cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIJT NAM
Dc 1p - Ttr do - Htnh phñc

NGH! D!NH
Vê Diêu lê t chtrc va hoat dông cüa
5Phát triên khoa h9c và cong ngh Quôc gia
Nghj dnh so 23/2014/ND-CP ngày 03 tháng 4 näm 2014 cüa ChInh phü
ye Diêu 1 to chüc và ho.t dng cüa Qu9 Phát triên khoa h9c Va cOng ngh Quoc
gia, có hiu 1yc kê tir ngày 01 tháng 6 näm 2014, duçic süa dôi, bô sung bii:
Nghjdjnh s 19/2021/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phü
sira dôi, bô sung mt sO diêu cüa Diêu 1 to chüc và hoat dng cüa Qui Phát
triên khoa h9c và cOng ngh Quôc gia ban hânh kern theo Nghj dijnh sO
23/2014/ND-CP ngày 03 tháng 4 nàm 2014 cüa ChInh phü, có hiu 1irc kê tr
ngày 01 tháng 5 nàm 2021.
Can th Luat T chi1'c ChInh phi ngày 25 tháng 12 nám 2001,
Can Cl/i' Lut Khoa hQc và Cong ngh ngày 18 tháng 6 näm 2013;
Theo de nghj cta Bç5 trithng Bç5 Khoa hQc và COng ngh;
ChInh phz ban hành Nghf dinhv Diu l tO9 chv'cc và hoit dç3ng cl/ia Qu2
Phát triên khoa hQc và cOng ngh Quoc gia'.
Diu 1. Ban hành kern theo Nghj djnh nay Diu 1 t chu1te và boat dng
cüa Qui Phát triên khoa h9c và cOng ngh Quoc gia.
Diêu 2.2 Nghj djnh nay có hiu hrc k tr ngày 01 tháng 6 närn 2014, thay
the Diêu lé tO chu1rc và hoat dng cüa Qu Phát triên khoa h9c và cOng ngh
'Nghj djnh s 19/2021/ND-CP ngày 15 tháng 3 11am 2021 cüa ChInh phi'i sira di, b sung mOt s diu
cta Diêu I t chü'c và hoat dng cüa Qu Phát triën khoa h9c và Cong ngh Quoc gia ban hành kern theo
Ngh djnh s 23/2014/ND-CP ngày 03 tháng 4 näm 2014 cCa ChInh phC có can cir ban hành nhir sau:
"Càn ciLut To chic ChInhphz'i ngày 19 tháng 6nàm 2015; Lutitsz'ra dOi, bO sungmç5tsO diêu cña Lut
To chác C'hInhphi và Luat To chzc chInh quyên d/aphtcongngày 22 tháng 11 nàm 2019,
Can th Luat Khoa hQc và cOng ngh ngày 18 tháng 6 nám 2013,
Theo dê nghj cia B5 trwOng B$ Khoa hQC và COng ngh;
ChInh phi ban hành Nghj djnh si'a dOi, bO sung rn5t sO diêu ci'ia Diêu l tO cht'rc và hoQt d5ng
ci'a Qu5Y Phát triên khoa hQc và cOng ngh QuOc gia ban hành kern theo Nghj dinh so 23/2014/ND-CF
ngOy 03 thOng 4 nOrn 2014 cOa ChInhphO."
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Diêu 3, Diêu 4 cüa Ngh djnh sO 19/2021/ND-CP ngày 15 tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phO sira di,
ho sung rnt sO diêu cüa Diêu 1 to chrc và hoat dng cüa Qu Phát triên khoa bce và cOng ngh QuOc
gia ban hành kern theo Nghj djnh sO 23/2014/ND-CP ngày 03 tháng 4 näm 2014 cfta ChInh ph, CO
hiu 1rc k tii' ngày 01 tháng 5 nãrn 2021 quy djnh nhu sau:
"Diêu 3. H/eu lu'c thi hàn 1 .
Nghj dinh nay có hiu lc tic ngày 01 tháng 5 närn 2021.
Diêu 4. Trách nh/em Ihi hành
1. Ba Khoa hQc và COng ngh CO trách n77rn hwáng dOn, tO chicc thi hành Nghj dinh nay.
2. COc B trithng, Thi trithng c0 quan ngang b, ThO tncOi'ig co quan thuac ChInh pha, Chi tjch Uy
ban nhOn dOn tinh, thành phO trcc thuç5c trung icong và các to chicc, cO nhOn có lien quan chjii trOch
nhirn thi hành Nghj dinh nay."
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Quc gia dugc ban hành kern theo Ngh djnh s 122/2003/ND-CP ngày 22 tháng
10 näm 2003 cüa ChInh phü ye vic thành 1p Qu' Phát triên khoa h9c Va cong
ngh Quôc gia.
Diu 3. Các B trithng, Thu tnthng co quan ngang B, Thu tru&ng co
quan thu3c ChInE phü, Chü tich Uy ban nhân dan các tinh, thành phô tric thuc
Trung uang có trách nhim thi hành Nghj djnh nay.!.
BQ KHOA HQC VA CONG NGHE

XAC THTYC VAN BAN HQP NHAT

SEi: 2J !VBHN-BKHCN

Ha N5i, ngày/ tháng 3 nám 2021

•Noinhân:
- Van phông ChInh phü (d däng cong báo);
- Cong thông tin din tt:r ChInh phi (dê dang tái);
- Cong thông tin din tr B Khoa hçc và Cong ngh
(dê dãng tãi);
- Lu'u: VT, NAFOSTED, PC.

