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TẬP HUẤN NHIỆM VỤ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2018 

HÀ NỘI – 1/2018 



TT Nội dung Thời gian Ngƣời phụ trách 

1 . Tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu, chương trình Hội nghị 

8 giờ 00 - 8 giờ 05 TS. Trần Thị Lan 

Hương 

2.  Một số điểm mới của quy định 

quản lý hoạt động KH&CN 

(Ban hành theo Quyết định số 

28/QĐ-HVN ngày 05/01/2018) 

8 giờ 05 - 8 giờ 30 

TS. Lê Huỳnh Thanh 

Phương 

3.  Quy trình giải quyết công việc 

thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ của Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam 

8 giờ 30 - 9 giờ 00 

4.  Một số nhiệm vụ của Trợ lý khoa 

học 

9 giờ 00 - 9 giờ 30 

5.  Hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 2019 

9 giờ 30 - 10 giờ 00 

6.  Các ý kiến thảo luận 10 giờ00 - 10 giờ 30 

7.  Sử dụng phần mềm quản lý khoa 

học của VNUA 

10 giờ 30 – 11 giờ 00 Ban Khoa học và 

Công nghệ 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ngày 30/01/2018  



MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT 
ĐỘNG KH&CN 

(Ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-HVN ngày 05/01/2018) 

TS. Lê Huỳnh Thanh Phƣơng 

Ban Khoa học và Công nghệ 

HÀ NỘI – 1/2018 



• Quản lý tất cả các hoạt động KH&CN theo yêu 
cầu thực tiễn của Học viện 

• Quản lý các nhóm nghiên cứu mạnh 

• Bổ sung nội dung Quản lý tổ chức Hội nghị, 
hội thảo KHCN trong nước và quốc tế 

• Bổ sung thêm các hoạt đông được thống kê giờ 
NCKH 

• Bổ sung thêm một số nội dung của công tác 
khen thưởng KH&CN 

 



QUY TRÌNH 
GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC  

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TS. Lê Huỳnh Thanh Phƣơng 

Ban Khoa học và Công nghệ 

HÀ NỘI – 1/2018 



Gồm 54 Quy trình với 4 phần nội dung 
PHẦN I: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

(19 Quy trình) 
 

PHẦN II: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ, CẤP TỈNH/ DOANH NGHIỆP 

(17 Quy trình) 

 

PHẦN III: QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THUỘC NHIỆM VỤ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HỌC VIỆN 

(12 Quy trình) 

 

PHẦN IV: CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC KHÁC THUỘC 
PHẠM VI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(06 Quy trình) 

 

Quy trinh/Phan 1.doc
Quy trinh/Phan 1.doc
Quy trinh/Phan 1.doc
Quy trinh/Phan 1.doc
Quy trinh/Phan 1.doc
Quy trinh/phan 2.doc
Quy trinh/phan 2.doc
Quy trinh/phan 2.doc
Quy trinh/phan 2.doc
Quy trinh/phan 2.doc
Quy trinh/phan 2.doc
Quy trinh/phan 3.doc
Quy trinh/phan 3.doc
Quy trinh/phan 3.doc
Quy trinh/phan 3.doc
Quy trinh/phan 3.doc
Quy trinh/phan 3.doc
Quy trinh/phan 4.doc
Quy trinh/phan 4.doc
Quy trinh/phan 4.doc
Quy trinh/phan 4.doc
Quy trinh/phan 4.doc


MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA TRỢ LÝ KHOA HỌC 

TS. Lê Huỳnh Thanh Phƣơng 

Ban Khoa học và Công nghệ 

HÀ NỘI – 1/2018 



3. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA TRỢ LÝ KHOA HỌC ĐƠN VỊ 

3.1. Hoạt động chung:  

- Trợ lý KHCN có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo 

đơn vị thực hiện các nội dung công việc theo Lịch khoa học 

và công nghệ của Học viện;  

- Tham mưu lập kế hoạch KHCN của đơn vị; 

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của HV. 

     - Họp giao Ban KHCN 

Thành phần: PGĐ phụ trách KHCN; Trưởng (phó) phụ 

trách KHCN, trợ lý khoa học của đơn vị và Ban KHCN, 

Thời gian: 02 lần/tháng hoặc đột xuất nếu có yêu cầu  

     + Qua thư điện tử: 2 tuần/lần (chiều thứ 6 đầu tháng và 

giữa tháng) 

+ Tại Hội trường B: Bắt đầu từ 14h00, chiều hai tuần cuối 

cùng của tháng. 

