia Hieu 
tn rhg  Yruhng -Dai hoc Ha Noi v& vidc ban hanh Quy chk t6 chuc va hoat dong cua 
Trubng Dai hoc Ha Noi; 

Theo dk ngh/ cua Thubng t ~ c  Hoi d&ng Khoa hoc va Dao tao Trubng Dai hoc 
Ha Noi, I 

QUYET D ~ N H :  

~ i & u  I .  Ban hanh kem the0 ~ u ~ & t  d/nh nay Quy djnh hoat dong khoa hoc va 
cBng nghe va dau tu phat triin tikm lgc khoa hoc va cBng ngh@ lruimg Dai hoc I IP NQi. 

~ i & u  2. Quy&t d/nh nay co hieu luc thi hanh ke tir ngay ky. 

Di&u 3. Cac Ang, ba truimg cac d m  vi thuoc Trubng Dai hoc Ha Noi. cac don 

v j  va ca nhPn co li@n quan ch/u trach nhi@m thi hanh ~ u ~ & t  d/nh nay. 

No'i nh@: 

- Nhudi&u 3; 
- B+ G D&DT (d& bao cao); 

- LUU: VT, QLKH, QLDT, TCCB, TCKT. TTPC. 



 
-1- 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

 

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

 

 Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016 

QUY ĐỊNH 

Hoạt ñộng khoa học và công nghệ và ñầu tư phát triển tiềm lực khoa học  

và công nghệ Trường Đại học Hà Nội 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25 tháng 8 năm 2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

 

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Văn bản này quy ñịnh chế ñộ ñối với cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại 
học Hà Nội, bao gồm: ñịnh mức thời gian nghiên cứu khoa học; ñầu tư phát triển tiềm 
lực và khuyến khích hoạt ñộng khoa học và công nghệ; nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ; tài chính ñối với hoạt ñộng khoa 
học và công nghệ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Trường. 

Điều 3. Những căn cứ pháp lý ñể xây dựng Quy ñịnh 

Luật số: 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Luật số 80/2006/QH11 Chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Nghị ñịnh số 133/2008/NĐ-CP ngày ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật chuyển giao công nghệ; 

Nghị ñịnh số 103/2011/NĐ-CP Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ; 

Nghị ñịnh số 120/2014/NĐ-CP Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Chuyển giao công nghệ; 

Nghị ñịnh số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy 
ñịnh việc ñầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt ñộng khoa học và công nghệ 
trong các cơ sở giáo dục ñại học; 

Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ Hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án ñầu tư; 
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Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính về 
việc Quy ñịnh nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn 
chương trình, giáo trình các môn học ñối với các ngành ñào tạo Đại học, Cao ñẳng, 
Trung cấp chuyên nghiệp;  

Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính 
Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh Hợp ñồng 
chuyển giao công nghệ; 

Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 Quy ñịnh chế ñộ chi 
tiêu ñón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội 
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước; 

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước; 

Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy 
ñịnh quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê; 

Thông tư số 31/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ Hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt ñộng của các tổ chức ñánh 
giá, ñịnh giá công nghệ; 

Thông tư số 35/2011/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ Hướng dẫn Chế ñộ báo cáo thống kê cơ sở về chuyển giao công nghệ; 

Thông tư số 08/2013/TT-BKHCN ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ Hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt ñộng của các tổ chức tư vấn 
chuyển giao công nghệ; 

Nghị ñịnh số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khoa học và Công nghệ; 
Nghị ñịnh số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ Quy ñịnh 
việc ñầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt ñộng khoa học và công nghệ 
trong các cơ sở giáo dục ñại học; 

Quyết ñịnh số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường ñại học; 

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy ñịnh chế ñộ làm việc ñối với giảng viên;  

Nghị ñịnh số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy ñịnh 
cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập; 

Quyết ñịnh số 377/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Đề án thí ñiểm ñổi mới cơ chế hoạt ñộng của Trường Đại học Hà Nội 
giai ñoạn 2015-2017; 
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Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 
của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn ñịnh mức xây dựng, phân 
bổ dự toán và quyết toán kinh phí ñối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng 
ngân sách nhà nước; 

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 
của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ Quy ñịnh khoán chi thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Hà Nội ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 2529/QĐ-ĐHHN ngày 31 tháng 12 năm 2015; 

Và các văn bản khác hiện còn hiệu lực thi hành có liên quan. 

Điều 4. Các nội dung nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 
sáng kiến cải tiến 

1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường là: 

- Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, chỉ ñạo, thực hiện các chương trình, ñề án, 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, phát triển công nghệ; 

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ ñể phục vụ xây dựng chương trình ñào tạo, 
bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, ñổi mới phương 
pháp giảng dạy và ñánh giá môn học thuộc tất cả các lĩnh vực ñào tạo của Trường;  

- Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; 

- Viết chuyên ñề, tham luận cho các hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước; 

- Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học của ñơn vị; hướng dẫn 
nghiên cứu khoa học; 

- Thực hiện các hợp ñồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và công 
nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; 

- Tư vấn về chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật, kinh tế, chính trị, xã hội 
thuộc lĩnh vực chuyên môn của giảng viên; 

- Tổ chức và tham gia các hoạt ñộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và 
công nghệ; 

- Tham gia các cuộc thi sáng tạo và các hoạt ñộng khác về khoa học và công nghệ; 

- Tham gia các công tác quản lý khoa học và công nghệ khi ñược Nhà trường và 
ñơn vị giao; 

- Xuất bản Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ; 

- Triển khai các hoạt ñộng nghiên cứu khoa học trong sinh viên. 
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2. Sáng kiến, cải tiến của cán bộ quản lý, chuyên viên và cán bộ giảng dạy là:  

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sáng kiến, 
cải tiến liên quan ñến hoạt ñộng quản lý, hoạt ñộng chuyên môn ở các ñơn vị trong 
toàn Trường; 

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan 
ñến hoạt ñộng ñào tạo của các khoa, bộ môn trực thuộc Trường. 

PHẦN 2. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC VÀ KHUYẾN KHÍCH 
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 5. Kinh phí dành cho ñầu tư tiềm lực khoa học và khuyến khích cán bộ 
giảng dạy (CBGD) nghiên cứu khoa học (NCKH) 

Tổng kinh phí dành cho các hoạt ñộng KH&CN cấp cơ sở của CBGD và tăng 
cường tiềm lực KH&CN sử dụng kinh phí tự bổ sung của Trường ñược xác ñịnh tối ña 
không quá 05% tổng thu sự nghiệp của Trường, trong ñó, kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, hội nghị, hội thảo khoa học, biên tập và xuất bản Tạp 
chí Khoa học Ngoại ngữ tối ña không quá 02% tổng thu hoạt ñộng sự nghiệp; Kinh 
phí dành cho các hoạt ñộng NCKH của sinh viên ñược xác ñịnh tối ña không quá 03% 
tổng thu học phí hệ chính quy.  

Điều 6. Nội dung ñầu tư tiềm lực khoa học và công nghệ 

1. Phát triển nhân lực KH&CN trong Trường, bao gồm nội dung sau ñây: 

a. Đào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý 
KH&CN (có quy ñịnh riêng): 

- Đào tạo, cử ñi ñào tạo sau ñại học trong và ngoài nước;  

- Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp nghiên cứu; 

- Chọn cử tham gia các chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu trong nước và 
quốc tế. 

b. Xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhà khoa học ñầu ngành, 
nhà khoa học trẻ tài năng: 

- Thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực nghiên cứu về ngoại 
ngữ và một số chuyên ngành dạy-học bằng ngoại ngữ trong các lĩnh vực xã hội-nhân 
văn, kinh tế và công nghệ thông tin; 

- Quan tâm, bồi dưỡng, xây dựng ñội ngũ cán bộ ñầu ngành ở các khoa, bộ môn, 
viện, trung tâm…; 

- Khuyến khích các nhà khoa học trẻ chủ trì, tham gia thực hiện các chương trình, 
ñề án, nhiệm vụ KH&CN. 
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2. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ phát triển tiềm lực KH&CN trong Trường, bao 
gồm các nội dung sau ñây: 

a. Xây dựng các phòng nghiên cứu, thí nghiệm chuyên ngành, liên ngành hiện 
ñại và ñồng bộ. 

b. Nâng cấp, hiện ñại hóa hệ thống thư viện, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, hạ 
tầng cơ sở công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu về KH&CN. 

c. Mua tài sản trí tuệ, bản quyền truy cập cơ sở dữ liệu KH&CN, bản quyền tác 
giả của nước ngoài. 

d. Mua công nghệ, hỗ trợ chuyển giao và nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

e. Nâng cấp, phát triển hệ thống thông tin nhằm ñáp ứng yêu cầu thực tiễn cho 
các hoạt ñộng của Trường. 

3. Chi cho hoạt ñộng KH&CN, bao gồm các nội dung sau ñây: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp (ñịnh nghĩa chi tiết tại Phần 4 Quy 
ñịnh này):  

- Các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước; 

- Các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ; 

- Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (cấp Trường); 

- Các chương trình, ñề án, nhiệm vụ KH&CN hợp tác, liên kết trong nước, quốc tế. 

b. Nghiên cứu xây dựng, biên soạn hoặc chỉnh sửa bổ sung các chương trình, 
giáo trình, tài liệu giảng dạy. 

c. Tổ chức các hội nghị, tập huấn, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế: 

- Các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế; 

- Các hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia; 

- Các hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường, liên trường; 

- Các hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa, bộ môn, viện, trung tâm…; 

- Các lớp tập huấn, công tác ñào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn chuyên môn, nghiệp vụ, 
phương pháp nghiên cứu. 

d. Viết và công bố bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước, quốc tế uy tín. 

e. Nghiên cứu ñề xuất các sáng kiến cải tiến của cán bộ quản lý, chuyên viên và 
CBGD. 

f. Hướng dẫn các ñề tài NCKH của sinh viên; Xét duyệt, khen thưởng các ñề tài 
NCKH sinh viên. 
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g. Xây dựng nội dung, phản biện, nhận xét, biên tập tổng thể, số hóa, xây dựng 
cơ sở dữ liệu và quản lý Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ. 

h. Tổ chức họp các hội ñồng khoa học triển khai nhiệm vụ; họp triển khai công 
tác; họp xét duyệt giờ NCKH của CBGD; các hội ñồng xác ñịnh nhiệm vụ KH&CN; 
hội ñồng tư vấn; hội ñồng tuyển chọn, xét chọn; hội ñồng kiểm tra tiến ñộ (nếu có); 
hội ñồng thẩm ñịnh, ñánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu và các cuộc họp khác do 
Hiệu trưởng xem xét quyết ñịnh. 

i. Hỗ trợ giáo sư, phó giáo sư là giảng viên cơ hữu, nhà khoa học ñầu ngành, nhà 
khoa học trẻ tài năng tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. 

k. Khen thưởng cá nhân, ñơn vị có thành tích trong hoạt ñộng KH&CN. 

l. Hỗ trợ thương mại hóa kết quả NCKH và phát triển công nghệ, ươm tạo và ñổi 
mới công nghệ. 

m. Cung cấp các dịch vụ KH&CN, cung cấp chuyển giao sản phẩm KH&CN. 

Điều 7. Chính sách khuyến khích CBGD nghiên cứu khoa học 

1. CBGD trong Trường ñược hưởng các chính sách khuyến khích, hỗ trợ sau ñây: 

a. Hỗ trợ 50% phí ñăng ký bảo hộ quyền tác giả, 50% kinh phí cho xuất bản.  

b. Tính hoàn thành giờ NCKH nếu công bố ñược 01 bài báo trên tạp chí khoa học 
ñúng chuyên ngành nằm trong danh mục tạp chí ñược tính ñiểm theo quy ñịnh của Hội 
ñồng Chức danh Giáo sư Nhà nước. 

2. Giáo sư, Phó giáo sư là giảng viên cơ hữu trong Trường ñược hưởng các chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ sau ñây: 

a. Thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình và 
ñược cấp cơ sở vật chất như phòng ốc, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, kinh phí cho 
hoạt ñộng của nhóm nghiên cứu từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN. 

b. Hỗ trợ kinh phí tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế 
thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. 

c. Ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và tương ñương gắn 
với nhiệm vụ ñào tạo tiến sĩ theo hình thức khoán chi ñến sản phẩm cuối cùng. 