KT. BO TRTRNG
RI1NG

Phim Cong Ttc

CH!NH iiU

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p-Tir do-Hinh phüc

DIEU L 3
T chfrc và hoit dng cüa
Qu5 Phát triên khoa hçc và cong ngh Quc gia
(Ban hành kern theo Nghj djnh so 23/2014/ND-CF
ngày 03 tháng 4 nárn 2014 cI'ia ChInhphü)
Chirong I
QUY DNH CHUNG
Diu 1. Chu'c näng cüa Qu5 Phát trin khoa h9c và cong ngh Quc gia
Qu5' Phát trin khoa h9c và cong ngh Quc gia (sau day gçi tt là Qu5r)
hot dng không VI %1C dIch lqi nhun, có chüc näng tài try, cho vay, bão lânh
vn vay, cp kinh phi d thc hin nhim vii khoa h9c và cong ngh; h trq hoat
dng nâng cao nng lc khoa h9c và cong ngh quôc gia.
Ten giao djch quc t cüa Qu Phát trin khoa h9c và cong ngh Quc gia
là National Foundation for Science and Technology Development, vit t.t là
NAFOSTED.
Diu 2. Oja vj pháp 1 cüa Qu5
Qu5 là dcin vj sr nghip, trirc thuc B Khoa h9c và Cong ngh, có tu
cách pháp nhân, có con du riêng, duçic ma tài khoân ti Kho bac Nhà nuóc và
tai các ngân hang trong nuac. Qu5 có tri s& chInh tai Thành ph Ha Ni, van
phông di din a Thành ph H CM Minh và mt s dja phuang khác.
Diu 3. DIi ttrçrng tài trçr, cho vay, bão lành vn vay, h trçr, cp kinh
phi cüa Qu5
1. Di tuçmg tài trçi: Các nhim vçi khoa hçc và cong ngh do th chüc, cá
nhân d xut, bao gôm:
a) Nhim vii nghiên cüu cci bàn;
b) Nhim vii nghiên cüu üng ding;
c) Nhim v1i khoa h9c và cong ngh dt xut có ngha quan trçng v
khoa h9c và thirc tin, nhim vçi khoa h9c và cong ngh tiêm näng.

Diu 1 nay duçic sra di, b sung theo quy djnh tai Diu 1, Diu 2 cüa Nghj djnh s6 19/20211ND-CP
ngày 15 tháng 3 näm 2021 sira di, b sung mt s diu cüa Diu 1 th chüc và hoat dng cüa Qu5'
Phát trin khoa h9c và cong ngh Qu& gia ban hành kern theo Nghj djnh s 23/2014/ND-CP ngày 15
thang 3 nám 2021 cüa ChInh phü, Co hiu 1irc k tfr ngày 01 tháng 5 näm 2021.
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2. Di tuçmg cho vay: Các nhim viii khoa hc và cong ngh frng ding
k& qua nghiên ciru khoa h9c và phát trin cOng ngh vào san xut và dii sOng.
3. Di tuçing bào lânh vn vay: Các nhim vçi khoa h9c và cong ngh
chuyên bit.
4. Di tuçing h trçi: Các hot dng nâng cao näng lirc khoa hçc và cong
ngh quc gia.
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D6i tuqng cp kinh phi: Các nhim vi. khoa h9c và cong ngh theo sr
phân cong cüa B tmng Bt Khoa h9c và Cong ngh.
Diu 4. Nguyen tc tài trq, cho vay, bäo lành vn vay, h trq cüa Qu5
1. Nhim vt khoa h9c và cong ngh do th chüc, cá nhân d xut tài trçi,
cho vay, bão lãnh vn vay cia Qu5' dixçic xét ch9n cong khai, dan chU, bInh d.ng
thông qua Hi dng khoa hçc vâ cong ngh do Qu5 thành 1p. Trong tru&ng hçip
cn thit, Qu5i 1y thOrn kin tu vn cüa chuyên gia tu vn dc 1p trithc khi
quyêt djnh.
Hot dng nâng cao näng 1rc khoa hçc và cong ngh quc gia duqc xern
xét h trçi cong khai, dan chU, bInh dng theo các quy djnh cüa B Khoa hçc Va
Cong ngh.
2.6

