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Điều 37 Hiến pháp năm
1992 của nước Cộng hoà
xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ghi nhận: “Khoa học và
công nghệ giữ vai trò then
chốt trong sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội của đất
nước”. Từ ghi nhận quan
trọng nêu trên, ngày
9/6/2000, Quốc hội khoá X
đã thông qua Luật Khoa
học và Công nghệ (Luật số
21/2000/QH10).

Luật gia VŨ XUÂN TIỀN
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Công ty tư vấn VFAM Việt Nam

LUẬT KH&CN - 12 NĂM ĐI
VÀO CUỘC SỐNG
12 năm qua, Luật Khoa học và
Công nghệ (KH&CN) đã góp phần to
lớn trong sự phát triển của toàn bộ
nền kinh tế quốc dân. Đó là thực tế
không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cho
đến nay, Luật KH&CN năm 2000 đã
bộc lộ những hạn chế.
Trước hết, bên cạnh những thành
tựu đã đạt được, hoạt động KH&CN
đã bộc lộ một số yếu kém: công tác tổ
chức, quản lý nhà nước về KH&CN đổi
mới chậm; tổng đầu tư xã hội, nhất là
đầu tư từ doanh nghiệp cho KH&CN
còn thấp, sử dụng chưa hiệu quả; cơ
chế tài chính cho KH&CN mang nặng
tính hành chính, không phù hợp với
đặc thù hoạt động sáng tạo. Nhìn
chung, năng lực KH&CN quốc gia còn
chưa tương xứng với vai trò là động
lực then chốt và nền tảng cho quá
trình phát triển đất nước. Vì vậy, yêu
cầu được đặt ra trong giai đoạn tới là:
Luật KH&CN phải tạo được nền tảng
6 KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ u (Số 15 - 9/2013)

Giàn khoan tự nâng 90m nước đầu tiên của Việt Nam thi công, lắp đặt được gắn biển
và hạ thủy thành công

Những điểm mới,
tiến bộ
của Luật Khoa học
& Công nghệ (sửa đổi)
pháp lý nhằm giải quyết triệt để
những bất cập, vướng mắc đang cản
trở sự phát triển của KH&CN trong
thời gian qua, để triển khai thực hiện
ba nhiệm vụ then chốt mang tính đột
phá trong hoạt động KH&CN là: tiếp
tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng
bộ tổ chức, cơ chế quản lý và cơ chế
hoạt động KH&CN; tăng cường đầu tư
của toàn xã hội cho KH&CN, trước hết

là đầu tư vào hạ tầng KH&CN; xây
dựng chính sách sử dụng, trọng dụng
cán bộ KH&CN.
Thứ hai, trong những năm qua,
Đảng và Nhà nước ta đã ban hành
nhiều văn bản quan trọng tiếp tục
khẳng định vai trò nền tảng của
KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh,
nâng cao đời sống vật chất và tinh
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thần của nhân dân. Đại hội Đảng toàn
quốc khóa XI đã bổ sung Cương lĩnh,
đề ra Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội giai đoạn 2011-2020, trong đó đã
xác định đường lối, chủ trương cơ bản
để phát triển KH&CN phục vụ nhiệm
vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ
đó, Luật KH&CN với vị trí là đạo luật
cơ bản về lĩnh vực KH&CN cần tiếp tục
thể chế hóa những quan điểm, chính
sách của Đảng và Nhà nước về phát
triển KH&CN phục vụ mục tiêu phát
triển đất nước nhanh, bền vững phù
hợp với điều kiện trong nước và bối
cảnh quốc tế hiện nay.
Thứ ba, Luật KH&CN năm 2000
được ban hành khi Việt Nam chưa
phải là thành viên của Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO), chưa hội
nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc
tế, chưa vượt qua ngưỡng của một
nước kém phát triển và chưa có hệ
thống luật pháp đồng bộ về KH&CN.
Từ đó đến nay hệ thống văn bản pháp
luật đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện rất căn bản. Quốc hội đã ban

hành nhiều luật về các lĩnh vực
KH&CN chuyên ngành. Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành,
địa phương cũng ban hành nhiều văn
bản liên quan đến hoạt động KH&CN.
Vì vậy, Luật KH&CN năm 2000 đã bộc
lộ một số bất cập về nội dung và hình
thức văn bản. Nhiều quy định không
còn phù hợp với thực tiễn và hệ thống
pháp luật hiện hành; nhiều điều,
khoản quy định còn chung chung,
hiệu lực thực thi pháp luật thấp. Vì
vậy, một yêu cầu khách quan và cấp
bách là Luật KH&CN cần được sửa đổi,
bổ sung để tạo ra sự thống nhất, đồng
bộ của các văn bản pháp luật về
KH&CN; bảo đảm tính phù hợp cả về
nội dung, hình thức văn bản, được cập
nhật để đáp ứng quá trình đổi mới và
hội nhập quốc tế.
Thứ tư, những năm vừa qua, Việt
Nam có điều kiện pháp lý để chủ động
hội nhập với khu vực và thế giới. Hội
nhập kinh tế quốc tế đã sâu và rộng
hơn. Từ đó, Luật KH&CN phải đảm
bảo sự phù hợp và tương thích với các
điều ước quốc tế mà Việt Nam cam
kết hoặc tham gia, khai thác có hiệu
quả những cơ hội để tăng nguồn lực
đầu tư, phát triển hạ tầng KH&CN;
nâng cao vị thế quốc tế về KH&CN
của Việt Nam, thu hẹp khoảng cách
phát triển với thế giới.
Những phân tích trên cũng là đòi
hỏi khách quan và cấp bách đối với
việc sửa đổi một cách cơ bản Luật
KH&CN năm 2000.