3. CBGD là các nhà nghiên cứu khoa học trong Trường ñược hưởng các chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ khác như sau: 

a. Ưu tiên tuyển chọn ñi học nâng cao trình ñộ ở trong nước, ngoài nước. 

b. Tạo ñiều kiện tham gia NCKH ñể phát huy, phát triển ñịnh hướng chuyên môn 
nghiên cứu. Ưu tiên giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tiềm năng với hình thức 
khoán chi ñến sản phẩm cuối cùng. 
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c. Xem xét hỗ trợ kinh phí tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước 
và quốc tế thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình. 

PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC ĐỐI VỚI CÁN BỘ GIẢNG DẠY 

Điều 8. Thời gian làm việc của CBGD theo chế ñộ tuần làm việc 40 giờ và ñược 
xác ñịnh theo năm học. Tổng quỹ thời gian làm việc của CBGD bình quân trong 1 năm 
học là 1.760 giờ, trong ñó thời gian làm nhiệm vụ NCKH (Thông tư số 47/2014/TT-
BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy ñịnh chế ñộ làm 
việc ñối với giảng viên): 

- Giáo sư, giảng viên cao cấp:    700 giờ 

- Phó giáo sư, giảng viên chính, tiến sĩ:   650 giờ 

- Giảng viên:       600 giờ 

- Trợ giảng:       300 giờ 

Thời gian làm nhiệm vụ NCKH ñược quy ra giờ chuẩn:  

TT Chức danh 
Thời gian làm việc 
nghĩa vụ/năm học 

Quy ñổi thành 
giờ chuẩn 

1.  Giáo sư, giảng viên cao cấp 700 giờ 125 giờ chuẩn 

2.  Phó giáo sư, giảng viên chính, 
tiến sĩ 

650 giờ 115 giờ chuẩn 

3.  Giảng viên, thạc sĩ 600 giờ 85 giờ chuẩn 

4.  Trợ giảng (có thời gian công tác 
từ 12 tháng ñến 24 tháng) 

300 giờ 40 giờ chuẩn 

Giờ NCKH ñược quy ñổi như sau: 

STT Chức danh Quy ñổi 

1.  Giáo sư, giảng viên cao cấp 1 giờ chuẩn = 5,5 giờ làm việc 

2.  Phó giáo sư, giảng viên chính, tiến sĩ  1 giờ chuẩn = 5,5 giờ làm việc 

3.  Giảng viên, trợ giảng, thạc sĩ 1 giờ chuẩn = 7,0 giờ làm việc 

 



 
-8- 

Điều 9. Các công trình khoa học quy ñổi và ñịnh mức giờ chuẩn cho từng 
công việc NCKH 

1. Các công trình khoa học, công việc NCKH quy ñổi  

- Các loại công trình khoa học, công việc NCKH quy ñổi bao gồm: bài báo khoa 
học ñã ñược công bố; báo cáo khoa học tại hội nghị, hội thảo khoa học cấp ñơn vị 
(khoa/bộ môn trực thuộc), cấp trường, quốc gia, quốc tế; sách phục vụ ñào tạo của Nhà 
trường ñã ñược xuất bản (ñã ñược Hội ñồng Khoa học Trường thẩm ñịnh thông qua); 
chương trình, ñề án, nhiệm vụ KH&CN ñăng ký ñã ñược ñánh giá, nghiệm thu; các 
bản nhận xét, ñánh giá công trình các cấp. 

- Các công trình khoa học ñã công bố có nội dung trùng lặp chỉ ñược tính giờ 
chuẩn quy ñổi một lần.  

- Nhận xét, ñánh giá công trình KH&CN các cấp, tham gia thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN các cấp, dịch thuật,… không do Nhà trường chủ trì, giao nhiệm vụ thì không 
ñược tính giờ chuẩn.  

2. Định mức thời gian cho từng công việc NCKH trong năm học (xem phụ lục 1).  

Điều 10. Xử lý thừa hoặc thiếu giờ chuẩn NCKH 

1. Trường hợp cán bộ giảng dạy thừa giờ chuẩn NCKH thì ñược xem xét khen 
thưởng quy ñịnh tại Điều 30 của Quy ñịnh này. 

2. Trường hợp CBGD không hoàn thành nhiệm vụ NCKH: 

- Không ñược xét thi ñua năm học;  

- Bù giờ chuẩn giảng dạy vào giờ chuẩn NCKH còn thiếu. 

PHẦN 4. QUY ĐỊNH VỀ NHIỆM VỤ KH&CN CÁC CẤP  

Điều 11. Nhiệm vụ KH&CN  

1. Nhiệm vụ KH&CN 

1.1. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp Quốc gia  

a. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp Quốc gia là nhiệm vụ 
KH&CN ñáp ứng các tiêu chí sau ñây: 

- Có tầm quan trọng ñối với phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong 
phạm vi cả nước; có vai trò quan trọng nâng cao tiềm lực KH&CN Quốc gia; 

- Giải quyết các vấn ñề KH&CN liên quan ñến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực,  
liên vùng; 
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- Phải huy ñộng nguồn lực quốc gia, có thể có sự tham gia của nhiều ngành 
KH&CN. 

b. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp Quốc gia bao gồm: 

- Chương trình KH&CN cấp Quốc gia, bao gồm: chương trình KH&CN trọng 
ñiểm cấp Quốc gia và chương trình KH&CN cấp Quốc gia khác; 

- Đề án khoa học cấp Quốc gia; 

- Đề tài KH&CN cấp Quốc gia; 

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia; 

- Dự án KH&CN cấp Quốc gia; 

- Đề tài KH&CN, dự án KH&CN theo nghị ñịnh thư; 

- Đề án khoa học, ñề tài KH&CN, dự án KH&CN ñặc biệt; 

- Đề tài KH&CN, dự án KH&CN tiềm năng cấp Quốc gia; 

- Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia ñặc biệt quan trọng nhằm giải quyết yêu cầu 
khẩn cấp của Quốc gia về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh và phát triển 
KH&CN. 

c. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp Quốc gia do Bộ trưởng 
Bộ KH&CN phê duyệt, ký hợp ñồng thực hiện. 

1.2. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp Bộ 

a. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp Bộ là nhiệm vụ KH&CN 
ñáp ứng các tiêu chí sau ñây: 

- Có tầm quan trọng ñối với sự phát triển của ngành, lĩnh vực; 

- Giải quyết các vấn ñề KH&CN trong phạm vi ngành, lĩnh vực; 

- Có sử dụng kinh phí sự nghiệp KH&CN của Bộ, ngành. 

b. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp Bộ do Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung 
ương phê duyệt và ký hợp ñồng thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: 

- Chương trình KH&CN cấp Bộ; 

- Đề án khoa học cấp Bộ; 

- Đề tài KH&CN cấp Bộ; 

- Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ; 

- Dự án KH&CN cấp Bộ; 

- Đề tài KH&CN, dự án KH&CN tiềm năng cấp Bộ. 
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Điều 13. Tiêu chuẩn chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN  

Các cá nhân ñăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN phải có các tiêu chuẩn sau: 

1. Là cán bộ có trình ñộ từ ñại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực 
nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN.  

2. Từng có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong và ngoài 
nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc lĩnh vực gần với lĩnh vực nghiên cứu, hoặc có 02 
bài báo ñược ñăng trên kỷ yếu cấp ñơn vị, cấp Trường trở lên thuộc lĩnh vực nghiên cứu. 

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ nhiệm  

1. Xây dựng Thuyết minh chi tiết. 

2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo ñúng nội dung và tiến ñộ ghi trong 
Thuyết minh chi tiết; chấp hành các yêu cầu kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN của cơ quan chủ trì và cơ quan chủ quản. 

3. Đảm bảo nhiệm vụ KH&CN không trùng lặp với các nhiệm vụ KH&CN ñã và 
ñang triển khai, các luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ ñã ñược bảo vệ; ñảm bảo chỉ rõ 
ñầy ñủ các trích dẫn cùng với nguồn gốc của nội dung trích dẫn. 

4. Báo cáo ñịnh kỳ 06 tháng tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

5. Viết báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. 

6. Thanh quyết toán kinh phí của nhiệm vụ KH&CN theo ñúng quy ñịnh tài 
chính hiện hành, chuyển giao tài sản cố ñịnh ñược mua sắm từ kinh phí của nhiệm vụ 
KH&CN (nếu có) cho Nhà trường sau khi nhiệm vụ kết thúc.  

7. Trực tiếp báo cáo trước hội ñồng thẩm ñịnh, ñánh giá các cấp về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN. 

8. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Trường chủ nhiệm chịu trách nhiệm sửa 
chữa, biên tập tổng thể và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng trước khi công bố kết quả 
nghiên cứu. Còn ñối với các nhiệm vụ KH&CN trọng ñiểm khác, nhóm nghiên cứu 
phối hợp với Ban Biên tập của Trường hoàn thành công việc trên trước khi công bố kết 
quả nghiên cứu. 

9. Nộp sản phẩm bản in và bản ñiện tử cho Phòng Quản lý Khoa học và nộp lưu 
chiểu tại Thư viện Trường Đại học Hà Nội. Đề tài chỉ ñược quyết toán kinh phí sau khi 
có xác nhận ñã nộp lưu chiểu tại Thư viện Trường. 

10. Công bố các kết quả nghiên cứu trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan chủ 
trì và các phương tiện thông tin ñại chúng theo quy ñịnh hiện hành. 

11. Được xác lập quyền sở hữu trí tuệ ñể bảo hộ kết quả nghiên cứu. 

12. Chuyển giao kết quả nghiên cứu. 



 
-12- 

Điều 15. Điều chỉnh, bổ sung thuyết minh chi tiết nhiệm vụ 

Việc ñiều chỉnh, bổ sung thuyết minh chi tiết nhiệm vụ KH&CN chỉ ñược xem 
xét phê duyệt khi: 

1. Thời gian ñể triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN chưa quá 1/2 tổng thời 
gian thực hiện;  

2. Trường hợp bất khả kháng như ốm nặng, ñi công tác nước ngoài dài hạn, 
chuyển công tác,...;  

3. Cần thay ñổi nội dung, tiến ñộ, sản phẩm, kinh phí ñể ñạt ñược mục tiêu 
nghiên cứu ñã ñề ra. 

Điều 16. Cấu trúc thuyết minh cấu thành làm căn cứ xây dựng dự toán 
nhiệm vụ KH&CN 

1. Cấu trúc thuyết minh phần tính kinh phí triển khai nhiệm vụ KH&CN (là các 
ñề tài KH&CN nghiên cứu, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng 
dạy...) bao gồm các công việc và dự kiến kết quả như sau: 
 

STT Nội dung công việc Dự kiến kết quả 

1 Nghiên cứu tổng quan  
Xây dựng thuyết minh chi tiết, báo cáo 
tổng quan vấn ñề cần xây dựng. 

2 Đánh giá thực trạng 
Báo cáo thực trạng vấn ñề cần nghiên cứu, 
xây dựng. 

3 
Thu thập thông tin, tài liệu, dữ 
liệu; xử lý số liệu, phân tích 
thông tin, tài liệu, dữ liệu  

Báo cáo kết quả thu thập tài liệu, dữ liệu, 
xử lý số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, 
dữ liệu. 

4 
Nội dung nghiên cứu, xây dựng 
chuyên môn 

Báo cáo về kết quả nghiên cứu, xây dựng 
chuyên môn. Bộ sản phẩm giáo trình, tài 
liệu giảng dạy bao gồm: sách dành cho 
giáo viên, sách dành cho sinh viên, sách 
bài tập, sách hướng dẫn và ñáp án kèm 
theo phụ lục (nếu có). 

7 Tổng kết, ñánh giá 
Báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt và báo 
cáo tổng kết. 

2. Cấu trúc thuyết minh cấu thành làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ 
KH&CN khác (không phải là các ñề tài KH&CN nghiên cứu, xây dựng chương trình, 
biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy...). 

Được quy ñịnh chi tiết tại Điều 19 của Quy ñịnh này. 
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1.3. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (cấp Trường) 

Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở là nhiệm vụ KH&CN nhằm giải quyết các vấn ñề 
KH&CN của cơ sở và do Thủ trưởng cơ sở ký hợp ñồng thực hiện bao gồm: 

- Đề tài KH&CN cấp cơ sở; 

- Dự án KH&CN cấp cơ sở. 

2. Nhiệm vụ KH&CN nhằm giải quyết các vấn ñề sau: 

- Nâng cao chất lượng giáo dục và ñào tạo; 

- Nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, nghiên cứu viên và 
cán bộ quản lý. 