Qu thrc hin quân 1 cht luçmg nghiên cru theo chun mirc qu& t,
darn bâo hem chinh h9c thut và dao due nghiên cüu di vói các nghiên cüu do
Qu tài trçl. Ni dung nghiên cüu cUa nhim vii khoa h9c và cong ngh do Qu5T
tài trçi khOng duçc trüng 1p vôi các nghiên ciru dä hoc dang thirc hin bang
ngun kinh phi cüa Qu5 hoe ngun kinh phi kháe cüa Nhà nuâc.
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Qu5' tài trçi th'çrc hin các nhim v khoa h9c và cOng ngh cap quôc
gia và tucing drnmg (co nghia tm qu& gia hoc lien ngành, vüng) do t chüc,
Ca nhân d xut.
Khoãn nay duçic si:ra di theo quy djnh tai dim a khoân 1 Diu1 cüa Nghj djnh s 19/2021/ND-CP
ngày 15 tháng 3 näm 2021 sira dôi, bô sung mt so diéu cüa Diêu 1 to chirc và hoat dng cüa Qu5'
Phát triên khoa hQc và cong ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh s6 23/2014/ND-CP ngày 15
tháng 3 nãm 2021 cüa ChInh phü, có hiu 1c k tü ngày 01 tháng 5 näm 2021.
Khoãn nay di.rqc sira dôi theo quy djnh tai dim b khoàn 1 Diêu 1 cüa Nghj djnh so 19/20211ND-CP
ngày 15 tháng 3 nãm 2021 sra dôi, bô sung mt sO diêu cüa Diêu 1 to chrc và hoat dng cUa Qu5'
Phát triên khoa hçc và cong ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh so 23/20141ND-CP ngày 15
thang 3 näm 2021 cüa ChInh phü, có hiu 1rc kê tr ngày 01 tháng 5 nàm 2021.
Khoân nay duçic süa di theo quy djnh tai dim a khoãn 2 Diu 1 cüa Nghj djnh s6 19/2021/ND-CP
ngày 15 thang 3 nAm 2021 sira doi, bô sung mt so diêu cüa Diêu 1 to chüc và hoat dng cüa Qu
Phát triên khoa bce và cOng ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh so 23/2014/ND-CP ngày 15
thang 3 närn 2021 cUa ChInh phü, có hiu 1rc k ti'r ngày 01 tháng 5 näm 2021.
Khoán nay ducic süa dôi theo quy djnh tai dim b khoán 2 Diêu 1 cüa Nghj djnh s 19/2021/ND-CP
ngày 15 tháng 3 näm 2021 sra dôi, bô sung rnt sO diêu cüa Diêu 1 t chirc và hoat dng cüa Qu
Phát trien khoa hc và cong ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh so 23/2014/ND-CP ngày 15
tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phil, eó hiu hrc ké tr ngày 01 tháng 5 närn 2021.
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Dieu 5. Dieu kiçn dang ky tai trq, vay von, bao lanh von vay, ho trç
cüa Qu5
1. T chüc, cá nhân d xut nhim vit khoa h9c và cong ngh phâi Co dü
näng hrc chuyên mon và diu kin ca si 4t cht, k5 thut phü h9p Vâi ti'mg
nhim vi khoa h9c và cong ngh.

loai

2. T chüc, cá nhân d xut vay van, bão lãnh vn vay phâi tuân theo các
quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan.
3. T chüc, cá nhân däng k) h trçi hot dng nâng cao näng 1rc khoa hQc
cong ngh phái Co chuyên mOn phü hçip loi hInh d nghj h trçi.
Chtroiig II
NHhIM V1J, QUYEN IIAN, BO MAY TO CH1C
VA HOJLT DQNG CUA QUc?
Diu 6. Nhim vit, quyn hin cüa Qu5
1. Tip nhn các ngun vn cüa Nhà nuic, t chüc, cá nhân; các khoàn
dóng gop tr nguyen cüa th chüc, cá nhân trong nuóc và t chüc, cá nhân nuâc
ngoài. T chüc thrc hin tài trçi, cho vay, báo lânh vn vay, h trçi các hoat dng
nâng cao näng lc khoa h9c và cong ngh quc gia, cp kinh phi di vói các
nhim vii khoa hçc và cOng ngh do B Khoa h9c và Cong ngh trrc tiêp quân

').
b các djnh hu&ng mi tiên, ni dung, yêu c.0 và th thüc C%1 th
d t chüc, cá nhân d xut nhim vi khoa h9c và cong ngh, hoat dng nâng
cao näng hrc khoa h9c và cOng ngh quc gia d nghj Qu tài trçi, cho vay, bão
lath v& vay và h trçi.
2.8 Cong

3. T chüc vic xét ch9n và thm djnh kinh phi nhim vii khoa h9c Va
cong ngh, các hoit dng nâng cao nàng lrc khoa h9c và cOng ngh quôc gia dé
Qu tài trçi, cho vay, báo lânh vn vay và h trçi.
4. Kim tra, dánh giá v ni dung chuyên mOn và tInh hInh thirc hin tài
chInh cüa các nhim vi khoa h9c và cong ngh, các hott dng nâng cao näng
lirc khoa h9c và cOng ngh quc gia dugc Qu tài trq, cho vay, bâo lanh vn vay
và h trçi.
5. T chüc dánh giá nghim thu kt
cong ngh do Qu tài trq.
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qua

thrc hin nhim vi khoa h9c và

Khoàn nay thrcic sira di theo quy djnh tai dim a khoãn 3 Diu1 eUa Nghj djnh s 19/2021/ND-CP
ngày 15 tháng 3 nàm 2021 sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Diêu 1 to chtrc và hoat dng cüa Qu5'
Phát triên khoa bce và cong ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh sO 23/20141ND-CP ngày 5
tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phü, có hiu 1ic kê tr ngày 01 tháng 5 näm 2021.
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Dánh giá kêt qua, hiu qua các nhim vi khoa h9c và cong ngh, hot
dng nâng cao näng 1c khoa h9c và cong ngh quc gia do Qu tài trçi, cho
vay, bào länh vn vay và h trq.
6. DInh chi hoc trInh co quan có thm quyn dInh chi vic tài trçi, cho
vay, bâo lãnh vn vay, h trçi, cp kinh phi ho.c thu hM kinh phi dã tài trçi, cho
vay, h6 trq, cp phát, tir chi trâ nçi thay khi phát hin t chüc, cá nhân vi phm
các quy djnh v sir ding vn cüa Qu5' và các quy djnh pháp 1ut Co lien quan.
7. Nhn ñy thác t chüc thrc hin nhim V11 khoa hçc và cOng ngh cUa to
chirc, Ca nhân.
8. Giài quy& khiu ni, t cáo, kin nghj lien quan dn hott dng cüa Qu
theo quy djnh cüa pháp lut.
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Quán l, sü ding tài san theo quy djnh cüa pháp
dçing tài san cong.