 



3. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA TRỢ LÝ KHOA HỌC ĐƠN VỊ 

3.2. Phối hợp quản lý nhiệm vụ KHCN các cấp: 

- Thông báo, hướng dẫn thủ tục, kiểm tra hồ sơ đề xuất, 

tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN trước khi gửi Ban Khoa 

học và Công nghệ theo quy định;  

- Cập nhập thông tin về tiến độ triển khai các nhiệm vụ 

KH&CN; 

- Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán, nghiệm 

thu nhiệm vụ KHCN các cấp theo quy định;  

- Cập nhập thông tin và kiểm soát các hợp đồng tư vấn, 

chuyển giao KHCN, đề tài nhánh của các cá nhân trong 

đơn vị;  

- Theo dõi tình hình thực hiện các mô hình khoa học mà 

đơn vị đã đăng ký. 



3. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA TRỢ LÝ KHOA HỌC ĐƠN VỊ 

3.3. Nhiệm vụ quản lý cơ sở dữ liệu 

- Hướng dẫn và kiểm duyệt cơ sở dữ liệu (bài báo; hội 

thảo; đề tài KHCN các cấp, hơp đồng KHCN…) do các 

nhà khoa học cập nhật lên phần mềm QLKH. 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học của đơn 

vị gồm: Đề xuất sau khi được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, 

báo cáo tổng kết, tiến bộ kỹ thuật, giải pháp hữu ích, giống 

cây trồng, vật nuôi... 

- Tổng hợp, lưu trữ và quản lý các minh chứng về hoạt 

động của nhóm nghiên cứu mạnh theo quy định. 



3. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA TRỢ LÝ KHOA HỌC ĐƠN VỊ 

3.4. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá về hoạt động 

KHCN của đơn vị 

Biên tập tin bài: Đưa tin về các hoạt động KHCN của 

đơn vị gửi đăng trên bản tin của Học viện ít nhất 1 

tin/tuần. 

Hỗ trợ các nhà khoa học hoàn thiện hồ sơ khen thưởng 

các cấp. 



HƢỚNG DẪN ĐỀ XUẤT 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 2019  

TS. Lê Huỳnh Thanh Phƣơng 

Ban Khoa học và Công nghệ 

HÀ NỘI – 1/2018 



Mục lục 

I 
• Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

II 
• Bộ Khoa học và Công Nghệ 

III 
• Bộ Công Thương 

IV 
• Bộ Tài Nguyên và Môi trường 

V 
• Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

VI 
• Đại học Quốc gia Hà Nội 

VII 
• Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 

Chí Minh 



PHẦN I: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

gồm các nhiệm vụ: 

Nghiệm vụ thuộc Chƣơng trình cấp Quốc gia (Bộ 

NN&PTNT chủ trì) 

1. Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp, thủy sản 

2. Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới 

3. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao 

4. Chương trình sản phẩm Quốc gia: Lúa gạo; nấm ăn và 

nấm dược liệu; cá da trơn và các sản phẩm chế biến từ cá 

da trơn; tôm nước lợ; cà phê. 



Nghiệm vụ thuộc Chƣơng trình cấp Quốc gia (Bộ NN&PTNT chủ trì) 

Học viện đã thông báo, hướng dẫn các đơn vị, nhà khoa học đề xuất, 
tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia do Bộ 
NN&PTNT quản lý 

Năm 2017, Ban KHCN đã hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ: 

1. Công văn số 03/KHCN ngày 17/01/2018 về việc đề xuất nhiệm 

vụ KHCN thuộc Chương trình CNSH nông nghiệp, thủy sản. 
Thời hạn Trƣớc ngày 09/02/2018. 

2. Công văn số 04/TB- KHCN ngày 22/01/2018 về việc xây dựng 

kế hoạch KHCN thuộc Chương trình phát triển nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao năm 2019. Thời hạn: Trước ngày 

28/02/2018. 

 



Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: Đề tài, dự án SXTN cấp 

Bộ, Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

Năm 2018, Ban KHCN đã thông báo, hướng dẫn đề 

xuất nhiệm vụ: 

Công văn số 07/KHCN ngày 26/01/2018 về việc xây 

dựng kế hoạch KHCN, MT năm 2019. Thời hạn 

Trƣớc ngày 02/3/2018. 

 



Phần II: BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

gồm các nhiệm vụ 

- Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 

- Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 

2020 gồm 03 Chương trình thành phần: (CT phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao; CT phát triển một số ngành 

công nghiệp công nghệ cao; CT nghiên cứu, đào tạo và xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao) 

- Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài 

đến năm 2020 có mục tiêu tìm kiếm, đánh giá, tư vấn và 

chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới, phục vụ kịp thời 

nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới của các 

doanh nghiệp trong nước. 