3. Nhiệm vụ KH&CN cấp Trường do Hiệu trưởng phê duyệt và giao cho ñơn vị, 
cá nhân thực hiện. 

4. Mỗi nhiệm vụ KH&CN cấp Trường do 01 cán bộ khoa học chủ trì thực hiện, 
số thành viên tham gia thực hiện không quá 05 người với các chức danh như sau: 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN; 

- Thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học; 

- Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ. 

5. Số lượng thành viên và ngày công tham gia ñối với mỗi chức danh thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN phụ thuộc vào nội dung thực hiện theo thuyết minh nhiệm vụ 
KH&CN ñược Hội ñồng khoa học xem xét và cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh phê 
duyệt ñảm bảo theo ñúng các quy ñịnh của nhà nước. 

6. Thời gian thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Trường từ 01 năm ñến 02 năm tính 
từ khi ñược phê duyệt thực hiện. 

7. Quy mô tài chính cho một nhiệm vụ KH&CN cấp Trường có thể lên ñến 
300.000.000 ñồng. Hiệu trưởng quyết ñịnh kinh phí tùy tính chất, quy mô của nhiệm vụ 
KH&CN.  

Điều 12. Yêu cầu ñối với nhiệm vụ KH&CN  

1. Có tính khả thi.  

2. Có giá trị khoa học, tạo ra sản phẩm có tính mới và sáng tạo. 

3. Có giá trị thực tiễn, có ñịa chỉ ứng dụng, chuyển giao cụ thể, ñáp ứng ñược yêu 
cầu phát triển Nhà trường, ngành giáo dục, phát triển kinh tế-xã hội. 

4. Có tối thiểu 01 bài báo ñược công bố trên tạp chí/hội nghị, hội thảo khoa học 
chuyên ngành trong nước/quốc tế.  
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Điều 17. Quy ñịnh về quản lý sản phẩm KH&CN  

1. Sản phẩm ñược Hội ñồng ñánh giá, thẩm ñịnh, nghiệm thu cấp cơ sở ñược 
Trường Đại học Hà Nội sử dụng dưới mọi hình thức vào các mục ñích ñào tạo, nghiên 
cứu, quảng bá, trao ñổi; 

2. Quy ñịnh về chuyển giao công nghệ phải tuân thủ theo phần 6 Quy ñịnh này; 

3. Phòng Quản lý Khoa học có trách nhiệm lưu trữ kết quả sản phẩm sau khi 
ñược Hội ñồng khoa học thông qua; 

4. Thư viện Trường có trách nhiệm lưu trữ, tổ chức phổ biến, khai thác các sản 
phẩm KH&CN bao gồm bản in và bản ñiện tử với mục ñích phục vụ hoạt ñộng giảng 
dạy, học tập và nghiên cứu theo ñúng quy ñịnh. 

PHẦN 5: CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CẤU THÀNH DỰ TOÁN VÀ MỘT SỐ 
KHUNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NHIỆM VỤ KH&CN KHÁC 

Nội dung và mức chi áp dụng theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ 
hướng dẫn ñịnh mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí ñối với nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ 
Khoa học và Công nghệ Quy ñịnh khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

Điều 18. Các yếu tố ñầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ KH&CN (không 
phải là các ñề tài KH&CN nghiên cứu, xây dựng chương trình, biên soạn giáo 
trình, tài liệu giảng dạy...) 

1. Tiền công lao ñộng trực tiếp, gồm: tiền công cho các chức danh (chủ nhiệm, 
thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học, thành viên, kỹ thuật viên, nhân viên hỗ 
trợ); tiền công thuê chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước phối hợp trong 
quá trình nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp 
cơ sở không ñược thuê chuyên gia trong quá trình tổ chức thực hiện. 

2. Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, 
dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, báo, 
tạp chí tham khảo, quyền sử dụng sáng chế, thiết kế, phần mềm, bí quyết công nghệ 
phục vụ hoạt ñộng nghiên cứu.  

3. Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố ñịnh: 

a. Chi mua tài sản thiết yếu, phục vụ trực tiếp cho hoạt ñộng NCKH và phát triển 
công nghệ của nhiệm vụ KH&CN. 
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b. Chi thuê tài sản trực tiếp tham gia thực hiện nghiên cứu và phát triển công 
nghệ của nhiệm vụ KH&CN. 

c. Chi khấu hao tài sản cố ñịnh (nếu có) trong thời gian trực tiếp tham gia thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN theo mức trích khấu hao quy ñịnh ñối với tài sản của doanh 
nghiệp. 

d. Chi sửa chữa trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp cho việc nghiên 
cứu của nhiệm vụ KH&CN. 

4. Chi hội thảo khoa học, công tác phí trong và ngoài nước phục vụ hoạt ñộng 
nghiên cứu. 

5. Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt ñộng nghiên cứu. 

6. Chi ñiều tra, khảo sát thu thập số liệu. 

7. Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt ñộng nghiên cứu.  

8. Chi họp hội ñồng tự ñánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (nếu có). 

9. Chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN nhằm ñảm bảo yêu cầu quản lý trong 
triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

10. Chi khác có liên quan trực tiếp ñến triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

11. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do Hiệu trưởng quyết ñịnh phê duyệt 
kinh phí cho các yếu tố ñầu vào nêu trên tùy tính chất, quy mô của nhiệm vụ. 

Điều 19. Khung ñịnh mức làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ KH&CN 
(không phải là các ñề tài KH&CN nghiên cứu, xây dựng chương trình, biên soạn 
giáo trình, tài liệu giảng dạy...) 

1. Dự toán tiền công lao ñộng trực tiếp. 

a. Cấu trúc thuyết minh phần tính tiền công lao ñộng triển khai nhiệm vụ 
KH&CN (không phải là các ñề tài KH&CN nghiên cứu, xây dựng chương trình, 
biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy...) bao gồm các công việc và dự kiến kết quả 
như sau: 

STT Nội dung công việc Dự kiến kết quả 

1 Nghiên cứu tổng quan  
Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ 
KH&CN, báo cáo tổng quan vấn ñề cần 
nghiên cứu. 

2 Đánh giá thực trạng 
Báo cáo thực trạng vấn ñề cần nghiên 
cứu. 

3 Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu; Báo cáo kết quả thu thập tài liệu, dữ 
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xử lý số liệu, phân tích thông tin, 
tài liệu, dữ liệu  

liệu, xử lý số liệu, phân tích thông tin, 
tài liệu, dữ liệu. 

4 Nội dung nghiên cứu chuyên môn 
Báo cáo về kết quả nghiên cứu chuyên 
môn. 

5 

Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, 
thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, 
sản xuất; nghiên cứu, hoàn thiện 
quy trình công nghệ 

Báo cáo về kết quả thí nghiệm, thử 
nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, 
chế tạo, sản xuất; quy trình công nghệ 

6 

Đề xuất giải pháp, kiến nghị, sáng 
chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm, 
chế phẩm, mô hình, ấn phẩm khoa 
học và ñề xuất khác 

Báo cáo kết quả về kiến nghị, giải pháp, 
sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm, 
chế phẩm, mô hình, ấn phẩm khoa học 
và kết quả khác. 

7 
Kết quả ñược công bố trên tạp chí 
chuyên ngành trong nước và quốc tế 

Có tối thiểu 01 bài báo ñược công bố 
trên tạp chí chuyên ngành trong nước 
hoặc quốc tế. 

8 Tổng kết, ñánh giá 
Báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt và 
báo cáo tổng kết. 

Trong trường hợp cụ thể, nhiệm vụ KH&CN có thể không ñầy ñủ các phần nội 
dung theo cấu trúc trên. 

b. Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN ñược tính 
theo ngày công lao ñộng quy ñổi (08 giờ/01 ngày; trường hợp có số giờ công lẻ, trên 4 
giờ ñược tính 1 ngày công, dưới 4 giờ ñược tính ½ ngày công) và mức lương cơ sở do 
Nhà nước quy ñịnh tại thời ñiểm xây dựng dự toán. 

Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xây dựng thuyết 
minh dự toán tiền công theo cấu trúc chung nhiệm vụ KH&CN tại ñiểm a, khoản 1 
Điều này, chi tiết theo từng chức danh tham gia thực hiện nội dung công việc, số ngày 
công tham gia của từng chức danh. 

Dự toán tiền công trực tiếp ñối với từng chức danh ñược tính theo công thức và 
ñịnh mức sau: 

Tc = Lcs x Hstcn x Snc  

Trong ñó: 

Tc: Dự toán tiền công của chức danh 

Lcs: Lương cơ sở do Nhà nước quy ñịnh 
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Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theo lương cơ sở của từng chức danh tính theo 
Bảng 1 dưới ñây 

Snc: Số ngày công của từng chức danh  

Bảng 1: Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN 

Hstcn = (Hcd x Hkh)/22 

Trong ñó: 

Hcd: Hệ số chức danh nghiên cứu 

Hkh: Hệ số lao ñộng khoa học  

STT Chức danh 

Nhiệm vụ KH&CN  
cấp cơ sở 

Nhiệm vụ KH&CN  
cấp Bộ, ngành, Quốc gia 

Hcd Hkh Hstcn Hcd Hkh Hstcn 

1 Chủ nhiệm nhiệm vụ 3,46 1,25 0,19 6,92 2,5 0,79 

2 
Thành viên thực hiện 
chính; thư ký khoa học 

2,71 1,0 0,12 5,42 2,0 0,49 

3 Thành viên  1,83 0,75 0,06 3,66 1,5 0,25 

4 
Kỹ thuật viên, nhân 
viên hỗ trợ 

1,43 0,6 0,03 2,86 1,2 0,16 

c. Dự toán tiền công trực tiếp ñối với chức danh kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 
không quá 20% tổng dự toán tiền công trực tiếp ñối với các chức danh quy ñịnh tại 
ñiểm a, b, c khoản 4 Điều 11 của Quy ñịnh này. 

2. Thuê chuyên gia trong nước và ngoài nước phối hợp nghiên cứu. 

a. Thuê chuyên gia trong nước. 

Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia trong nước, tổ 
chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia 
thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ cho hội ñồng tư vấn 
ñánh giá xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp ñồng khoán việc. 
Trường hợp thuê chuyên gia trong nước theo ngày công thì mức dự toán thuê chuyên 
gia trong nước không quá 40.000.000 ñồng/người/tháng (22 ngày/1 tháng). 

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia trong nước không 
quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
quy ñịnh tại khoản 1 Điều này. 

Trong trường hợp ñặc biệt, nhiệm vụ KH&CN có dự toán thuê chuyên gia trong 
nước vượt quá 40.000.000 ñồng/người/tháng hoặc tổng dự toán kinh phí thực hiện nội 
dung chi thuê chuyên gia trong nước vượt quá 30% tổng dự toán kinh phí chi tiền công 
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy ñịnh tại khoản 1 Điều này thì: 
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- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước quyết ñịnh phê duyệt và chịu trách 
nhiệm sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ KH&CN. 

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh: cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước quyết ñịnh phê duyệt và chịu trách 
nhiệm. 

b. Thuê chuyên gia ngoài nước. 

Trong trường hợp nhiệm vụ KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia ngoài nước, tổ 
chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia 
thực hiện thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê 
chuyên gia, tiêu chí ñánh giá kết quả thuê chuyên gia cho hội ñồng tư vấn ñánh giá 
xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hợp ñồng khoán việc. Tổng dự 
toán kinh phí thực hiện nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước không quá 50% tổng 
dự toán kinh phí chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy ñịnh tại 
khoản 1 Điều này. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN 
có sử dụng ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm về nội dung và mức kinh phí thuê 
chuyên gia ngoài nước. 

Trong trường hợp ñặc biệt, nhiệm vụ KH&CN có tổng dự toán kinh phí thực hiện 
nội dung chi thuê chuyên gia ngoài nước vượt quá 50% tổng dự toán kinh phí chi tiền 
công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy ñịnh tại khoản 1 Điều này thì:  

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước quyết ñịnh phê duyệt và chịu trách 
nhiệm sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ KH&CN. 

- Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh: cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 
nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước quyết ñịnh phê duyệt và chịu  
trách nhiệm. 

3. Dự toán chi phí mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu ñược xây dựng trên cơ sở 
thuyết minh dự kiến khối lượng công việc, chế ñộ, ñịnh mức hiện hành (nếu có) và các 
báo giá liên quan. 