NHỮNG ĐIỂM MỚI,
TIẾN BỘ CỦA LUẬT KH&CN
(SỬA ĐỔI)
Ngày 18/6/2013, Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIII, kỳ họp thứ 5 đã thông
qua Luật KH&CN (sửa đổi) và Luật
này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2014. So với Luật KH&CN năm
2000, Luật KH&CN (sửa đổi) có nhiều
điểm mới, tiến bộ hơn. Những điểm
mới, tiến bộ có vị trí quan trọng gồm:
Thứ nhất, Luật KH&CN (sửa đổi)
đã bổ sung nhiều điều khoản mới, chế
định những vấn đề đã và đang phát
sinh trong thực tế. Chẳng hạn, Điều 6
được bổ sung để quy định rõ ràng hơn
về chính sách của Nhà nước về phát

triển KH&CN; điều kiện thành lập,
đăng ký hoạt động của tổ chức
KH&CN cũng được quy định rõ hơn tại
Điều 11, trong đó, bổ sung có ý nghĩa
lớn là quy định về thành lập tổ chức
KH&CN có vốn nước ngoài; việc đánh
giá, xếp hạng các tổ chức KH&CN
được quy định tại mục 2 Chương II từ
Điều 16 đến Điều 18; quyền sở hữu,
quyền tác giả đối với kết quả nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ
được quy định tại mục 5 Chương II từ
Điều 41 đến Điều 43...
Thứ hai, đánh giá, nghiệm thu
kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN là
vấn đề có nhiều bất hợp lý trong
những năm vừa qua, là nguyên nhân
dẫn đến hiệu quả thấp, thậm chí là
lãng phí vốn đầu tư cho KH&CN. Luật
KH&CN (sửa đổi) đã quy định về vấn
đề này rõ ràng hơn tại Điều 37 như
sau: “1. Nhiệm vụ KH&CN sử dụng
ngân sách nhà nước, khi kết thúc phải
được đánh giá nghiệm thu khách
quan, chính xác thông qua Hội đồng
KH&CN chuyên ngành. Người giao
nhiệm vụ KH&CN theo thẩm quyền
quyết định nghiệm thu kết quả thực
hiện nhiệm vụ KH&CN. Trong trường
hợp cần thiết, người giao nhiệm vụ
KH&CN có quyền lấy thêm ý kiến tư
vấn của tổ chức, chuyên gia tư vấn
độc lập trước khi quyết định nghiệm
thu. 2. Nhiệm vụ KH&CN không sử
dụng ngân sách nhà nước do tổ chức,
cá nhân tự tổ chức đánh giá, nghiệm
thu. Trường hợp tổ chức, cá nhân
không có khả năng tự tổ chức đánh
giá, nghiệm thu thì có quyền đề nghị
cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN
địa phương xem xét đánh giá, nghiệm
thu. 3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN không sử dụng ngân sách nhà
nước có ảnh hưởng đến lợi ích quốc
gia, quốc phòng, an ninh, môi trường,
tính mạng, sức khoẻ con người phải
được cơ quan quản lý nhà nước về
KH&CN có thẩm quyền thẩm định”.
Về Hội đồng KH&CN chuyên
ngành, Luật KH&CN (sửa đổi) quy
định: “1. Người giao nhiệm vụ KH&CN
có trách nhiệm thành lập Hội đồng
KH&CN chuyên ngành hoặc thuê tổ
chức, chuyên gia tư vấn độc lập để
đánh giá, nghiệm thu kết quả thực
hiện nhiệm vụ KH&CN. 2. Thành phần
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Tin tức - Sự kiện
Hội đồng KH&CN chuyên ngành bao
gồm nhà khoa học, đại diện cơ quan,
tổ chức đề xuất đặt hàng, cơ quan, tổ
chức đặt hàng, nhà quản lý, nhà kinh
doanh có năng lực và chuyên môn phù
hợp với nhiệm vụ. 3. Tổ chức, chuyên
gia tư vấn độc lập phải có năng lực và
chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ.
4. Hội đồng KH&CN chuyên ngành, tổ
chức, chuyên gia tư vấn độc lập tiến
hành đánh giá, nghiệm thu kết quả
thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo mục
đích, yêu cầu, nội dung, kết quả, tiến
độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết
và chịu trách nhiệm trước người giao
nhiệm vụ KH&CN. 5. Hội đồng KH&CN
chuyên ngành, tổ chức, chuyên gia tư
vấn độc lập phải chịu trách nhiệm về
kết quả đánh giá của mình”.
Những quy định trên là cơ sở
pháp lý quan trọng để kết quả thực
hiện nhiệm vụ KH&CN được đánh giá
khách quan, minh bạch hơn, ngăn
chặn tình trạng lãng phí trong sử
dụng tiền của ngân sách nhà nước để
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chi tiêu với danh nghĩa nghiên cứu
khoa học!
Thứ ba, một trong những quy
định được đánh giá là có tính đột phá
trong Luật KH&CN (sửa đổi) là quy
định về phân chia lợi nhuận khi sử
dụng, chuyển giao quyền sử dụng,
chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ sử dụng ngân sách nhà
nước. Điều 43 Luật KH&CN (sửa đổi)
quy định: “Lợi nhuận thu được từ việc
sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng,
chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ sử dụng ngân sách nhà
nước được chia cho tác giả tối thiểu
30%; phần còn lại được phân chia
giữa chủ sở hữu, cơ quan chủ trì,
người môi giới theo quy định của
Chính phủ”. Nội dung này được coi là
bước “đột phá” là do hiện nay, hiệu
quả của việc sử dụng các nghiên cứu
khoa học bằng nguồn vốn từ ngân
sách nhà nước hoàn toàn là của Nhà