- Các nhiệm vụ KHCN độc lập cấp quốc gia… 



 

Phần III: BỘ CÔNG THƢƠNG 
“Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020” 

NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ (R-D), triển khai SXTN sản phẩm 

(P) theo hƣớng Công nghệ vi sinh; Công nghệ enzym và prôtein                                                   

2. Hợp tác quốc tế 

Xây dựng và triển khai các đề tài, dự án,... hợp tác quốc tế về phát 

triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, 

gồm: Công nghệ gen; Chế phẩm vi sinh vật, các loại enzym, các 

loại prôtein; Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ mới 

3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, văn bản 

quy phạm pháp luật. 

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng/hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính 

sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển và ứng dụng công 

nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến. 

 



 

Phần IV: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
Chương trình KHCN cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020” 

Nội dung 

a) Nghiên cứu về ứng phó với biến đổi khí hậu 

b) Nghiên cứu về quản lý tài nguyên và môi trường 

c) Nghiên cứu cơ sở khoa học đối với những vấn đề có tính 

tổng hợp, liên ngành và liên vùng  

d) Lựa chọn và hỗ trợ chuyển giao các kết quả nghiên cứu 

đã được nghiệm thu thuộc Chương trình 



 

Phần V: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 
“Chƣơng trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 

(Chƣơng trình Tây Nguyên 2016-2020)” 

1. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ cho liên kết 

vùng và hội nhập kinh tế quốc tế 

2. Ứng dụng phát triển các công nghệ tiên tiến đã có của giai 

đoạn 2011- 2015 vào thực tiễn sản xuất nông, lâm, công 

nghiệp và dịch vụ Tây Nguyên 

3. Giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và bảo 

tồn các hệ sinh thái đặc thù Tây Nguyên 

4. Lựa chọn triển khai một số dự án ứng dụng công nghệ trên 

cơ sở các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu thuộc 

Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015 và các công 

nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện của Tây Nguyên 

5. Cung cấp các giải pháp phát huy nguồn nội lực khoa học 
công nghệ tại Tây Nguyên. 



- Chương trình KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội vùng Tây Bắc 

- Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Khoa học và 

công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây 

Nam bộ” 

- Chương trình KH&CNcấp quốc gia giai đoạn 2016-

2020 " Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc 

thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 

2030” 

… 

 

 

Phần V: MỘT SỐ CHƢƠNG TRÌNH KH&CN CẤP QUỐC 

GIA KHÁC 

 



NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ, 

DOANH NGHIỆP 

• Học viện đã thông báo đề xuất nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học và công nghệ triển khai 

tại các tỉnh/thành phố: Yên Bái, Quảng Bình, 

Hà Nội 



NHIỆM VỤ KH&CN CẤP CƠ SỞ 2018 

- Đề tài KH&CN cấp Học viện, đề tài sinh viên 

NCKH: Học viện phân cấp cho các đơn vị quản 

lý, thực hiện theo lịch KHCN của Học viện 

- Đề tài KH&CN trọng điểm cấp Học viện: Học 

viện thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn  



SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHOA HỌC CỦA HỌC 
VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 
(Cập nhật dữ liệu theo Công văn 751 /HVN-KHCN ngày 03/7/2017) 

 

Ban Khoa học và Công nghệ 

HÀ NỘI – 1/2018 



Một số lợi ích của Phần mềm quản lý 

khoa học 

• Đối với các đơn vị: 

+ Quản lý đề tài, bài báo, hội nghị, hội thảo khoa 

học, sách tham khảo, chuyên khảo do các nhà 

khoa học của đơn vị xuất bản 

+ Thống kê kết quả hoạt động KHCN theo năm 

và giai đoạn của đơn vị 



Một số lợi ích của Phần mềm quản lý 

khoa học 

• Đối với nhà khoa học 

- Mỗi nhà khoa học có 01 tài khoản để đăng nhập và 
cập nhật dữ liệu KHCN 

- Thường xuyên theo dõi được kết quả hoạt động 
khoa học và công nghệ: 

+ Giờ Nghiên cứu khoa học 

+ Bài báo khoa học trong nước, quốc tế 

+ Hội thảo, hội nghị khoa học 

+ Giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo 

+ Tự động cập nhật Lý lịch khoa học 

 

 



Một số lợi ích của Phần mềm quản lý 

khoa học 

• Đối với Lãnh đạo Học viện 

- Có số liệu thống kê về kết quả hoạt động khoa 

học và công nghệ của các đơn vị, các nhà khoa 

học trong toàn Học viện 

- Có đầy đủ các minh chứng KHCN phục vụ 

công tác kiểm định Học viện 



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 