luat

v quail 1, ü

10.Quãn i th chirc và can b cüa Qu5 theo quy dtnh cüa pháp lut.
11. Ban hành Quy ch hot dng và các quy djnh khác phiic vi cho hoit
dng cüa Qu5.
12. Hçip tác vâi t chirc, cá nhân trong niic và ngoài nuOc, tO chüc quOc
t v các vn d lien quan dn hoat dng cia Qu5.
Diu 7. BQ may quail 1 và diu hành cüa Qu
Bt may quàn l và diu hành cüa Qur gm Hi dng quàn 1 Qu, Co
quan diu hành Qu5 và Ban Kim soát Qu5.
Diu 8. Hi dung quail 1 Qu5
1.10

Hi dng quãn l Qu5' có 7 ho.c 9 thành viên gum ChU tjch, các Phó
Chü tjch và các iXy viên Hi dung là các nhà khoa h9c, nhà quân l có uy tin, có
trInh d, hoat dng theo ch d kiêm nhim theo nhim k3 5 näm.
Chü tjch, Phó Chü tjch và các üy viên Hi dung quãn l Qu5 do B
truOng B Khoa hçc và Cong ngh b nhim, min nhim.
2. Nhim vi và quyn han cüa Hi dung quàn l Qu5:

Khoàn nay duct si'ra di theo quy djnh tai dim b khoàn 3 Diu 1 cUa Nghj djnh s 19/2021/ND-CP
ngày 15 tháng 3 nam 2021 sfra di, b sung mt s diu cüa Diu 1 t chüc và hoat dng cüa Qu5
Phát trin khoa hc và cong ngh Qu6c gia ban hành kern theo Nghj djnh s6 23/20141ND-CP ngày 15
tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phü, có hiu 1rc k hr ngày 01 tháng 5 Mm 2021.
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Khoân nay dixqc sira di theo quy djnh tai dim a khoân 4 Diu 1 cña Nghj djnh s 19/2021/ND-CP
ngày 15 tháng 3 nàrn 2021 sira dôi, bô sung mt so diêu cüa Diéu 1 to chirc và hoat dng cüa Qu5
Phát triên khoa hçc và cong ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh so 23/2014/ND-CP ngày 15
tháng 3 näm 2021 cüa Chmnh phil, có hiu lirc ké hr ngày 01 tháng 5 näm 2021.
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a) Quyt djnh phuong huâng và k hoach hoat dng cüa Qu5 trên cc si
các djnh huóng ru tiên phát trin khoa h9c và cong ngh cüa Nhà nuâc;
b) Thành 1p Hi dng khoa h9c và cong ngh d tu vn chuyên mon cho Qu5.
c)11 Thông qua k hotch tài chInh, báo cáo quy& toán näm cüa Qu;
d) Phé duyt chuong trInh, d tài, d an, dir an khoa hc và cong ngh và
kinh phi do Qu5i tài trçi, cho vay, báo lânh vn vay; thim vçi và kinh phi cho
hoat dng nâng cao näng 1irc khoa h9c và cong ngh quc gia do Qu5' h trçl.
d) Phê duyt k hoach và báo cáo hoat dng cüa Ban kim soát Qu5;
e) Giám sat, kim tra hoat dng cüa Co quan diu hành Qu5, Ban Kim
soát Qu5r trong vic th%rc hin quy djnh cUa Nhà nuc, Diu 1 t chirc và hoat
dng cüa Qu và các quyt djnh cüa Hi dng quàn 1 Qu5;
g) Ban hành các quy djnh quàn 1 hot dng cüa Qu5.
3. Ch d lam vic cüa Hi ding quàn 1 Qu5:
a) Hi dng quàn 1 Qu h9p thuô'ng kS' 3 tháng 1 lan dê xem xét và quyt
djnh nhüng vn d thuc nhim v, quyn han; h9p b.t thuè'ng dê giâi quyt
nhng v.n d cp bach theo d nghj cüa Chü tch Hi dng quàn 1' Qu5 ho.c
Giám dc Qu5 hoc TruOng Ban Kim soát Qu hoc khi Co It nht 2/3 s thành
viên Hi dng quàn 1 Qu5i d nghj; Các cuc h9p cüa Hi dng quàn 1 Qu5'
phài co It nh.t 2/3 s thành viên Hi dng quàn 1 Qu5 tham dt và phài do Chü
tjch Hi dng quàn l Qu hoc Phó Chü tjch Hi dng quàn 1 Qu5 ducic u'
quyn chü trI;
b) Di vci các vn d c.n quyt djnh giira các phiên h9p, Co quan diu
hành Qu gri tài 1iu và Phiu 1y " kin dn tmg thành vién Hi dng;
c) Hi dng quàn l Qu quyt djnh các vn d khi CO It nht 2/3 s6 thành
viên Hi dng quàn 1 Qu5 thông qua. Ni dung và các quyt djnh cüa cuc hçp
Hi ding quàn l Qu phài duçic ghi thành biên bàn và gui dn tt cà các thành
viên cüa Hi dng quàn 1 Qu.
4. Các thành viên Hi dng quàn 1 Qu5 có nhim vii tham gia dy dü các
hoat dng theo quy ch cüa Hi dng quàn l Qu5; duçic huOng thi'i lao và các
quyn lçii khác theo quy djnh cüa Nhà nuOc. Các thành viên kiêm nhim ducic
hu&ng phçi cp kiêm nhim.