4. Dự toán chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố ñịnh ñược xây dựng trên cơ sở 
thuyết minh dự kiến khối lượng công việc, chế ñộ, ñịnh mức hiện hành (nếu có) và các 
báo giá liên quan. Nội dung chi này có mục tiêu, nội dung gắn kết hữu cơ, ñồng bộ và 
ñược tiến hành trong một thời gian nhất ñịnh phù hợp với tiến ñộ của nhiệm vụ 
KH&CN; ñược quản lý theo quy ñịnh hiện hành về sửa chữa, mua sắm tài sản hình 
thành có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. 

5. Dự toán chi hội nghị, hội thảo khoa học phục vụ hoạt ñộng nghiên cứu ñược 
quy ñịnh chi tiết tại Khoản 29.2, Điều 29 của Quy ñịnh này. 
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6. Dự toán chi ñiều tra, khảo sát thu thập số liệu ñược thực hiện theo quy ñịnh tại 
Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính quy ñịnh 
về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê.  

7. Dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN. 

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước ñược dự toán 
các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: chi ñiện, nước, 
các khoản chi hành chính phát sinh liên quan ñảm bảo triển khai nhiệm vụ KH&CN tại 
tổ chức chủ trì; chi tiền lương, tiền công phân bổ ñối với các hoạt ñộng gián tiếp trong 
quá trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của tổ chức chủ trì.  

* Chi phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của cơ quan chủ trì ñề tài, 
mức chi dự trù bằng 5% kinh phí ñề tài nhưng tối ña không quá 15.000.000ñ/ñề tài, 
nhiệm vụ. Mức chi cụ thể từng năm căn cứ nguồn kinh phí thực hiện và tình hình thực tế 
triển khai các ñề tài do Phòng Quản lý Khoa học (Phòng QLKH) chủ trì ñề xuất, trình 
Ban Giám hiệu phê duyệt. 

* Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN các cấp khác bằng 5% tổng 
dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước nhưng 
tối ña không quá 100 triệu ñồng. 

8. Các khoản chi khác ñược vận dụng theo các quy ñịnh quản lý hiện hành của 
pháp luật. 

9. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do Hiệu trưởng quyết ñịnh phê duyệt 
kinh phí dựa vào các khung ñịnh mức nêu trên tùy tính chất, quy mô của nhiệm vụ. 

Điều 20. Các nội dung chi quản lý nhiệm vụ KH&CN  

1. Chi hoạt ñộng của các Hội ñồng tư vấn 

- Chi tiền công thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội ñồng tư vấn KH&CN 
(Hội ñồng tư vấn xác ñịnh nhiệm vụ KH&CN, Hội ñồng tư vấn tuyển chọn, giao trực 
tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN và Hội ñồng tư vấn ñánh giá nghiệm 
thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN); 

- Chi tiền công phục vụ họp Hội ñồng; 

- Chi công tác phí của các chuyên gia ñược mời tham gia công tác tư vấn; 

- Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc phục vụ Hội ñồng; 

- Chi thuê dịch vụ KH&CN liên quan ñến việc ñánh giá của Hội ñồng; thuê cơ sở 
vật chất phục vụ Hội ñồng. 

2. Chi thuê chuyên gia tư vấn ñộc lập. 

3. Chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông. 
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4. Chi công tác kiểm tra, ñánh giá giữa kỳ; kiểm tra, ñánh giá sau khi giao quyền 
sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: 

- Chi công tác phí cho ñoàn kiểm tra; 

- Chi họp hội ñồng ñánh giá giữa kỳ (trong trường hợp cần thiết cần có Hội ñồng 
ñánh giá giữa kỳ). 

5. Chi công tác phí của các chuyên gia ñược mời tham gia Tổ thẩm ñịnh nội dung, 
tài chính của nhiệm vụ. 

6. Các khoản chi khác liên quan trực tiếp ñến hoạt ñộng quản lý nhiệm vụ KH&CN. 

Điều 21. Một số ñịnh mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN  

1. Định mức chi hoạt ñộng của các Hội ñồng (xem phụ lục 2). 

2. Định mức xây dựng dự toán chi thuê chuyên gia tư vấn ñộc lập. 

Trong trường hợp cần thiết (khi các Hội ñồng tư vấn khoa học có ý kiến không 
thống nhất trong việc xem xét lựa chọn nhiệm vụ KH&CN; hoặc cơ quan có thẩm 
quyền quản lý nhiệm vụ KH&CN thấy cần thiết), cơ quan có thẩm quyền quản lý 
nhiệm vụ KH&CN có thể thuê chuyên gia tư vấn, ñánh giá ñộc lập.  

Tổng mức dự toán chi thuê chuyên gia ñộc lập ñược tính tối ña bằng 5 lần mức 
chi tiền công (bao gồm chi tiền công họp Hội ñồng và chi nhận xét, ñánh giá) của Chủ 
tịch Hội ñồng tương ứng và do cơ quan có thẩm quyền quản lý nhiệm vụ KH&CN 
quyết ñịnh và chịu trách nhiệm. 

3. Chi thông báo tuyển chọn trên các phương tiện truyền thông (báo giấy, báo 
hình, báo ñiện tử và các phương tiện truyền thông khác): xây dựng dự toán trên cơ sở 
báo giá của các cơ quan truyền thông lựa chọn ñăng tin. 

4. Dự toán chi công tác kiểm tra, ñánh giá giữa kỳ 

a. Dự toán chi công tác phí cho ñoàn kiểm tra ñánh giá giữa kỳ ñược xây dựng 
theo quy ñịnh hiện hành về chế ñộ công tác phí áp dụng cho các cơ quan nhà nước. 

b. Dự toán chi tiền công cho Hội ñồng ñánh giá giữa kỳ (trong trường hợp cần 
thiết có Hội ñồng ñánh giá giữa kỳ) ñược áp dụng tối ña bằng 50% mức chi của Hội 
ñồng tư vấn ñánh giá nghiệm thu quy ñịnh tại ñiểm a khoản 1 Điều này. 

PHẦN 6. QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Điều 22. Giải thích từ ngữ 

1. Bí quyết kỹ thuật là thông tin ñược tích luỹ, khám phá trong quá trình nghiên 
cứu, sản xuất, kinh doanh của chủ sở hữu công nghệ có ý nghĩa quyết ñịnh chất lượng, 
khả năng cạnh tranh của công nghệ, sản phẩm công nghệ. 
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2. Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm 
công cụ, phương tiện dùng ñể biến ñổi nguồn lực thành sản phẩm. 

3. Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về NCKH và phát triển công 
nghệ; tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao; có khả năng 
hình thành các ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện ñại hóa ngành sản xuất, dịch vụ 
hiện có. 

4. Công nghệ mới là công nghệ lần ñầu tiên ñược tạo ra tại Việt Nam. 

5. Công nghệ tiên tiến là công nghệ hàng ñầu, có trình ñộ công nghệ cao hơn 
trình ñộ công nghệ cùng loại hiện có. 

6. Chuyển giao công nghệ (CGCN) là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử 
dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền CGCN sang bên nhận công nghệ. 

7. CGCN tại Việt Nam là việc CGCN giữa các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong 
lãnh thổ Việt Nam. 

8. CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam là việc tổ chức, cá nhân hoạt ñộng ở nước 
ngoài CGCN cho tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong lãnh thổ Việt Nam. 

9. CGCN từ Việt Nam ra nước ngoài là việc tổ chức, cá nhân hoạt ñộng trong 
lãnh thổ Việt Nam CGCN cho tổ chức, cá nhân hoạt ñộng ở nước ngoài. 

10. Dịch vụ CGCN là hoạt ñộng hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện 
hợp ñồng CGCN. 

11. Đánh giá công nghệ là hoạt ñộng xác ñịnh trình ñộ, giá trị, hiệu quả kinh tế 
và tác ñộng kinh tế-xã hội, môi trường của công nghệ. 

12. Định giá công nghệ là hoạt ñộng xác ñịnh giá của công nghệ. 

13. Giám ñịnh công nghệ là hoạt ñộng kiểm tra, xác ñịnh các chỉ tiêu của công 
nghệ ñã ñược chuyển giao so với các chỉ tiêu của công nghệ ñược quy ñịnh trong hợp 
ñồng CGCN. 

14. Hoạt ñộng CGCN bao gồm CGCN và dịch vụ CGCN. 

15. Môi giới CGCN là hoạt ñộng hỗ trợ bên có công nghệ, bên cần công nghệ 
trong việc tìm kiếm ñối tác ký kết hợp ñồng CGCN. 

16. Tư vấn CGCN là hoạt ñộng hỗ trợ các bên trong việc lựa chọn công nghệ, 
ñàm phán, ký kết và thực hiện hợp ñồng CGCN. 

17. Ươm tạo công nghệ là hoạt ñộng hỗ trợ nhằm tạo ra và hoàn thiện công nghệ 
có triển vọng ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa từ ý tưởng công nghệ hoặc kết 
quả NCKH và phát triển công nghệ. 
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18. Xúc tiến CGCN là hoạt ñộng thúc ñẩy, tạo và tìm kiếm cơ hội CGCN; cung 
ứng dịch vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, triển 
lãm công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ. 

Điều 23. Nguyên tắc hoạt ñộng tư vấn CGCN 

1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam và các ñiều ước quốc tế mà Việt Nam cam kết 
thực hiện, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt ñộng nghề nghiệp và kết quả 
tư vấn của mình. 

2. Tuân thủ ñạo ñức nghề nghiệp, bảo ñảm tính ñộc lập, trung thực, khách quan 
và khoa học của hoạt ñộng tư vấn CGCN. 

3. Bảo mật các thông tin của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn, CGCN trừ 
trường hợp ñược tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn, CGCN ñồng ý hoặc pháp 
luật có quy ñịnh khác. 

Điều 24. Nội dung tư vấn, CGCN 

1. Tìm kiếm ñối tác cung cấp công nghệ và xem xét, ñánh giá khả năng thương 
mại hóa công nghệ. 

2. Xem xét năng lực tiếp nhận công nghệ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu tư vấn 
CGCN. 

3. Tìm kiếm, xem xét và lựa chọn công nghệ ñược chuyển giao phù hợp với các 
quy ñịnh của pháp luật và các cơ chế chính sách ưu tiên, thúc ñẩy, khuyến khích hoạt 
ñộng CGCN. 

4. Xem xét tính phù hợp của sản phẩm do công nghệ tạo ra trên cơ sở: 

- Đánh giá các khả năng, yếu tố về thị trường; 

- Các tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm; 

- Hiệu quả kinh tế-xã hội và phát triển bền vững. 

5. Hỗ trợ việc lập, soạn thảo dự án ñầu tư công nghệ và thiết bị, phân tích, tính 
toán quy mô sản xuất, giá thành công nghệ, cung cấp, lắp ñặt thiết bị, nhà xưởng, 
nguyên vật liệu và các chi phí liên quan. 

6. Thay mặt các bên CGCN chuẩn bị hồ sơ và ñăng ký Hợp ñồng CGCN. 

7. Giám sát, ñánh giá quá trình ñàm phán, soạn thảo, phương thức, ký kết và hỗ 
trợ thực hiện hợp ñồng CGCN. 

8. Các nội dung tư vấn khác về hoạt ñộng CGCN. 



 
-22- 

Điều 25. Phương thức hoạt ñộng tư vấn CGCN 

1. Hoạt ñộng tư vấn CGCN ñược thực hiện thông qua Hợp ñồng dịch vụ tư vấn, 
chuyển giao công nghệ giữa tổ chức tư vấn CGCN (ñại diện là Công ty trực thuộc 
Trường Đại học Hà Nội) và bên có nhu cầu tư vấn CGCN. 

2. Cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tư 
vấn, CGCN. 

3. Cử chuyên gia tư vấn, CGCN thực hiện các nội dung theo quy ñịnh trong hợp 
ñồng dịch vụ tư vấn, CGCN. 

4. Tổ chức các hoạt ñộng, sự kiện ñể ñảm bảo hiệu quả quá trình CGCN. 

5. Phương thức hoạt ñộng khác do hai bên thỏa thuận. 

Điều 26. Nội dung hợp ñồng dịch vụ tư vấn CGCN 

1. Hợp ñồng dịch vụ tư vấn, CGCN phải ñược thể hiện bằng hình thức văn bản 
với các nội dung chính sau: 

- Tên, ñịa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tư vấn CGCN; 

- Tên, ñịa chỉ của tổ chức tư vấn CGCN; 

- Mục tiêu, nội dung, phạm vi và kết quả cần ñạt ñược của dịch vụ tư vấn, 
CGCN; 

- Giá trị hợp ñồng và phương thức thanh toán dịch vụ tư vấn, CGCN; 

- Thời hạn, tiến ñộ thực hiện dịch vụ tư vấn, CGCN; 

- Các thỏa thuận liên quan ñến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ñối với kết quả tư vấn, 
CGCN; 

- Quyền và nghĩa vụ của các bên; 

- Trách nhiệm các bên khi vi phạm hợp ñồng; 

- Hiệu lực hợp ñồng, thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp ñồng; 

- Chữ ký và ñóng dấu của ñại diện các bên. 

