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THƯ CẢM ƠN
Kính gửi: Thành viên các Hội đồng khoa học ngành/liên ngành
thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2016-2018

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia bắt đầu triển khai chương trình tài trợ nghiên cứu
cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn từ năm 2010. Cho đến nay, chương trình tài
trợ nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã trở thành một trong những
chương trình tài trợ trọng tâm của Quỹ, thu hút sự quan tâm của các tổ chức khoa học và công
nghệ và các nhà khoa học tham gia thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực.
Sau 9 năm thực hiện, đã có trên 150 tổ chức, 2.000 nhà khoa học trong lĩnh vực tham gia thực
hiện hiện 452 đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực. Với khoảng 300 đề tài đã được đánh giá
kết quả thực hiện, đã có 168 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế, 1.223 bài báo
công bố trên các tạp chí quốc gia có uy tín và 295 sách/bản thảo sách chuyên khảo, tham gia đào
tạo 292 thạc sỹ, 165 tiến sỹ.
Thông qua chương trình, Quỹ đã bước đầu tạo lập được môi trường khuyến khích nghiên cứu
khoa học cơ bản ở các tổ chức khoa học và công nghệ, đặc biệt là lôi cuốn, động viên được
những nhà khoa học trẻ tham gia nghiên cứu. Với những quy định rõ ràng, tiếp cận với các chuẩn
mực quốc tế, các nghiên cứu trong lĩnh vực đã đạt được kết quả đáng ghi nhận với sự tăng
trưởng về số lượng và chất lượng công bố khoa học. Có thể nói, chương trình tài trợ nghiên cứu
cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của Quỹ đã trở thành một kênh quan trọng,
góp phần đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ, nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể
nghiên cứu về lĩnh vực khoa học xã hộ và nhân văn ở Việt Nam.
Để có được các kết quả đó, các Hội đồng khoa học ngành/liên ngành, trực tiếp cá nhân các nhà
khoa học là thành viên đã có nhiều đóng góp quan trọng và tâm huyết. Trong nhiệm kỳ vừa qua,
các Hội đồng khoa học ngành/liên ngành đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo việc
đánh giá khoa học được thực hiện khách quan, minh bạch, chất lượng, nhất là trong việc tư vấn
xác định tiêu chí đánh giá và đổi mới phương thức làm việc của Quỹ.
Nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ hoạt động, thay mặt Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia,
tôi trân trọng gửi đến thành viên các Hội đồng khoa học ngành/liên ngành trong lĩnh vực khoa học
xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2016-2018 lời cảm ơn chân thành nhất với những đóng góp quan
trọng, tâm huyết và trách nhiệm để Quỹ đạt được những thành tích nêu trên. Rất mong các
ông/bà sẽ tiếp tục hợp tác, đóng góp cho hoạt động của Quỹ trong thời gian tới.
Kính chúc các ông/bà và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!
Trân trọng./
Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
CHỦ TỊCH

Phạm Công Tạc

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
39 Trần Hưng Đạo, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website: www.nafosted.gov.vn | Email: nafosted@most.gov.vn
Điện thoại: +84 24 3936 7750

05

1. Hội đồng khoa học và công nghệ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia do Hội
đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để tư vấn đánh giá xét
chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay; đánh giá
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ; xác định hướng
nghiên cứu và các vấn đề liên quan khác.
2. Thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ là những nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, có
trình độ chuyên môn cao, được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ dựa trên thành tích
nghiên cứu và tín nhiệm của các nhà khoa học, nhà quản lý trong cùng lĩnh vực.
3. Hội đồng khoa học và công nghệ hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, trung thực,
tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành Quy chế hoạt động của
Hội đồng khoa học và công nghệ.
Các Hội đồng khoa học ngành/ liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn được thành
lập theo Quyết định số 96/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 24/6/2016 của Chủ tịch Hội đồng quản lý
Quỹ.