U Khoàn

nay dirge sira di theo quy djnh tai dim b khoãn 4 Diu 1 cüa Nghj djnh s 19/2021/ND-CP
ngày 15 tháng 3 näm 2021 süa dôi, bô sung mt so diêu cUa Diêu 1 to chüc và hoat dng cUa Qu
Phát triên khoa hçc và cong ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh sO 23/2014/ND-CP ngày 15
tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phü, có hiu Irc kê tir ngày 01 tháng 5 nãrn 2021.
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5. Hi dng quàn 1 Qu5r si diing b may cüa Co quan diu hành Qu5 và
con du cüa Qu5i trong vic thrc hin nhim vçi, quyn han cüa mInh theo Diu
l nay.
6. Kinh phi hoat dng cüa Hi dng quàn 1 Qu5 duçic tinh vào chi phi
hoat dng quân 1 cüa Qu5.
Diêu 9. Co quan diu hành Qu5
Co quan diu hành Qu5 gm Giám dc Qu5, các Phó giám dc Qu, các
don vj chuyén môn, nghip viii và các van phông dai din.
1. Giám dc Qu5i là dai din pháp nhân cüa Qu5 do B trrnrng B Khoa
h9c và Cong ngh quy& dnh b nhim, min nhim trên co sâ d nghj cüa Hi
dng quãn l Qu5. Giám dc Qu5' có nhirng nhim vii, quyn han sau day:
a) T chüc, diu hành và quàn l các hoat dng cüa Qu theo Diu l nay
và các quyt djnh cüa Hi dng quãn 1 Qu5r;
b) Quàn l nhân sir, tài san và vn cüa Qu5;
c) Quy& djnh b nhim, min nhim truông, phó don vj chuyên môn,
nghip vi, Van phông dai din cüa Qu;
d) fhrgc tham gia các phién h9p cüa Hi dng quãn l Qu5', duçic tham
gia kin v các ni dung ma Hi dng quàn l Qu thâo 1un, nhung không
duqc biu quyêt.
2. Phó giám dc Qu5i do Giám dc Qu d nghj, B truOng B Khoa h9c
và COng ngh quyt djnh b nhim, mik nhim. Phó giám dc Qu giüp Giám
dic Qu5 thirc hin các nhim vi theo sr phân cOng.
3. Các don vj chuyên môn, nghip vi1 và vn phông dai din cüa Qu5 là b
phn giüp vic cüa Giám d& Qu5, do B tru&ng B Khoa h9c và Cong ngh quyêt
djnh trên co sâ théing nht d nghj cüa Hi dng quãn 1 Qu5 và Giám dc Qu.
Diu 10. Ban Kim soát Qu5
1. Ban Kim soát Qu5 Co tü 3 dn 5 thnh viên, gm Tnthng Ban, Phó
trithng Ban và các thành viên do Hi dng quàn l Qu5 b nhim, min nhim.
Thành viên Ban Kim soát Qu5 không duçic là vçi hotc chng, b& mc, con, anh,
chj em rut cüa các thành viên Hi dng quàn l Qu5, Giám dc Qu5, Phó giám
d& Qu5. Thành viên Ban Kim soát Qu5 phài là nhüng nguñ có trInh d
chuyên môn, am hiu v các linh virc tài chinh, k toán, ngân hang và pháp lut,
hoat dng kiêm nhim theo nhim k' 05 näm.
2. Ban Kim soát Qu5r Co nhim vii, quyn han sau day:
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a) Kim tra và Mo cáo Hi dng quân l Qu5r v tInh hInh thrc hin Diu
1 cüa Qu5, các quyt djnh cüa Hi dng quán l Qu5;
b) Hot dng dc 1p theo chuong trInh dã duçic Hi dng quân l Qu5
thông qua;
c) Xem xét, trInh cp có thm quyn giái quy& khiu nai cüa t chüc, cá
nhân lien quan dn hot dng cüa Qu5.
3. Truông Ban Kim soát Qu hoc thành viên Ban Kim soát Qu5' duçic u
quyn tham dir các cuc h9p cüa Hi dng quãn 1 Qu5', phát biu kin v các ni
