
  

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ  

HƯỚNG DẪN CÁC QUY ĐỊNH CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN QUỐC GIA  

(Dự kiến) 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018 (08:30 – 11:30) 

Thời gian Nội dung 

08:30 – 08:40 Khai mạc Hội nghị 

08:40 – 09:00 Thông tin chung về hoạt động của Quỹ. Thông tin về các chương 

trình tài trợ/hỗ trợ 

Một số kết quả hoạt động của Quỹ giai đoạn 2008 – 2017 

09:00 – 09:15 Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tài trợ và triển khai chương 

trình Nghiên cứu cơ bản 

09:15 – 09:30 Giới thiệu Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia uy tín lĩnh vực 

KHXH&NV ban hành năm 2017  

(Theo Quyết định số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 8/11/2017) 

09:30 – 09:45 Giới thiệu chương trình tài trợ nhiệm vụ KH&CN tiềm năng 

(Theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014) 

09:45 - 10:00 Nghỉ giải lao 

10:00 - 11:30 Trao đổi, thảo luận 

11:30 Bế mạc Hội nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC  

CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ/HỖ TRỢ  

CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2008 – 2018  

(Dự kiến) 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018 (14:00 – 17:00) 

Thời gian Nội dung 

14:00 - 14:15 Khai mạc Hội thảo 

14:15 – 15:00 Tổng quan về chính sách, phương thức tài trợ, tác động của các 

chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ 

- Công bố quốc tế và khuyến khích hội nhập quốc tế trong các 

chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ 

- Phương thức đánh giá, xem xét tài trợ của HĐKH 

- Kết quả triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ 

15:00 – 15:40 Đánh giá tác động của chương trình NCCB tới nguồn lực khoa học 

công nghệ của các tổ chức KHCN (Tham luận) 

- Chủ nhiệm đề tài 

- Nhà khoa học trẻ 

- Đại diện Tổ chức chủ trì 

15:40 – 15:45 Nghỉ giải lao 

15:45 - 17:00 Trao đổi, thảo luận về chính sách, cơ chế hoạt động, kết quả, tác 

động của các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ  
- Trao đổi của các thành viên HĐKH 

- Trao đổi của nhà khoa học, tổ chức chủ trì 

- Trao đổi của HĐQL, CQĐH Quỹ 

17:00 Bế mạc  

 

 

 

 