Đánh giá khoa học
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Hội đồng khoa học ngành/liên ngành

63

Thành viên Hội đồng

Xác định
hướng nghiên cứu

Góp ý hoàn thiện
cơ chế hoạt động

Nhiệm vụ của Hội đồng khoa học

Thống kê số lượng thành viên HĐKH theo độ tuổi
2

Thống kê số lượng thành viên HĐKH theo vùng miền
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Đánh giá
định kỳ
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Đánh giá
nghiệm thu

Đánh giá
xét chọn

Tiếp nhận
hồ sơ

Hội đồng khoa học Ngành

Thanh lý
hợp đồng

Vai trò của HĐKH ngành trong chu trình quản lý nhiệm vụ KH&CN

169

Phiên họp của các HĐKH ngành

319

Hồ sơ đánh giá xét chọn

67

Lượt đánh giá định kỳ

130

Đề tài nghiệm thu

138

Hồ sơ hỗ trợ nâng cao năng lực
khoa học và công nghệ

Một số thông tin hoạt động của HĐKH ngành/liên ngành

Tỷ lệ các đề tài đã nghiệm thu theo ngành/liên ngành
giai đoạn 2016 - 2019
(trong tổng số 130 đề tài đã nghiệm thu)

Kết quả các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2016 - 2019

3

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. GS.TS. Lê Hữu Nghĩa - Chủ tịch
2. GS.TS. Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch
3. TS. Trần Văn Kham - Thư ký
4. GS.TS. Bùi Thế Cường - Thành viên
5. PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương - Thành viên
6. PGS.TS. Đoàn Minh Huấn - Thành viên
7. PGS.TSKH. Trần Khánh - Thành viên
8. GS.TS. Nguyễn Hữu Minh - Thành viên
9. GS.TS. Phạm Quang Minh - Thành viên

53

Hồ sơ
đánh giá xét chọn

04

Đề tài
đánh giá định kỳ

28
28

Đề tài
đánh giá nghiệm thu

Tài trợ thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản

4

21

HồHồ
sơ sơ
được
được hỗ trợ
hỗ trợ

Hỗ trợ NCNL KH&CN Quốc gia

Kết quả thực hiện của các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2016 - 2019
Liên ngành Triết học, Chính trị học, Xã hội học

NGÀNH KINH TẾ HỌC
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. GS.TS. Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch
2. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ tịch
3. TS. Nguyễn Việt Cường - Thư ký
4. PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai - Thành viên
5. TS. Phạm Khánh Nam - Thành viên
6. PGS.TS. Bùi Tất Thắng - Thành viên
7. GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Thành viên
8. TS. Trần Quang Tuyến - Thành viên
9. PGS.TS. Võ Xuân Vinh - Thành viên

156

Hồ sơ
đánh giá xét chọn

46

Đề tài
đánh giá định kỳ

43
43

31

Hồ sơ được
Hồ
sơ
hỗ trợ

100

Đề tài
đánh giá nghiệm thu

Tài trợ thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản

được hỗ trợ

Hỗ trợ NCNL KH&CN Quốc gia

Kết quả thực hiện của các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2016 - 2019
Ngành Kinh tế học
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NGÀNH LUẬT HỌC
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. GS.TSKH Đào Trí Úc - Chủ tịch
2. PGS.TS. Trần Văn Độ - Phó Chủ tịch
3. PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa - Thư ký
4. TS. Hoàng Xuân Châu - Thành viên
5. GS.TS. Lê Hồng Hạnh - Thành viên
6. PGS.TS. Võ Trí Hảo - Thành viên
7. PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Thành viên
8. GS.TS. Phạm Hồng Thái - Thành viên
9. GS.TS. Võ Khánh Vinh - Thành viên

11

Hồ sơ
đánh giá xét chọn

02

Đề tài
đánh giá định kỳ

Hồ sơ được
Hồ
sơ
hỗ trợ

Đề tài
đánh giá nghiệm thu

Tài trợ thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản

6

05

05

được hỗ trợ

Hỗ trợ NCNL KH&CN Quốc gia

Kết quả thực hiện của các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2016 - 2019
Ngành Luật học