2. Ngoài các nội dung trên, Hợp ñồng dịch vụ tư vấn, CGCN phải có nội dung 
của một Hợp ñồng dịch vụ theo quy ñịnh tại Bộ Luật Dân sự và các văn bản pháp luật 
liên quan khác. 

Điều 27. Trách nhiệm của ñơn vị chuyển giao 

1. Các ñơn vị (Khoa, Viện, Trung tâm) thực hiện tư vấn, CGCN phối hợp với ñầu 
mối là công ty trực thuộc Trường Đại học Hà Nội ñể thực hiện hợp ñồng tư vấn, 
CGCN. 
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2. Các ñơn vị liên quan có trách nhiệm hỗ trợ hoạt ñộng tư vấn chuyển giao kịp 
thời, hiệu quả. 

3. Công ty trực thuộc Trường Đại học Hà Nội là ñầu mối tư vấn, CGCN về: 
quảng bá, tìm kiếm ñối tác, phát triển ñầu tư công nghệ, thương mại chịu trách nhiệm 
hoạt ñộng trước Hiệu trưởng Nhà trường. 

4. Ba năm một lần quy chế sẽ ñược Hội ñồng Nhà trường ñiều chỉnh lại cho phù 
hợp với thực tiễn. Trong một số trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có quyền triệu tập 
ñể sửa ñổi bổ sung một số ñiều trong quy ñịnh này. 

PHẦN 7. QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN 

Điều 28. Nguồn tài chính và ñịnh mức chi tiêu ñối với các hoạt ñộng KH&CN 

1. Nguồn tài chính cho hoạt ñộng KH&CN 

Nguồn kinh phí ñảm bảo cho các hoạt ñộng KH&CN, thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN các cấp và xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy: 

- Kính phí KH&CN của Ngân sách Nhà nước; 

- Nguồn kinh phí chi thường xuyên tự bổ sung của Trường; 

- Quỹ Phát triển hoạt ñộng sự nghiệp, Quỹ Khen thưởng của Trường; 

- Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

- Các nguồn thu hợp pháp khác. 

2. Định mức chi tiêu 

Các ñịnh mức chi trong quy ñịnh này ñược tham khảo theo ñịnh mức KH&CN 
của Nhà nước, ñịnh mức về xây dựng, biên soạn chương trình, giáo trình, quy chế chi 
tiêu nội bộ của Trường và có thể tăng hoặc giảm tùy theo yêu cầu, chất lượng từng ñề 
tài, tính chất và nội dung của các hoạt ñộng KH&CN, ñược xác ñịnh trong hợp ñồng 
thuê khoán chuyên môn và kết luận của Hội ñồng ñánh giá, thẩm ñịnh, nghiệm thu các 
nhiệm vụ, dự toán ñược duyệt ñối với các hoạt ñộng KH&CN khác. 

Các nội dung chi chủ yếu: 

a. Chi xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy... 

Nội dung và mức chi áp dụng theo Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 
6 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc Quy ñịnh nội dung chi, mức chi xây dựng 
chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học ñối với các 
ngành ñào tạo Đại học, Cao ñẳng, Trung cấp chuyên nghiệp. 

Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết ñịnh. 
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b. Chi ñiều tra khảo sát  

Nội dung và mức chi tham khảo thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 
11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy ñịnh quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 
phí thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê. 

Áp dụng ñối với các cuộc ñiều tra thống kê (thuộc chương trình ñiều tra thống kê 

quốc gia và ngoài chương trình ñiều tra thống kê quốc gia). 

Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết ñịnh. 

c. Chi hội nghị, hội thảo khoa học (HN, HTKH) các cấp dành cho cán bộ, 

giảng viên và sinh viên 

Khi tổ chức HN, HTKH ñơn vị chủ trì phải nghiên cứu sắp xếp ñịa ñiểm hợp lý, 

trên cơ sở ñảm bảo phù hợp với yêu cầu riêng của từng HN, HTKH; thực hiện lồng 

ghép các nội dung vấn ñề, công việc cần xử lý; kết hợp các loại HN, HTKH với nhau 

một cách hợp lý; chuẩn bị kỹ ñầy ñủ ñúng yêu cầu nội dung HN, HTKH. Tùy theo tính 

chất, nội dung, mục ñích, yêu cầu của HN, HTKH, người triệu tập HN, HTKH phải 

cân nhắc kỹ và quyết ñịnh thành phần, số lượng người tham dự HN, HTKH cho phù 

hợp, bảo ñảm tiết kiệm và hiệu quả. Không phô trương hình thức, không ñược tổ chức 

liên hoan, chiêu ñãi, hạn chế thuê biểu diễn văn nghệ, không chi các hoạt ñộng kết hợp 

tham quan, nghỉ mát, không chi quà tặng, quà lưu niệm. 

Các bài viết có giá trị khoa học, tạo ra sản phẩm có tính mới và sáng tạo; có giá 

trị thực tiễn, ñịa chỉ ứng dụng, ñáp ứng ñược yêu cầu của từng chuyên ngành, từng 

ngôn ngữ. Các bài viết ñược ñơn vị chủ trì lựa chọn kỹ càng, kiểm duyệt, chọn lọc và 

ñược phản biện, nhận xét, biên tập tổng thể, dự thảo chương trình chi tiết, duyệt tham 

luận tại HN, HTKH và ñăng trên kỷ yếu. Thời gian gửi toàn bộ các tóm tắt bài viết 

bằng tiếng Việt, toàn văn bài viết, phản biện, chương trình chi tiết kèm theo Tờ trình tổ 

chức HN, HTKH về Phòng QLKH 02 tuần trước khi tổ chức. 

Nhà trường xem xét quyết ñịnh thành lập ban tổ chức, chỉ ñạo hoặc chỉ ñịnh 

không thông qua văn bản tùy quy mô, tính chất từng HN, HTKH. Phòng QLKH dự 

thảo chương trình HN, HTKH từ quy mô cấp Trường trở lên và lên kế hoạch họp triển 

khai, phân công nhiệm vụ: HN, HTKH cấp Trường: không quá 05 cuộc/HN, HTKH; 

HN, HTKH cấp Quốc gia, Quốc tế, liên trường: không quá 05 cuộc/HN, HTKH. 

Nội dung và mức chi áp dụng theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-

BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ 

Hướng dẫn ñịnh mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí ñối với nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Các trường hợp khác do 

Hiệu trưởng quyết ñịnh. 
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Quy ñịnh mức chi cụ thể (xem phụ lục 3). 

* HN, HTKH các cấp dành cho cán bộ, giảng viên: 

Đơn vị chủ trì ñặt hàng cán bộ, giảng viên viết bài theo chủ ñề, ñúng chuyên môn, 
chuyên ngành và ñược phản biện, nhận xét trước khi gửi ñăng kỷ yếu hoặc tham luận 
tại HN, HTKH. 

Đối với HN, HTKH cấp ñơn vị: quy ñịnh số người chủ trì, ban thư ký, dẫn 
chương trình không quá 10 người/HN, HTKH, trong ñó gồm thành phần bộ phận quản 
lý của phòng chức năng, Ban Giám hiệu Nhà trường. Còn ñối với HN, HTKH cấp 
Trường, liên trường, Quốc gia, Quốc tế thì tùy quy mô, tính chất của từng HN, HTKH 
Phòng QLKH trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách người chủ trì, thư ký HN, HTKH. 

* HN, HTKH các cấp dành cho sinh viên: 

Đơn vị chủ trì thông báo rộng rãi, khuyến khích sinh viên tham gia viết bài theo 
chủ ñề, ñúng chuyên môn, chuyên ngành và ñược các giáo viên hướng dẫn, biên tập 
nội dung trước khi gửi Phòng QLKH trình duyệt ñăng kỷ yếu hoặc tham luận tại HN, 
HTKH. 

Quy ñịnh số người chủ trì, ban thư ký, dẫn chương trình HN, HTKH: như quy 
ñịnh ñối với HN, HTKH các cấp dành cho cán bộ, giảng viên. 

d. Phiên dịch và biên dịch tài liệu phục vụ các hoạt ñộng KH&CN 

Nội dung và ñịnh mức chi cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu phục vụ các 
hoạt ñộng KH&CN quy ñịnh tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 
2010 của Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ chi tiêu ñón tiếp khách nước ngoài vào làm 
việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi 
tiêu tiếp khách trong nước. 

Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết ñịnh. 

e. Hội nghị tập huấn, ñào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho ñội ngũ 
cán bộ, giảng viên trong nước 

Nội dung và quy ñịnh mức chi:  

+ Theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường; 

+ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước. 

Các trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết ñịnh. 

f. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ (TC KHNN) 

Phòng QLKH chịu trách nhiệm: 

- Lập kế hoạch, tổ chức các cuộc họp triển khai, xét chọn, tuyển chọn các bài viết 
cho mỗi số của TC KHNN;  
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- Tiếp nhận các bài viết gửi ñến Tạp chí, lập và lưu trữ hồ sơ bài viết gồm: thông 
tin cá nhân của tác giả, phản biện viên dự kiến, thời ñiểm nhận bài, phản biện và duyệt 
ñăng; 

- Liên hệ gửi các bài viết cho Ban Biên tập, chuyên gia theo ñúng chuyên ngành 
các chuyên mục của TC KHNN ñể phản biện, nhận xét; Gửi dịch mục lục sang các 
ngôn ngữ theo quy ñịnh và dịch tóm tắt các bài viết sang tiếng Anh (khoảng 01 trang 
A4 mỗi bài viết). 

- Cùng Ban Biên tập, Ban Trị sự phối hợp với các tác giả sửa chữa, biên tập tổng 
thể các bài viết gửi ñăng. 

- In bản can Tạp chí và phối hợp với Xưởng in xuất bản; 

- Nộp lưu chiểu Tạp chí theo quy ñịnh, lưu Thư viện Trường Đại học Hà Nội và 
gửi báo biếu; 

- Số hóa - xây dựng cơ sở dữ liệu (gồm tiêu ñề, tác giả, tóm tắt bài viết bằng 
tiếng Việt và tiếng Anh) trên trang chủ hanu.vn (tạo các trang siêu văn bản (Web) 
phức tạp các chuyên mục). 

Nội dung và ñịnh mức chi tham khảo các Thông tư sau: 

- Thông tư 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính về 
việc Quy ñịnh nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn 
chương trình, giáo trình các môn học ñối với các ngành ñào tạo Đại học, Cao ñẳng, 
Trung cấp chuyên nghiệp; 

- Nghị ñịnh số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về Chế 
ñộ nhuận bút; 

- Thông tư số 194/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính 
về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin ñiện tử nhằm duy trì hoạt ñộng thường 
xuyên của cơ quan, ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. 

Quy ñịnh mức chi cụ thể (xem phụ lục 4). Các trường hợp khác do Hiệu trưởng 
quyết ñịnh. 

g. Công tác phí và tiếp khách trong nước và nước ngoài 

Nội dung và quy ñịnh mức chi: Theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.  

h. Hỗ trợ họp các hội ñồng khoa học khác 

Hỗ trợ họp các hội ñồng khoa học triển khai nhiệm vụ;  

+ Hội ñồng xác ñịnh nhiệm vụ; hội ñồng tuyển chọn, xét chọn nhiệm vụ: Như 
quy ñịnh tại Khoản 1, Điều 21 Quy ñịnh này; 
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+ Hội ñồng ñánh giá, thẩm ñịnh, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN (là ñề tài 
KH&CN nghiên cứu, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng 
dạy...): Như quy ñịnh tại Khoản 1, Điều 21 Quy ñịnh này; 

+ Họp triển khai công tác;  

+ Họp xét duyệt giờ NCKH của CBGD;  

+ Hội ñồng kiểm tra tiến ñộ (nếu có);  

+ Các cuộc họp khác do Hiệu trưởng xem xét quyết ñịnh. 

