
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:              /QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày        tháng     năm  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Ban cán sự Đảng về “Tiếp tục đổi 

mới hoạt động khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp cận cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư” 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Nghị quyết số 839-NQ/BCSĐ ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban 

cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Tiếp tục đổi mới hoạt 

động khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 

bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư ”;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về “Tiếp tục đổi mới 

hoạt động khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư”.  

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động triển 

khai thực hiện theo kế hoạch được phân công. 

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi 

và tổng hợp báo cáo Bộ tình hình thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:               BỘ TRƯỞNG  
- Như Điều 4;  
- Lưu: VT, KHCN.     

   

 

 

                                                                 Nguyễn Xuân Cường 



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3112 /QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm Thời gian  

I 
Tổ chức phổ biến, quán triệt; Xây dựng Kế hoạch cụ 

thể thực hiện Nghị quyết 
  

 
 

1.1 Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 839-NQ/BCSĐ 

và các văn bản liên quan 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ 

Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Tổ chức 

cán bộ và các đơn vị có 

liên quan  

 Quý III 

/2019 

1.2 Xây dựng Kế hoạch cụ thể của đơn vị thực hiện Nghị 

quyết 839-NQ/BCSĐ 

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc Bộ 

Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Tổ chức 

cán bộ và các đơn vị có 

liên quan 

Quyết định Kế 

hoạch thực hiện 

Nghị quyết của 

đơn vị 

Quý III 

/2019 

II Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1 Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách trong hoạt động KHCN    

1.1 Rà soát, đề xuất Chính phủ cơ chế, chính sách quản lý 

hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công 

nghệ phù hợp ngành nông nghiệp 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường 

Vụ Tài chính, Tổng cục, 

Cục và các đơn vị có liên 

quan 

Quyết định của 

cơ quan có thẩm 

quyền 

Hàng năm 

1.2 Xây dựng và đề xuất thí điểm áp dụng cơ chế tài chính 

theo Quỹ phát triển KHCN của ngành Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường 

Vụ Tổ chức cán bộ, Tài 

chính và các đơn vị liên 

quan 

Đề xuất gửi Bộ 

KH&CN và Bộ 

TC 

2020 

2 Tăng cường nguồn lực, tiềm lực, xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp 

2.1 Xây dựng cơ chế để thiết lập hệ thống liên kết các 

phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phòng thí 

nghiệm chuyên ngành, nhóm nghiên cứu mạnh để giải 

quyết các nhiệm vụ trọng điểm, phát sinh mới của 

ngành 

Tổ chức KHCN 

công lập thuộc 

Bộ 

Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Tài chính, 

Tổ chức cán bộ và các 

đơn vị liên quan 

Văn bản phối 

hợp 

Hàng năm 

2.2 Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ngành nông nghiệp 

để phát triển cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 

nghiệp KHCN nông nghiệp 

Tổ chức KHCN 

công lập thuộc 

Bộ 

Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Kế hoạch, 

Tài chính, Tổ chức cán 

bộ, Quản lý doanh nghiệp 

Quyết định của 

cơ quan có thẩm 

quyền 

Hàng năm 



2 

 

TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm Thời gian  

và các đơn vị liên quan 

3 Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm    

3.1 Xây dựng một số Chương trình KHCN, dự án KHCN, 

nhóm nhiệm vụ KHCN trọng điểm cấp quốc gia, cấp 

Bộ; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung một 

số sản phẩm chủ lực của ngành vào danh mục sản phẩm 

quốc gia; xây dựng Đề án công nghiệp sinh học 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường 

Vụ Tài chính, Tổng cục, 

Cục, Tổ chức KHCN 

công lập thuộc Bộ và các 

đơn vị có liên quan 

Quyết định của 

cơ quan có thẩm 

quyền 

Hàng năm 

3.2 Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp 

phục vụ kiểm tra chuyên ngành, hỗ trợ hiệu quả cho 

việc phát triển thị trường nông sản. 

Các Tổng cục, 

Cục thuộc Bộ 

Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường và các đơn 

vị liên quan 

Quyết định ban 

hành tiêu chuẩn, 

quy chuẩn 

Hàng năm 

4 Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ    

4.1 Tăng cường hợp tác song phương nghiên cứu khoa học 

và chuyển giao công nghệ với các nước có nền nông 

nghiệp tiên tiến trong khu vực và quốc tế; đa dạng hình 

thức hợp tác đa phương với các tổ chức nghiên cứu, 

phát triển KHCN quốc tế 

Vụ Hợp tác quốc 

tế 

Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Tổ chức 

KHCN công lập thuộc 

Bộ và các đơn vị có liên 

quan 

Biên bản thỏa 

thuận hợp tác 

giữa các cơ quan, 

tổ chức KHCN 

Hàng năm 

III Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ của các tổ chức KHCN thuộc Bộ 