NGÀNH SỬ HỌC, KHẢO CỔ HỌC
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. GS. Phan Huy Lê - Chủ tịch
2. GS.TSKH. Vũ Minh Giang - Phó chủ tịch
3. PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn - Thư ký
4. PGS.TS. Trần Đức Cường - Thành viên
5. GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung - Thành viên
6. PGS.TS. Bùi Chí Hoàng - Thành viên
7. GS.TS. Ngô Văn Lệ - Thành viên
8. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh - Thành viên
9. PGS.TS. Ngô Minh Oanh - Thành viên

17

Hồ sơ
đánh giá xét chọn

02

Đề tài
đánh giá định kỳ

19

20

Hồ sơ được
Hồ
sơ
hỗ trợ

Đề tài
đánh giá nghiệm thu

Tài trợ thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản

được hỗ trợ

Số bài báo ISI
được công nhận là
kết quả nghiệm thu
đề tài
Hỗ trợ NCNL KH&CN Quốc gia

Kết quả thực hiện của các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2016 - 2019
Liên ngành Sử học, Khảo cổ học
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LIÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. GS.TS. Vũ Dũng - Chủ tịch
2. GS.TS. Nguyễn Hữu Châu - Phó chủ tịch
3. PGS.TS. Đặng Hoàng Minh - Thư ký
4. TS. Trần Dũng - Thành viên
5. PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà - Thành viên
6. GS.TS. Phạm Hồng Quang - Thành viên
7. PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Thành viên
8. GS.TS. Trần Quốc Thành - Thành viên
9. GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến - Thành viên

45

Hồ sơ
đánh giá xét chọn

08

Đề tài
đánh giá định kỳ

Hồ sơ được
Hồ
sơ
hỗ trợ

(*)
Đề tài
đánh giá nghiệm thu

Tài trợ thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản

8

23
23

32

được hỗ trợ

Số bài báo ISI
được công nhận là
kết quả nghiệm thu
đề tài
Hỗ trợ NCNL KH&CN Quốc gia

Kết quả thực hiện của các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2016 - 2019
Liên ngành Tâm lý học, Giáo dục học

LIÊN NGÀNH VĂN HỌC, NGÔN NGỮ HỌC
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. PGS.TS. Phan Trọng Thưởng - Chủ tịch
2. GS.TS. Trần Ngọc Thêm - Phó chủ tịch
3. TS. Trần Trọng Dương - Thư ký
4. GS.TS. Lê Huy Bắc - Thành viên
5. PGS.TS. Lê Giang - Thành viên
6. PGS.TS. Hồ Thế Hà - Thành viên
7. GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp - Thành viên
8. GS.TS. Đỗ Việt Hùng - Thành viên
9. GS.TS. Trần Nho Thìn - Thành viên

25

Hồ sơ
đánh giá xét chọn

05

Đề tài
đánh giá định kỳ

08
08

13

Hồ sơ được
Hồ
sơ
hỗ trợ

Đề tài
đánh giá nghiệm thu

được hỗ trợ
Số bài báo ISI
được công nhận là
kết quả nghiệm thu
đề tài

Tài trợ thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản

Hỗ trợ NCNL KH&CN Quốc gia

Kết quả thực hiện của các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2016 - 2019
Liên ngành Văn học, Ngôn ngữ học
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LIÊN NGÀNH VĂN HÓA HỌC, NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT,
THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. GS.TS. Nguyễn Xuân Kính - Chủ tịch
2. PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - Phó chủ tịch
3. PGS.TS. Đặng Thu Hương - Thư ký
4. GS.TS. Mai Ngọc Chừ - Thành viên
5. PGS.TS. Nguyễn Văn Dững - Thành viên
6. PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền - Thành viên
7. PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Thành viên
8. TS. Phạm Hồng Long - Thành viên
9. GS.TS. Lê Hồng Lý - Thành viên

12

Hồ sơ
đánh giá xét chọn

08

Đề tài
đánh giá định kỳ

12

Đề tài
đánh giá nghiệm Số
thubài báo ISI

được công nhận là
kết quả nghiệm thu
đề tài

Tài trợ thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản

10

Kết quả thực hiện của các đề tài đã nghiệm thu giai đoạn 2016 - 2019
Liên ngành Văn hóa học, Nghiên cứu nghệ thuật, Thông tin đại chúng và truyền thông
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