Số thành viên hội ñồng, hình thức tổ chức và chương trình họp hội ñồng do Thủ 
trưởng cơ quan chủ trì ñề tài quyết ñịnh.  

Hội ñồng thẩm ñịnh, ñánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở tối thiểu có 07 thành viên 
gồm chủ tịch, 02 phản biện và các ủy viên hội ñồng. Chủ nhiệm và những thành viên 
tham gia nghiên cứu không tham gia hội ñồng thẩm ñịnh, ñánh giá, nghiệm thu (trừ 
nhiệm vụ Thư ký hành chính).  

Hội ñồng ñánh giá, thẩm ñịnh cấp ñơn vị không quá 05 thành viên không bao 
gồm thư ký hành chính. 

Hội ñồng ñánh giá, thẩm ñịnh cấp cơ sở căn cứ Thuyết minh chi tiết nhiệm vụ 
ñánh giá theo các nội dung: mức ñộ ñáp ứng so với Thuyết minh, giá trị khoa học và 
ứng dụng của kết quả nghiên cứu, hiệu quả nghiên cứu, các kết quả vượt trội và chất 
lượng báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. 

Quy ñịnh mức chi cụ thể (xem phụ lục 5). Các trường hợp khác do Hiệu trưởng 
quyết ñịnh. 

i. Khen thưởng các giải thưởng của sinh viên NCKH 

Nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của sinh viên trong NCKH, góp phần phát 
hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng ñào tạo, Nhà trường tiến hành xét 
chọn các công trình gửi tham gia các giải thưởng tài năng khoa học trẻ dành cho sinh 
viên cấp Trường và cấp Bộ. Các ñơn vị tuyển chọn các công trình NCKH của sinh 
viên; thành lập hội ñồng khoa học cấp ñơn vị ñể nhận xét, ñánh giá và cho ñiểm từng 
công trình. Căn cứ kết quả họp hội ñồng, ñơn vị xét chọn các công trình xuất sắc gửi 
tham gia xét giải thưởng (qua Phòng QLKH). 

Hội ñồng Khoa học và Đào tạo Trường, Phòng QLKH không xem xét những 
công trình sao chép nguyên văn một phần hay nhiều phần của một tác phẩm ñã công 
bố; sao chép cả nội dung và bố cục của một hay nhiều tác phẩm ñã công bố; dịch một 
phần hay nhiều phần của một tác phẩm ñã công bố và sao chép y nguyên các ñoạn dịch 
này vào công trình của mình. 

Những công trình ñược Hội ñồng xét chọn gửi tham gia Giải thưởng cấp Bộ 
ñương nhiên ñược công nhận ñạt Giải Nhất Giải thưởng cấp Trường. 

Quy ñịnh mức chi cụ thể (xem phụ lục 6). Các trường hợp khác do Hiệu trưởng 
quyết ñịnh. 
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j. Sáng kiến cải tiến cấp cơ sở 

Sáng kiến cải tiến là giải pháp mới, có tính khả thi và mang lại lợi ích thiết thực 
cho ñơn vị hoặc Nhà trường: 

- Không trùng với các giải pháp ñã ñăng ký và công nhận trước ñây; 

- Chưa từng ñược áp dụng hoặc không trùng với các quy ñịnh ñang ñược thực hiện 
và áp dụng bắt buộc; 

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ ñược giao của cá nhân, ñơn vị và Nhà trường. 

- Phù hợp với ñiều kiện thực hiện của ñơn vị và Nhà trường tại thời ñiểm ñăng ký. 

- Giải pháp phải ñịnh lượng ñược và có thể ñịnh tính cụ thể trên cơ sở khoa học, 
khi ñược áp dụng sẽ mang lại lợi ích thiết thực. 

Đối tượng ñăng ký sáng kiến cải tiến là cán bộ quản lý, chuyên viên và giảng 
viên trong toàn Trường. 

Đơn vị phụ trách: Phòng Hành chính - Tổng hợp tập hợp các ñăng ký sáng kiến 
cải tiến và chuyển Phòng Quản lý Khoa học ñề xuất trình Hiệu trưởng ra quyết ñịnh 
thành lập Hội ñồng ñánh giá, thẩm ñịnh. Kết quả sáng kiến cải tiến ñược Hội ñồng 
công nhận sau khi các tác giả nộp lại sản phẩm ñã ñược chỉnh sửa theo ý kiến của Hội 
ñồng. 

Quy ñịnh mức chi cụ thể (xem phụ lục 7). Các trường hợp khác do Hiệu trưởng 
quyết ñịnh. 

k. Hỗ trợ viết bài trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế 

Nhà trường khuyến khích các cán bộ, giảng viên trong toàn Trường NCKH, hỗ 
trợ các cán bộ, giảng viên có các sản phẩm là bài báo ñược công bố trên các tạp chí 
chuyên ngành (ñúng chuyên ngành) trong nước và quốc tế uy tín. 

Các trường hợp khác không nằm trong các nội dung chi dưới ñây do Hiệu trưởng 
quyết ñịnh. 

Mức chi hỗ trợ như sau: 

Đơn vị tính: ñồng 

Đơn vị tính 

Khung ñịnh mức chi tối ña 

Tạp chí trong nước 

có chỉ số ISSN 

Quốc tế 

Có chỉ số ISI, SCI, SCIE, 

Scopus 
Có chỉ số ISSN 

bài viết 1.000.000 10.000.000  3.000.000  
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l. Hỗ trợ cán bộ, giảng viên tham dự HN, HTKH trong nước và quốc tế 

Nhà trường hỗ trợ công tác phí, phí ñăng ký tham dự cho những cá nhân ñược 
Nhà trường cử ñích danh hoặc cá nhân tự ñi tham dự HN, HTKH trong nước và quốc 
tế trong trường hợp bên tổ chức HN, HTKH không ñài thọ chi phí. Các trường hợp 
khác do Hiệu trưởng quyết ñịnh. 

Mức chi cụ thể như sau: 

STT Nội dung 
Khung ñịnh mức chi tối ña 

Trong nước Quốc tế 

1.  Nhà trường cử ñích danh 
Hỗ trợ 100% công tác phí, quy ñịnh 

tại ñiểm g, khoản 2, Điều này 

2.  
Cá nhân tự tham gia có bài viết 
ñăng trong kỷ yếu và ñược tham 
luận tại HN, HTKH 

Hỗ trợ 70% công tác phí, quy ñịnh tại 
ñiểm g, khoản 2, Điều này 

3.  
Cá nhân tự tham gia có tham luận 
trình bày tại HN, HTKH 

Hỗ trợ 50% công tác phí, quy ñịnh tại 
ñiểm g, khoản 2, Điều này 

4.  
Phí ñăng ký tham gia HN, HTKH 
(Nhà trường cử ñích danh) 

Hỗ trợ 100% phí ñăng ký 

5.  
Phí ñăng ký tham gia HN, HTKH 
(cá nhân tự tham gia) 

Hỗ trợ 30% phí ñăng ký 

m. Quy ñịnh về mức chi cho quản lý nhiệm vụ KH&CN 

- Chi quản lý nhiệm vụ KH&CN và các hoạt ñộng KH&CN các cấp: Ban Giám 

hiệu (30% tổng kinh phí chi cho quản lý), Phòng QLKH (50% tổng kinh phí chi cho 

quản lý), Phòng Tài chính - Kế toán (20% tổng kinh phí chi cho quản lý). 

- Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp Quốc gia hoặc tương ñương: nhóm 

thực hiện trích nộp vào Quỹ Phúc lợi của Trường và quản lý chung nhiệm vụ từ 15-

20%/nhiệm vụ KH&CN tùy theo quy mô. Trong ñó, Quỹ phúc lợi của Trường chiếm 

từ 5-10%, Quản lý chung nhiệm vụ là 10%. 

n. Các ñịnh mức chi tiêu khác 

- Trường hợp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN và các hoạt ñộng KH&CN khác 

theo các hợp ñồng dịch vụ hoặc do ñược tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
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nước: căn cứ mức thu và dự toán chi tiết, tính chất của từng hợp ñồng ñịnh mức chi 

tiêu có thể ñược ñiều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn các ñịnh mức nêu trên; trường hợp 

hoạt ñộng KH&CN sử dụng kinh phí tài trợ, ñịnh mức chi thực hiện theo ñúng trong 

thỏa thuận tài trợ (nếu là bắt buộc theo yêu cầu của nhà tài trợ). 

- Đối với một số nhiệm vụ ñặc thù do Trường ñặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cho 

các ñơn vị thực hiện nhằm mục tiêu của Trường về ñổi mới chương trình, giáo trình, 

tài liệu giảng dạy, có yêu cầu cao về chất lượng và thời gian hoàn thành, có thể áp 

dụng ñịnh mức chi cao hơn so với ñịnh mức nêu trên nhằm khuyến khích, ñộng viên 

cho nhóm chuyên môn. Việc thanh toán chỉ ñược thực hiện trên cơ sở dự toán ñã duyệt, 

hợp ñồng thuê khoán chuyên môn ñã ký và kết quả nghiệm thu ñược ñánh giá từ khá 

(ñạt) trở lên, ñảm bảo các yêu khác theo hợp ñồng. 

- Đối với một số nhiệm vụ nghiên cứu ñặc thù khác phải thực hiện do yêu cầu 

cấp thiết cho hoạt ñộng ñào tạo của Trường như: xây dựng các bài giảng trực tuyến có 

kết hợp thu hình, ghi âm; các phần mềm quản lý, ñào tạo...: Trường hợp không có 

trong ñịnh mức chi tiêu hoặc ñịnh mức thấp không thể triển khai trong thực tế, Nhà 

trường sẽ áp dụng cơ chế ñặt hàng thông qua hợp ñồng ký với các cá nhân, ñơn vị. 

Định mức chi tiêu sẽ thực hiện theo thỏa thuận. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ này 

sẽ ñược trích từ Quỹ Phát triển hoạt ñộng sự nghiệp của Trường. 

Điều 29. Thanh toán cho các nhiệm vụ KH&CN  

1. Nhà trường chỉ thanh toán cho các nhiệm vụ KH&CN sau khi ñã ñược công 

nhận chính thức về kết quả trên cơ sở nghiệm thu sản phẩm theo ñăng ký và sau khi ñã 

chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện theo ý kiến của Hội ñồng. Mức thanh toán là 100% 

kinh phí theo hợp ñồng cho nhiệm vụ KH&CN ñược ñánh giá từ loại Đạt trở lên. 

2. Những nhiệm vụ bị ñánh giá Không ñạt (sau 02 lần nghiệm thu cấp cơ sở), 

những nhiệm vụ quá hạn 03 tháng mà không có lý do, buộc phải thanh lý theo quy 

ñịnh, Nhà trường sẽ tiến hành thanh lý và không thanh toán. Đồng thời, chủ nhiệm 

nhiệm vụ không ñược ñăng ký thực hiện nhiệm vụ trong 02 năm tiếp theo. Trường hợp 

chủ nhiệm nhiệm vụ ñã ñược ứng trước kinh phí thì phải hoàn trả toàn bộ kinh phí ñã 

tạm ứng. 
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Điều 30. Khen thưởng 

Tổ chức, cá nhân trong Trường Đại học Hà Nội có nhiều thành tích trong hoạt 

ñộng nghiên cứu KH&CN thuộc các lĩnh vực, ñã tổ chức triển khai nhiệm vụ KH&CN 

ñáp ứng ñầy ñủ các tiêu chí ñược xem xét ñể tặng thưởng. Mức thưởng cụ thể như sau: 

1. Nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia ñược ñánh giá, nghiệm thu ñúng hạn và 

ñánh giá ñạt loại Xuất sắc: 30.000.000 ñồng. 

2. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ ñược ñánh giá, nghiệm thu ñúng hạn và ñánh giá 

ñạt loại Xuất sắc: 10.000.000 ñồng. 

3. Nhiệm vụ KH&CN cấp Trường ñược ñánh giá, nghiệm thu ñúng hạn và ñánh 

giá ñạt loại Xuất sắc: 2.000.000 ñồng. 

4. Cá nhân hoàn thành khóa học ñào tạo Thạc sĩ ñúng hạn theo Quyết ñịnh cử ñi 

học của Nhà trường: 5.000.000 ñồng. 

5. Cá nhân hoàn thành khóa học ñào tạo Tiến sĩ ñúng hạn theo Quyết ñịnh cử ñi 

học của Nhà trường: 20.000.000 ñồng. 