1 Đổi mới công tác quản lý khoa học     

1.1 Rà soát, sửa đổi thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT quy 

định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT, đổi mới một số hoạt động: đặt hàng, phân cấp 

quản lý, phương thức phê duyệt dự toán, tổ chức kiểm 

tra, đánh giá nghiệm thu, trách nhiệm của tổ chức, cá 

nhân, người đứng đầu,… 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường 

Vụ Pháp chế, Tài chính, 

Tổ chức cán bộ; Các 

Tổng cục, Cục; Tổ chức 

KHCN công lập thuộc 

Bộ 

Thông tư sửa đổi 

Thông tư 

18/2015/TT-

BNNPTNT 

2019-

2020 

1.2 Thí điểm thuê chuyên gia độc lập trong việc đánh giá, 

giám sát quá trình tổ chức thực hiện, đánh giá nghiệm 

thu nhiệm vụ KHCN 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường 

Vụ Tài chính, Tổng cục, 

Cục và các đơn vị liên 

quan thuộc Bộ 

Quyết định Bộ 

trưởng 

2020 

1.3 Ban hành quy định về hậu kiểm đối với sản phẩm khoa 

học, công nghệ đã được nghiệm thu 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường 

Vụ Tài chính, Tổng cục, 

Cục và các đơn vị liên 

quan thuộc Bộ 

Quyết định Bộ 

trưởng 

2020 
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm Thời gian  

1.4 Xây dựng quy chế hoạt động, nâng cao trách nhiệm của 

Hội đồng KHCN và các Ban KHCN của Bộ 

Vụ Khoa học, 

Công nghệ và 

Môi trường 

Vụ Tổ chức cán bộ, Tài 

chính và các đơn vị có 

liên quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

2019-

2020 

2 Đổi mới về công tác tổ chức cán bộ     

2.1 Xây dựng một số viện nghiên cứu, trường đại học thuộc 

Bộ theo mô hình tiên tiến của khu vực và quốc tế 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Tổ chức KHCN công lập 

thuộc Bộ và các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

Hàng năm 

2.2 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của 

một số viện để phù hợp với yêu cầu nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ, đảm bảo làm rõ nhiệm vụ 

của từng viện về nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng 

dụng và chuyển giao công nghệ 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Tổ chức KHCN công lập 

thuộc Bộ và các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

Hàng năm 

2.3 Thực hiện việc sắp xếp tổ chức cấp phòng không có tư 

cách pháp nhân 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Tổ chức KHCN công lập 

thuộc Bộ và các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

cấp có thẩm 

quyền 

2019-

2020 

2.4 Ban hành quy định chung về khung cơ cấu tổ chức của 

các viện; tiêu chí, tiêu chuẩn thành lập phòng, bộ môn, 

trung tâm trực thuộc viện làm cơ sở để sắp xếp, tinh gọn 

tổ chức bộ máy theo quy định của Bộ trưởng  

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Tổ chức KHCN công lập 

thuộc Bộ và các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

2019-

2020 

2.5 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định của Bộ về phân 

cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ đối với 3 viện hạng 

đặc biệt và các viện thành viên 

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Tổ chức KHCN công lập 

thuộc Bộ và các đơn vị 

liên quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

2019-

2020 

2.6 Đổi mới công tác quản trị của các viện để quản lý điều 

hành thống nhất, minh bạch, hiệu quả, góp phần tạo môi 

trường làm việc hấp dẫn cho đội ngũ cán bộ khoa học 

Tổ chức KHCN 

công lập thuộc 

Bộ 

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ 

Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường, Tài chính và 

các đơn vị có liên quan 

Quyết định của 

cấp có thẩm 

quyền 

2019-

2020 

2.7 Xây dựng tiêu chí đánh giá trách nhiệm, kết quả thực thi 

nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị.  

Vụ Tổ chức cán 

bộ 

Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Tổ chức 

KHCN công lập thuộc 

Bộ và các đơn vị liên 

quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

2019 
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Sản phẩm Thời gian  

3 Đổi mới quản lý tài chính, tài sản, đất đai và đầu tư     

3.1 Rà soát, điều chỉnh phương án tự chủ tài chính theo 

mức độ tự chủ của các tổ chức KHCN theo quy định 

hiện hành 

Vụ Tài chính Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Tổ chức 

cán bộ và các đơn vị liên 

quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

Hàng năm 

3.2 Ban hành hướng dẫn xây dựng quy chế quản trị, quy 

chế chi tiêu nội bộ của tổ chức KHCN theo quy định 

hiện hành 

Tổ chức KHCN 

công lập thuộc 

Bộ 

Vụ Tài chính, Vụ Khoa 

học, Công nghệ và Môi 

trường và các đơn vị liên 

quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

2019 

3.4 Xây dựng một số định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên 

ngành, phục vụ quản lý nhà nước 

Các Vụ, Tổng 

cục và Cục thuộc 

Bộ 

Các đơn vị liên quan Quyết định của 

Bộ trưởng 

2019 

3.5 Xây dựng cơ chế sử dụng hiệu quả quỹ đất, trang thiết 

bị, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu trên cơ sở 

tuân thủ các quy định hiện hành 

Tổ chức KHCN 

công lập thuộc 

Bộ 

Vụ Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường, Tổ chức 

KHCN công lập thuộc 

Bộ và các đơn vị liên 

quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

2019-

2020 

3.6 Xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 

theo hướng tập trung ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật 

chất phục vụ nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KHCN 

của các tổ chức KHCN thuộc Bộ. 

Vụ Kế hoạch Vụ Tài chính, Vụ Khoa 

học, Công nghệ và Môi 

trường, Tổ chức KHCN 

công lập thuộc Bộ và các 

đơn vị liên quan 

Quyết định của 

Bộ trưởng 

2019-

2020 
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