dung ma Hi dng quãn l Qu thâo lun, nhung không duqc biu quyk
4. Thành viên Ban Kim soát Qu5' có nhim vii tham gia dy dü các hot
dng theo quy ch; duçic huing phi cp kiêm nhim, thu lao và các quyn lçi
khác theo quy djnh cüa Nba nuâc.
5. Kinh phi hot dng cüa Ban Kim soát duqc tInh vào chi phi hoat dng
quân l cüa Qu5.
Diu 11. Hi dng khoa hçc và cong ngh
1. Hi dng khoa h9c và cong ngh do Hi dng quân 1 Qu5 quyt djnh
thành 1p trên co s& d nghj cüa Giám dc Qu5' d tu vn dánh giá xét ch9n các
nhim vii khoa h9c và cong ngh do Qu5 tài trçi, cho vay, báo lath vn vay;
dánh giá nghim thu k& qua thirc hin nhim vi khoa h9c và cong ngh do Qu5r
tài trçi; xác djnh huóng nghien cüu và các vn d lien quan khác.
2. Thành viên Hi dng khoa hçc và cong ngh là nherng nhà khoa h9c,
nhà quãn l có uy tin, có trinh d chuyên mon cao, duçic l%ra ch9n tü co sâ dü
lieu chuyen gia cüa Qu5 trên co sâ thành tich chuyên mon và tin nhim cüa các
nhà khoa h9c, nhà quân l trong cüng lTnh ViIC chuyên mon.
3. Hi dng khoa h9c và cong ngh hott dng theo nguyen tc dan chü,
khách quan, trung thirc, tuân thñ pháp 1ut và do dirc ngh nghip. Hi dng
quàn l Qu5 ban hành Quy ch hoat dng cüa Hi dng khoa h9c và cong ngh.
4. Kinh phi hoat dng cUa Hi dng khoa h9c và cong ngh duçic tinh vào
chi phi hot dng quãn l cüa Qu5.
Chtro'ng III
NGAN SACH HOAT BONG12
Biu 12. Ngân sách hoit dng cüa Qu5 3
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Ten Chixo'ng nay diiçc sira di theo quy djII1I ti khoán 5 Diu 1 cüa Nghj djnh s 19/2021/ND-CP
ngày 15 tháng 3 11am 2021 süa dôi, bo sung mt so diêu cUa Diêu 1 to chirc và hot dng ciXa Qu5'
Phát trién khoa hçc và cong ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh so 23/20141ND-CP ngày 15
tháng 3 nam 2021 cüa ChInh phU, có hiu 1rc kê tir ngày 01 tháng 5 näm 2021.
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1. Ngun ngân sách nhà nuOc:
a) Kinh phi tài trçi, h trçi và chi hoat dng quãn 1 cüa Qu5 duçic b trI tir
chi sir nghip khoa h9c và cong ngh.
Kinh phi tài tr, h trq dirge can di h.ng näm It nht 500 t' dng dirge
B Tài chInh cp bang 1nh chi tin vào tài khoân tin gài cüa Qu tai Kho bc
Nhà nithc theo k hoch tài chinh dirge B Khoa hQe và Cong ngh phê duyt.
Kinh phi chi hoat dng quân 1 cüa Qu5' duçie B Khoa h9c và Cong ngh giao
dr toán hang näm theo mirc d tir ehü tài chinh cüa Qu;
b) Kinh phi cp thông qua Qu5' eho eác nhim vii khoa hçe và cong ngh
do B Khoa hQc và Cong ngh giao;
c) Vn do Thñ trn9ng ChInh phü giao d the hin cho vay ing diing kt
qua nghiên cüu khoa h9c và phát trin cong ngh vào san xut và di sng; bâo
lãnh vn vay cho các nhim vi khoa hQc và Cong ngh chuyên bit.
2. Các ngun ngoài ngân sách nhà nuóc:
a) Thu tü kt qua hot dng cüa Qu5i: Các khoân lãi cho vay, phi bâo lânh
vein vay, lãi tin gCri và các khoãn thu khác;
b) Cáe khoãn dóng gop tr nguyen, hin tang cüa t chüc,
nuâc, t chüc quc t, t chüc, cá nhân nrnic ngoài;