6. Cá nhân ñược miễn giờ NCKH nhưng vẫn hoàn thành mức 100% ñịnh mức 

giờ NCKH: 1.000.000 ñồng 

7. Cá nhân hoàn thành vượt mức từ 100% ñến dưới 200% ñịnh mức giờ NCKH: 

2.000.000 ñồng. 

8. Cá nhân hoàn thành vượt mức từ 200% ñến dưới 300% ñịnh mức giờ NCKH: 

4.000.000 ñồng. 

9. Cá nhân hoàn thành vượt mức từ 300% ñến dưới 500% ñịnh mức giờ NCKH: 

6.000.000 ñồng 

10. Cá nhân hoàn thành vượt mức từ 500% ñịnh mức giờ NCKH trở lên: 

8.000.000 ñồng. 

Nguồn chi trả: Từ Quỹ Khen thưởng, Quỹ phát triển sự nghiệp, phát triển tiềm 

lực KH&CN của Trường. 



~ i B u  31. ~6 chire quao If 

1. Hang niim, cac d m  vi can cu vao phumg h u h g  hoat dong KH&CN cua 

Tnrbng, nhu c8u c6a d m  v/ rninh dk dB ra cac h u h g  cu thk cho hoat dong KH&CN 

cca d m  vi minh, dbng thbi lgp k8 h o p h  phin cBng CBGD dam nh6n cac nhiem vu 

KH&CN. 

2. Phbng QLKH kkt hpp vivi cac don vi va Hoi d6ng Khoa hoc va Dao tao 

~wimgsEh_d& m6i thu nhgn ban dang kP KH&CN, sin p h ~ ~  KH&CN c i a  c ic  

dun vi, t6 chuc xCt duyet, nghiem thu, danh gia theo dung nhirng quy djnh hien hanh 

cua Nha trubng va Bo Giao duc va 080  tao. 

Di&u 32. Di&u khoiin thi hanh 

1. Van ban nay thay thk cac van ban dB ban hanh truivc diiy v& hoat dong khoa 

hoc va cdng nghe, d iu  tu p h l  triBn tikm luc khoa hoc va cBng nghe Trubng Dai hoc 

Ha Noi. Moi van ban trutrc d6y trai vivi quy dinh nay khBng cbn gia trj. 

2. Trong qua trinh thuc hien, n8u c6 v u h g  mic, ckc d m  vj cb t r b h  nhiem phan 

anh kip thdi bing van ban cho Nha trubng dk xem xet, di&u chinh cho phu h q .  

Nui nhsn: 
- CBc don vi trong toan Trirhg: 

- Luu: VT. QLKH, HCTH, TCCB. QLDT. TCKT. 

zc 1 guysn Dinh LuGn 
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PHỤ LỤC 1:  
ĐỊNH MỨC THỜI GIAN CHO TỪNG CÔNG VIỆC NCKH TRONG NĂM HỌC 

(ban hành kèm theo Quy ñịnh số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25 tháng 8 năm 2016  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

TT Nội dung Đơn vị tính 
Mức ñộ 

hoàn thành 

1a 

Làm chủ biên hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp Trường, sáng kiến cải tiến. 

Ghi chú: Số giờ NCKH ñược áp dụng theo ñịnh 

mức giờ chuẩn NCKH của chủ biên, ñược chia cho 

các ñồng tác giả theo nguyên tắc sau: chủ biên 

ñược ½ tổng số giờ NCKH; ½ số giờ còn lại chia 

ñều cho các thành viên tham gia. Trường hợp có 02 

người tham gia thì chủ biên ñược tính 2/3 tổng số 

giờ NCKH. Trường hợp có 01 cá nhân thực hiện thì 

ñược tính là hoàn thành giờ NCKH. 

bộ sản phẩm 
Hoàn thành giờ 

NCKH (HT) 

1b 

Làm chủ biên hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN là trọng ñiểm cấp Trường, cấp Bộ, cấp 

Nhà nước hoặc tương ñương; Hợp tác song phương 

theo ñúng tiến ñộ ñã ñăng ký. 

Ghi chú: Chủ nhiệm và các thành viên tham gia (tối 

ña 5 người) ñều ñược tính hoàn thành giờ NCKH. 

bộ sản phẩm HT 

2 
Xuất bản sách chuyên khảo, giáo trình, tài liệu phục 

vụ giảng dạy. 
cuốn HT 

3 

Dịch ít nhất 50 trang (văn bản nguồn) về chuyên 

ngành (dưới dạng in ấn) theo ñơn ñặt hàng của Nhà 

trường ñể làm tài liệu tham khảo cho học tập, giảng 

dạy và nghiên cứu. 

nhiệm vụ HT 

4a 

Thiết kế chương trình khung của khoa/bộ môn theo 

yêu cầu của Nhà trường. 

Ghi chú: Tối ña 5 người thực hiện. 

chương trình HT 
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4b 

Thiết kế chương trình chi tiết môn học theo yêu cầu 

của Nhà trường.  

Ghi chú: Số giờ NCKH ñược áp dụng theo ñịnh 

mức giờ chuẩn NCKH của chủ biên, ñược chia cho 

các ñồng tác giả theo nguyên tắc sau: chủ biên 

ñược ½ tổng số giờ NCKH; ½ số giờ còn lại chia 

ñều cho các thành viên tham gia. Trường hợp có 02 

người tham gia thì chủ biên ñược tính 2/3 tổng số 

giờ NCKH. Trường hợp có 01 cá nhân thực hiện thì 

ñược tính là hoàn thành giờ NCKH. 

chương trình HT 

5 
Bài báo khoa học ñăng trên Tạp chí Khoa học 

Ngoại ngữ của Trường 
  

a 
Đăng trong các mục: Lý luận ngôn ngữ, Phương 

pháp giảng dạy, Văn hóa - Văn học, Dịch thuật 
bài báo HT 

b Đăng trong mục Trao ñổi thông tin bài báo 50 giờ chuẩn 

6 

Bài báo ñã ñược ñăng chính thức trên tạp chí khoa 

học trong nước có chỉ số ISSN ñược tính ñiểm công 

trình khoa học quy ñổi khi xét công nhận ñạt tiêu 

chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư ñúng chuyên 

ngành của Hội ñồng chức danh Giáo sư Nhà nước. 

bài báo HT 

7 
Bài báo ñã ñược ñăng chính thức trên tạp chí khoa 

học quốc tế ISI, SCI, SCIE, Scopus. 
bài báo HT 

8 

Báo cáo khoa học tại HN, HTKH trong nước, quốc 

tế (HN, HTKH ñúng chuyên ngành, có phản biện, 

ñược Nhà trường ñồng ý cử ñi báo cáo). 

  

a Đăng toàn văn trong kỷ yếu báo cáo 50 giờ chuẩn 

b Đăng tóm tắt báo cáo 30 giờ chuẩn 

9a 

Báo cáo khoa học ñược công bố (in trong kỷ yếu do 

Phòng QLKH quản lý) tại các HN, HTKH cấp 

khoa, bộ môn trực thuộc Trường. 

báo cáo 30 giờ chuẩn 

9b 

Nhận xét/phản biện bài ñăng kỷ yếu (thuộc HN, 

HTKH các cấp do Nhà trường phối hợp với các ñơn 

vị tổ chức). 

báo cáo 10 giờ chuẩn 
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10 

Là thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh, nghiệm thu 

nhiệm vụ KH&CN, Hội ñồng thẩm ñịnh sáng kiến 

cải tiến (thuộc nhiệm vụ của Nhà trường). Chỉ tính 

mức cao nhất nếu 01 cá nhân là thành viên hội 

ñồng ở tất cả các cấp. 

  

a 
Là chủ tịch, ủy viên phản biện (ở cấp Bộ, cấp 

Trường) 
nhận xét 30 giờ chuẩn 

b Là chủ tịch, ủy viên phản biện (ở cấp ñơn vị) nhận xét 20 giờ chuẩn 

c Là ủy viên nhận xét (ở cấp Bộ, cấp Trường) nhận xét 20 giờ chuẩn 

d Là ủy viên nhận xét (ở cấp ñơn vị) nhận xét 10 giờ chuẩn 

11 
Là chủ tịch, ủy viên nhận xét, phản biện chính thức 

(thuộc nhiệm vụ của Nhà trường): 
  

a 
Luận văn thạc sĩ, công trình dự thi cấp Bộ của 

CBGD 
nhận xét 20 giờ chuẩn 

b 
Luận án tiến sĩ (cấp Khoa, bộ môn trực thuộc 

Trường, cấp Trường) 
nhận xét 30 giờ chuẩn 

12 
Nhận xét bài báo khoa học gửi ñăng trên Tạp chí 

Khoa học Ngoại ngữ. 
nhận xét 20 giờ chuẩn 

13 
Đánh giá, nhận xét công trình NCKH các cấp của 

sinh viên (thuộc nhiệm vụ của Nhà trường). 
nhận xét 15 giờ chuẩn 

14 

Hướng dẫn sinh viên viết và trình bày báo cáo tại 

HN, HTKH các cấp trong Trường (chỉ ñược tính tối 

ña không quá 03 báo cáo/người hướng dẫn/năm). 

báo cáo 20 giờ chuẩn 

15 
Hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình NCKH 

cấp Bộ: 
công trình 30 giờ chuẩn 

16 
Hướng dẫn, chấm/nhận xét khóa luận tốt nghiệp 

cho sinh viên hệ chính quy: 
  

a Giảng viên hướng dẫn (01 giảng viên) khóa luận 30 giờ chuẩn 

b Giảng viên chấm/nhận xét (02 giảng viên): 
khóa luận/ 

giảng viên 
15 giờ chuẩn 
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17 
Giảng viên làm công tác trợ lý khoa học (theo Tờ 

trình của ñơn vị hoặc Quyết ñịnh của Nhà trường). 
 

Miễn 50%  

số giờ chuẩn 

NCKH 

18 
Giảng viên ñang trong thời gian tập sự dưới 12 

tháng. 
 Miễn NCKH 

19 

Các giảng viên ñang ñi học thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc 

ñược cử ñi công tác trong nước và nước ngoài, 

hoặc ñi nước ngoài dài hạn theo Quyết ñịnh của 

Trường (tính theo năm 12 tháng, từ 31/5 năm trước 

ñến 31/5 năm sau): 

Ghi chú: Không tính thời gian gia hạn làm luận 

văn/luận án. 

  

a Từ trên 1 ñến 3 tháng  
Miễn ¼ số giờ 

chuẩn NCKH 

b Từ trên 3 ñến 6 tháng  
Miễn ½ số giờ 

chuẩn NCKH 

c Từ trên 6 ñến 9 tháng  

Miễn 2/3  

số giờ chuẩn 

NCKH 

d Từ trên 9 tháng ñến 12 tháng  

Miễn 100%  

số giờ chuẩn 

NCKH 

20 
Giảng viên trong danh sách nghỉ hưu trong năm xét 

giờ NCKH. 
 Miễn NCKH 

21 Các giảng viên nữ nghỉ thai sản trong năm học.  Miễn NCKH 

22 
Những trường hợp khác do Hội ñồng xem xét, 

quyết ñịnh. 
 