Ca

nhân trong

c) Dóng gop tr Qu5 phát trin khoa h9e và cOng ngh eia doanh nghip nhà nuâc
và dóng gop tçr nguyen eia doanh nghip kháe theo quy djnh ciia pháp h4t;
d) Các ngun hqp pháp khác;
d) Các ngun ngoài ngân sách nhà nrnic chuyn vào tài khoân cüa Qu5' ti
các ngân hang thuung mti. Qu thirc hin quân 1, sr ding các ngun thu dung
mite dIch, di tugng, hiu qua và phü hqp vâi quy djnh eüa pháp 1ut.
Diu 13. Phu'o'ng thfrc tài trçr, cho vay, bão lành vn vay, h frçi cüa Qu514
1. Tài trg không hoàn 1i toàn b ho..c mt ph.n ehi phi eho vice th'çrc hin
cáe nhim vi khoa h9e và Cong ngh do eác t chCre, eá nhân d xut quy djnh
tti khoân 1 Diu 3 Diu lé nay.
2.H trg hoat dng nãng cao nng 1c khoa hc và cOng ngh quc gia, bao gm:
Diu nay duve süa di, b sung theo quy djnh tai khoân 6 Diu1 cüa Nghj djnh s6 19/2021/ND-CP
ngày 15 thang 3 nãm 2021 sira dôi, bô sung mt so diéu cüa Diêu 1 to chrc và hoat &ng cüa Qu
Phát triên khoa hçc và cong ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh so 23/2014/ND-CP ngày 15
tháng 3 näm 2021 cüa ChInh phil, có hiu 1irc kê tr ngày 01 tháng 5 nàm 2021.
14
Dieu nay duqc süa dôi theo quy djnh ti khoan 7 Diéu 1 cüa Nghj djnh so 19/20211ND-CP ngày 15
tháng 3 nm 2021 sira di, bô sung mt so diêu cUa Diêu ! to chüc và hoat dng cüa Qu Phát triên
khoa hçc và cOng ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh so 23/2014/ND-CP ngày 15 tháng 3
nãm 2021 cUa Chinh phü, có hiu 1irc kê ttr ngày 01 tháng 5 nãrn 2021.
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a) Tham gia hi nghj, hi thào quc t cüa nhà khoa hçc tré;
b) Nghiên cru sau tin s;
c) Thrc tp nghiên cru ngn hn ô nucc ngoài;
d) T chüc hi thâo khoa h9c quc t chuyên ngành & Vit Nam và các hi
thào nghiên ciru co bàn chuyên ngành trong nuOc (theo chui hi thâo hang näm
hoc each nam);
d) Tham dr và báo cáo cong trInh nghiên ciru khoa h9c xut sc ti hi
thào chuyên ngành qu& t;
e) Cong b cong trInh khoa hçc và cong ngh trong nrnic và quc t;
g) Nâng cao chit luqng, chun mrc cüa tp chI khoa hçc và cong ngh
trong nuâc;
h) Dàng k)r bâo h quyn sâ hihi trI tu & trong nuâc và nu&c ngoài di v&i
sang ch và ging cay trng;
i) Khen thu&ng các t chüc, cá nhân có thành tIch xut sc trong vic thrc
hin các nghiên ci'ru co bàn và nghiên ciru img ding, hoat dng nâng cao näng
1c khoa h9c và cOng ngh quc gia do Qu5' tài trçi, h trq;
k) Nhà khoa h9c xuIa sc nuóc ngoâi dn Vit Nam trao di hçc thut ng.n hn;
1) Nâng cao nng 1rc t chüc nghiên cüu co ban dt trInh d khu vçrc và th gió'i;
m) Thrc hin chInh sách si'r ding, tr9ng d%lng cá nhân hot dng khoa h9c
và cong ngh theo quy djnh cüa ChInh phü.
3. Cho vay khOng 1y läi hoc läi sut thp di v&i dir an üng dung kt qua
nghiên cüu khoa hçc và phát trin cOng ngh vào san xut và diii sng, bão lânh
vn vay di vâi các nhim vii khoa h9c và cong ngh chuyên bit do Thu tuàng
ChInh phü giao thirc hin vâi ngun vn riêng.
4. Hott dng cho vay, bào lânh vn vay quy djnh ti khoàn 3 Diu nay
duçic Qu5' thrc hin thông qua hInh thüc üy thác cho các t chirc tin diing, chi
nhánh ngân hang nithc ngoài. Qu t chüc dánh giá, xét ch9n nhim vçi cho vay,
bào lãnh vn vay theo các tiêu chI khoa h9c và cOng ngh.
Diu 14. T!$ chfrc thiyc hin tài trq, cho vay, bão lãnh vn vay, h trçr
cüa Qu5
1. Trong thd han 30 ngày, k tü ngày k hoach cUa Qu5' duçic phê duyt,
Qu5' thông báo cOng khai phi.ro'ng huóng, các lTnh we uu tiên và các quy djnh
v vic tài trçi, cho vay, bâo lãnh vn vay, h trçi.
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2. 15 (du'c Mi bô,
3. Qu thrc hin t chirc dánh giá, quy& djnh tài trçi, cho vay, bào lãnh
vn vay, h trçi nhu sau:
a) Di vth h so d nghj tài trçx, cho vay, bão lãnh vn vay, Hi dng khoa
h9c và cong ngh thçrc hin dánh giá nhim vi khoa hçc và cong ngh, tu vn d
Qu quyt djnh vic tài trçi, cho vay, báo lânh vn vay;
b) Di vâi h so d nghj h trçi di vâi hoat dng nâng cao näng lirc khoa
h9c và cOng ngh quc gia, Qu5 t chüc xem xét, thm djnh h so d nghj theo
quy djnh cüa B Khoa h9c và Cong ngh.
4. Vic tài trçi, cho vay, bão lãnh vn vay cüa Qu5' cho nhim vi khoa hçc
và cong ngh duçic thirc hin theo hçip dng giüa Qu5 vói t chüc và cá nhân
chütrI thrc hin nhiêm vti.
5. Vic dánh giá giüa ks', dánh giá nghim thu nhim vi khoa hçc và cong
ngh do Qu5r tài trçf duçic thirc hin theo hqp dng, quy djnh cüa B Khoa h9c
và Cong ngh và cüa Qu5.
r

•A

•A

A

A

Dieu 15. Cap kinh phi thirc hiçn nhiçm viii khoa h9c va cong nghç
thông qua Qu5
1.16 Qu5 cp kinh phi thirc hin nhim vçi khoa h9c và cong ngh do B

Khoa h9c và Cong ngh phân cOng theo quy djnh tai khoán 5 Diu 3 Diu 1
Vic cp kinh phi can cü vào hçip dng gifla B Khoa h9c và Cong ngh
vói t chüc, cá nhân chü trI thrc hin nhim vii. Kinh phi duçic cp phü h9p vói
tin d cüa hçip dng theo d nghj cüa B Khoa h9c và Cong ngh.
nay.