Theo quyết 

ñịnh của  

Hội ñồng 
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PHỤ LỤC 2: 
ĐỊNH MỨC CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI ĐỒNG 

(ban hành kèm theo Quy ñịnh số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25 tháng 8 năm 2016  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

1. Chi tiền công: 

Đơn vị tính: ñồng 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị 
tính 

Khung ñịnh mức chi tối ña 

Nhiệm vụ 
KH&CN  

cấp Trường  
(cấp ñơn vị) 

Nhiệm vụ 
KH&CN  

cấp Trường  
(cấp cơ sở) 

Nhiệm vụ 
KH&CN cấp 
Bộ, ngành, 
Quốc gia 

1 Chi tư vấn xác ñịnh 
nhiệm vụ KH&CN  

    

1.1 Chi họp Hội ñồng tư vấn 
xác ñịnh nhiệm vụ 
KH&CN 

Hội ñồng     

a Chủ tịch hội ñồng   600.000 1.000.000 

b Phó chủ tịch hội ñồng; 
thành viên hội ñồng 

  500.000 800.000 

c Thư ký hành chính   200.000 300.000 

d Đại biểu ñược mời tham dự   150.000 200.000 

1.2 Chi nhận xét ñánh giá 01 phiếu 
nhận xét  

   

a Nhận xét ñánh giá của  
ủy viên Hội ñồng 

  150.000 300.000 

b Nhận xét ñánh giá của  
ủy viên phản biện trong 
Hội ñồng 

  250.000 500.000 

2 Chi tư vấn tuyển chọn, 
giao trực tiếp tổ chức,  
cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN  

    

2.1 Chi họp Hội ñồng tư vấn 
tuyển chọn, giao trực tiếp 
tổ chức, cá nhân chủ trì 
nhiệm vụ KH&CN 

Hội ñồng    

a Chủ tịch hội ñồng   750.000 1.500.000 
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b Phó chủ tịch hội ñồng; 
thành viên hội ñồng 

  500.000 1.000.000 

c Thư ký hành chính   200.000 300.000 

d Đại biểu ñược mời tham dự   150.000 200.000 

2.2 Chi nhận xét ñánh giá 01 phiếu 
nhận xét 

   

a Nhận xét ñánh giá của ủy 
viên Hội ñồng 

  250.000 500.000 

b Nhận xét ñánh giá của ủy 
viên phản biện trong Hội 
ñồng 

  350.000 700.000 

3 Chi thẩm ñịnh nội dung, 
tài chính của nhiệm vụ 
KH&CN 

    

a Tổ trưởng tổ thẩm ñịnh nhiệm vụ  400.000 700.000 

b Thành viên tổ thẩm ñịnh nhiệm vụ  300.000 500.000 

c Thư ký hành chính nhiệm vụ  200.000 300.000 

d Đại biểu ñược mời tham dự nhiệm vụ  150.000 200.000 

4 Chi tư vấn ñánh giá, 
nghiệm thu chính thức 
nhiệm vụ KH&CN  

    

4.1 Chi họp Hội ñồng nghiệm thu nhiệm vụ    

a Chủ tịch hội ñồng  350.000 750.000 1.500.000 

b Phó chủ tịch hội ñồng; thư 
ký khoa học, thành viên 
hội ñồng 

 250.000 550.000 1.000.000 

c Thư ký hành chính  100.000 200.000 300.000 

d Đại biểu ñược mời tham dự   150.000 200.000 

4.2 Chi nhận xét ñánh giá 01 phiếu 
nhận xét  

   

a Nhận xét ñánh giá của ủy 
viên Hội ñồng 

 150.000 250.000 500.000 

b Nhận xét ñánh giá của  
ủy viên phản biện trong 
Hội ñồng 

 250.000 350.000 700.000 

2. Các nội dung chi khác ñược xây dựng dự toán trên cơ sở dự kiến khối lượng công 
việc và các quy ñịnh hiện hành của pháp luật và do Hiệu trưởng quyết ñịnh. 
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PHỤ LỤC 3: 
ĐỊNH MỨC CHI HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC CÁC CẤP  

DÀNH CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN 

(ban hành kèm theo Quy ñịnh số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25 tháng 8 năm 2016  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

1. Hội nghị, hội thảo khoa học các cấp dành cho cán bộ, giảng viên: 

Đơn vị tính: ñồng 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Khung ñịnh mức chi tối ña 

Cấp  

ñơn vị 

Cấp 

Trường, 

liên trường 

Cấp  

Quốc gia, 

Quốc tế 

1.  Đại biểu tham dự HN, HT 
người/ 

buổi 
100.000  200.000  200.000  

2.  Ban tổ chức, chỉ ñạo HN, HT     

a Chủ trì HN, HT 
người/ 

buổi 
500.000  800.000  1.000.000  

b Thành viên, thư ký HN, HT 
người/ 

buổi 
300.000  500.000  500.000  

c 

Phục vụ CSVC, kỹ thuật, chụp 

ảnh, viết tin, bảo vệ, trông xe 

cho HN, HT 

người/ 

buổi 
100.000  200.000  200.000  

3.  
Báo cáo khai mạc và bế mạc 

HN, HT 
báo cáo  500.000  500.000  

4.  Báo cáo viên HN, HT báo cáo 600.000  1.000.000  2.000.000  

5.  

Báo cáo khoa học ñược cơ quan 

tổ chức HN, HT ñặt hàng ñăng 

trong kỷ yếu nhưng không trình 

bày tại HN, HT 

báo cáo 400.000  500.000  1.000.000  

6.  Phản biện, nhận xét các báo cáo 
trang 

chuẩn 
25.000  25.000  25.000  

7.  

Chi hỗ trợ sửa chữa, biên tập 

tổng thể, chỉnh sửa kỹ thuật các 

báo cáo 

trang 

chuẩn 
5.000  10.000  10.000  

8.  
Họp triển khai, phân công  

nhiệm vụ 

người/ 

ngày 
 100.000  100.000  

9.  
Biên-phiên dịch tài liệu phục vụ 

HN, HT (nếu có) 
 

Quy ñịnh tại ñiểm d, Khoản 2,  

Điều 28 

10.  Nước uống phục vụ HN, HT 
người/ 

ngày 
30.000  50.000  70.000  
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2. Hội nghị, hội thảo khoa học các cấp dành cho sinh viên: 

Đơn vị tính: ñồng 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Khung ñịnh mức chi tối ña 

Cấp 

ñơn vị 

Cấp 

Trường, 

liên trường 

Cấp  

Quốc gia, 

Quốc tế 

1.  
Đại biểu tham dự HN, HT (ñối 

tượng là cán bộ, giảng viên) 

người/ 

buổi 
100.000  200.000  200.000  

2.  
Đại biểu tham dự HN, HT (ñối 

tượng là sinh viên) 

người/ 

buổi 
 100.000  100.000  

3.  Ban tổ chức, chỉ ñạo HN, HT     

a Chủ trì HN, HT 
người/ 

buổi 
500.000  800.000  1.000.000  

b Thành viên, thư ký HN, HT 
người/ 

buổi 
300.000  500.000  1.000.000  

c 

Phục vụ CSVC, kỹ thuật, chụp 

ảnh, viết tin, bảo vệ, trông xe 

cho HN, HT 

người/ 

buổi 
100.000  200.000  200.000  

4.  
Báo cáo khai mạc và bế mạc 

HN, HT 
báo cáo  500.000  500.000  

5.  Báo cáo viên HN, HT báo cáo 600.000  1.000.000  2.000.000 

6.  

Báo cáo khoa học ñược ñăng 

trong kỷ yếu nhưng không trình 

bày tại HN, HT 

báo cáo 400.000  500.000  1.000.000  

7.  Hướng dẫn các báo cáo  
trang 

chuẩn 
25.000  25.000  25.000  

8.  

Chi hỗ trợ sửa chữa, biên tập 

tổng thể, chỉnh sửa kỹ thuật các 

báo cáo 

trang 

chuẩn 
5.000  10.000  10.000  

9.  
Họp triển khai, phân công  

nhiệm vụ 

người/ 

ngày 
 100.000  100.000  

10.  
Biên-phiên dịch tài liệu phục vụ 

HN, HT (nếu có) 
 

Quy ñịnh tại ñiểm d, khoản 2,  

Điều 28 

11.  Nước uống phục vụ HN, HT 
người/ 

ngày 
30.000  50.000  50.000 
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PHỤ LỤC 4: 

ĐỊNH MỨC CHI TẠP CHÍ KHOA HỌC NGOẠI NGỮ 

(ban hành kèm theo Quy ñịnh số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25 tháng 8 năm 2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

Đơn vị tính: ñồng 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Khung ñịnh mức 

chi tối ña 
Ghi chú 

1.  Họp triển khai công tác  người/cuộc 200.000  

2.  Họp xét chọn, tuyển chọn các bài viết  người/cuộc 200.000  

3.  
Viết bài báo khoa học ñăng trên các 
chuyên mục chính của TC KHNN 

bài báo 1.500.000 
Không 
quá 12 

trang A4 

4.  
Viết bài báo khoa học ñăng mục 
trao ñổi thông tin của TC KHNN 

bài báo 1.000.000 
Không 
quá 10 

trang A4 

5.  
Phản biện, nhận xét bài báo khoa 
học ñăng TC KHNN  

người/bài báo 500.000   

6.  
Sửa chữa, biên tập tổng thể, chỉnh 
sửa kỹ thuật các bài báo khoa học 
gửi ñăng TC KHNN 

trang 30.000  

7.  
Thẩm ñịnh bài báo khoa học ñăng 
TC KHNN 

bài báo 300.000  

8.  Dịch mục lục sang các ngôn ngữ số/ngôn ngữ 300.000   

9.  Dịch tóm tắt các bài báo khoa học bài báo 100.000   

10.  
Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu 
(tiếng Việt) 

trang 40.000   

11.  
Số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu 
(tiếng Anh) 

trang 50.000   

12.  Quản lý Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ    

a Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập người/số  1.500.000  

b 
Thành viên thường trực Ban Biên 
tập, thư ký 

người/số  1.200.000  

c 
Thành viên Ban Biên tập, Ban Trị 
sự, chuyên viên Phòng QLKH phụ 
trách TC KHNN  

người/số  900.000  
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PHỤ LỤC 5: 
ĐỊNH MỨC CHI CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHÁC 

(ban hành kèm theo Quy ñịnh số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25 tháng 8 năm 2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

Đơn vị tính: ñồng 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Khung ñịnh mức chi tối ña 

Cấp 
Trường 

Cấp Bộ/ 
ngành 

Cấp Quốc 
gia 

1.  Họp triển khai công tác  người/cuộc 200.000  200.000  200.000  

2.  
Họp xét duyệt giờ NCKH 
của CBGD 

    

a Chủ tịch Hội ñồng người/ngày 600.000    

b Thành viên, thư ký khoa học người/ngày 500.000    

c Thư ký hành chính  người/ngày 200.000    

d Đại biểu ñược mời tham dự người/ngày 150.000    

3.  
Họp hội ñồng kiểm tra tiến 
ñộ; Hội ñồng tư vấn (nếu có) 

    

a Chủ tịch Hội ñồng người/ngày 600.000  1.000.000  1.000.000  

b Thành viên, thư ký khoa học người/ngày 500.000  800.000  800.000  

c Thư ký hành chính  người/ngày 200.000  300.000  300.000  

d Đại biểu ñược mời tham dự người/ngày 150.000  200.000  200.000  
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PHỤ LỤC 6: 
ĐỊNH MỨC CHI KHEN THƯỞNG CÁC GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

(ban hành kèm theo Quy ñịnh số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25 tháng 8 năm 2016 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

Đơn vị tính: ñồng 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Khung ñịnh mức 

chi tối ña 

1.  
Họp hội ñồng xét chọn các công trình gửi tham 
gia Giải thưởng 

  

a Chủ tịch hội ñồng người 600.000  

b Thư ký khoa học, ủy viên hội ñồng người 500.000  

c Thư ký hành chính người 200.000  

d Đại biểu ñược mời tham dự người 150.000  

2.  
Khen thưởng kèm theo giấy chứng nhận công 
trình ñạt Giải thưởng cấp Trường: 

 
 

a Giải Nhất công trình 2.000.000  

b Giải Nhì công trình 1.500.000  

c Giải Ba công trình 1.000.000  

d Giải khuyến khích công trình 500.000  

3.  
Khen thưởng kèm theo giấy chứng nhận giảng 
viên hướng dẫn sinh viên có công trình ñạt giải: 

  

a Giải Nhất công trình 1.000.000  

b Giải Nhì công trình 800.000  

c Giải Ba công trình 600.000  

d Giải khuyến khích công trình 400.000  

4.  
Chi công tác ñánh giá, nhận xét công trình 
NCKH ñạt giải 

công trình 300.000  

5.  
Hỗ trợ sửa chữa, biên tập tổng thể các công 
trình gửi tham gia Giải thưởng cấp Bộ 

trang 10.000  
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PHỤ LỤC 7: 
ĐỊNH MỨC CHI SÁNG KIẾN CẢI TIẾN CẤP CƠ SỞ 

(ban hành kèm theo Quy ñịnh số 1599/QĐ-ĐHHN ngày 25 tháng 8 năm 2016  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội) 

Đơn vị tính: ñồng 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Khung ñịnh mức 

chi tối ña 

1.  
Họp hội ñồng ñánh giá, thẩm ñịnh sáng kiến 

cải tiến 
  

a Chủ tịch hội ñồng người 600.000 

b Thư ký khoa học, ủy viên hội ñồng người 500.000  

c Thư ký hành chính người 200.000  

d Đại biểu ñược mời tham dự người 150.000  

2.  
Chi hỗ trợ công trình ñược công nhận là sáng 

kiến, cải tiến (kèm theo giấy chứng nhận) 
công trình 3.000.000 
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