2. Qu5' thirc hin tng hçip s 1iu quyt toán kinh phi cp phát, báo cáo
B Khoa hçc và COng ngh.
3. Vic quân 1 kinh phi các nhim vi khoa h9c và cOng ngh do B Khoa
h9c và COng ngh trrc tip quân 1 thirc hin theo quy djnh cüa Chinh phü v co
ch du tu tài chInh cho hot dng khoa h9c và cOng ngh và các quy djnh cüa
B Khoa hçc và COng ngh.

15

Khoân nay dixçrc bãi bô theo quy djnh ti Diu 2 cüa Nghj djnh s 19/20211ND-CP ngày 15 tháng 3
näm 2021 süa dôi, bô sung mt so diêu cUa Diéu 1 to chüc và hoat tong cüa Qu5' Phát trién khoa hçc
và cOng ngh Quc gia ban hành kern theo Nghj djnh so 23/2014/ND-CP ngày 15 tháng 3 nàm 2021
cüa ChInh phü, có hiu 1irc ké tü ngày 01 tháng 5 näm 2021.
16
Khoãn nay duçic sira dôi theo quy djnh tai khoân 8 Diêu 1 cüa Nghj djnh so 19/2021/ND-CP ngày
15 tháng 3 nm 2021 sra dôi, bô sung mt sO diu cüa Diêu 1 to chüc và hoat dng cüa Qu Phát
triên khoa hçc.và cOng ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh sO 23/20141ND-CP ngày 15 tháng
3 nAm 2021 cüa ChInh phü, có hiu 1%rc kê tü ngày 01 tháng 5 näm 2021.
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A
Dieu
16. Trach nhiçm cua to chtrc, ca nhan sir dirng krnh phi tu' Quy
A

P

?

P

P

A

r

T chüc, cá nhân nhn tài trçi, h trçi, vay vn cüa Qu5; duçic bão länh
vn vay, cp kinh phi thông qua Qu5 Co trách nhim:
1.Sü ding kinh phi dáng mic dich theo dir toán dâ thrçic phê duyt;
2. Thirc hin dy dü các cam k& trong hçip dng, quy djnh pháp 1ut v
quãn 1 khoa hQc và cong ngh và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan;
3. K& qua thrc hin nhim viii khoa hçc và cong ngh phãi dugc cong b
theo quy dnh cüa Qu5, B Khoa h9c và Cong ngh; dàng k, liru giü theo quy
djnh hin hành.
'

' 17
Dieu 17. Che dç tai chinh, ke toan
A

'

1.Qu5 thrc hin ch d k toán theo quy dnh cüa pháp 1ut v k toán.
2. Hang näm, Qu5i thirc hin can di ngun và 1p dir toán kinh phi di vó'i
các hoat dng tài trçi, cho vay, bào lành vn vay, h trçl (bao gm kinh phi các
nhim vi chuyn tip và ma mai) và hot dng quãn 1r cüa Qu5' báo cáo B
trithng B Khoa hçc và Cong ngh phê duyt. Dr toán kinh phi dành cho các
nhim vi mi mâi dra trên cci s& dr kin s h.rçmg và kinh phi trung bInh cüa
các nhim vi sê duçic phê duyt trong näm k hoach.
3. H&ng näm, Qu5r ltp báo cáo quyt toán, báo cáo tài chinh gui B Khoa
hçc và Cong ngh thm djnh, xét duyt.
4. Qu5' thrc hin chuyn ngun kinh phi dii trong nàm tài chInh sang näm
k tip theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà niiac và các van bàn có lien quan.
5. Qu5r duqc áp diing quy djnh tir chü v biên ch và tài chInh theo ch d
hin hành áp diing di vâi dcrn vj sr nghip cong do Nhà nuóc dam bào chi
thumg xuyên.
6.Chi hoit dng qun 1 cia Qu5 ducic thirc hin theo quy djnh cia pháp li4t.
Chmng IV
IIIEU KIIOAN Till IIANH
Diu 18. Diu khoãn thi hành
1. B Khoa h9c và Cong ngh huang dn quãn l các hoat dng tài trçi, h
trq, cho vay, bâo lãnh vn vay, cp kinh phi thông qua Qu.
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Diu nay dixcic süa di theo quy djnh tai khoàn 9 Diu 1 cüa Nghj djnh s 19/2021/ND-CP ngày 15
tháng 3 näm 2021 sira di, bô sung mt so diêu cüa Diéu 1 to chirc và hoat dng cüa Qu5 Phát triên
khoa hçc và cong ngh Quôc gia ban hành kern theo Nghj djnh so 23120141ND-CP ngày 15 tháng 3
nàm 2021 cüa ChInh phñ, có hiu 1rc k ttr ngày 01 tháng 5 näm 2021.
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2. B Tài chInh phi hqp vói B Khoa h9c và Cong ngh, hu&ng dn thc
hin ch d quãn 1 tài chinh di vii Qu5'.
3. Vic süa di, b sung Diu 1 nay do BO tru&ng B Khoa h9c và Cong
ngh trInh ChInh phü quyt djnh./.