nước, không có tác động khuyến khích
đối với tác giả. Vì vậy, người làm công
tác khoa học thiếu động lực để hoàn
thành thật tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ tư, những ưu đãi trong việc
thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã được
Luật KH&CN (sửa đổi) quy định đầy
đủ, rõ ràng hơn với nhiều nội dung
mới. Điều 23 Luật KH&CN (sửa đổi)
quy định: “1. Người được bổ nhiệm
vào chức danh nghiên cứu khoa học,
chức danh công nghệ được hưởng ưu
đãi sau đây: a) Được xếp vào vị trí
việc làm và hưởng mức lương, phụ
cấp phù hợp với chuyên môn và năng
lực trong tổ chức KH&CN công lập;
b) Được hưởng ưu đãi về thuế theo
quy định tại Điều 64 của Luật này;
c) Được trang bị phương tiện và tạo
điều kiện làm việc thuận lợi cao hơn
mức quy định cho cán bộ, công chức
nhà nước và phù hợp với yêu cầu thực
hiện nhiệm vụ KH&CN được giao; d)
Được miễn trách nhiệm dân sự trong
trường hợp xảy ra thiệt hại, rủi ro gây
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các đề tài nghiên cứu khoa học. Các
nhà khoa học sẽ không phải dành
thời gian quá nhiều vào việc tập hợp,
biến hoá chứng từ để thanh toán các
khoản chi thực sự cần thiết cho đề tài
nghiên cứu như hiện nay. Việc Nhà
nước mua kết quả nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ theo
thoả thuận là một bước tiến mới, tạo
điều kiện để kích hoạt thị trường
về KH&CN.
Có thể còn nêu ra nhiều điểm
mới, tiến bộ của Luật KH&CN (sửa
đổi). Song, những điểm nêu trên là
cơ bản, chứng minh rằng, Luật
KH&CN (sửa đổi) đã được nghiên cứu
khá công phu, đáp ứng yêu cầu của
thực tiễn cuộc sống trong bối cảnh
hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc
và toàn diện.

ĐỂ LUẬT ĐI VÀO CUỘC SỐNG
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ra cho Nhà nước trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ KH&CN do nguyên
nhân khách quan, mặc dù đã thực
hiện đầy đủ quy trình, quy định về
nghiên cứu khoa học”. Đặc biệt, với
nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa
học được giao chủ trì nhiệm vụ
KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan
trọng, nhà khoa học trẻ tài năng
ngoài ưu đãi quy định tại khoản 1 nêu
trên, còn được hưởng các ưu đãi bổ
sung quan trọng khác. Chẳng hạn,
với nhà khoa học trẻ tài năng ngoài
việc được hưởng ưu đãi quy định tại
khoản 1 còn được: a) Ưu tiên xét cấp
học bổng để nâng cao trình độ ở
trong nước, ngoài nước; b) Được
thành lập nhóm nghiên cứu xuất sắc
trong lĩnh vực chuyên môn của mình
và được cấp hoặc hỗ trợ kinh phí cho
hoạt động của nhóm này; c) Được
giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ
KH&CN tiềm năng và được ưu tiên
chủ trì, tham gia thực hiện nhiệm vụ
KH&CN khác; d) Được hỗ trợ kinh phí
tham gia hội nghị, hội thảo trong
nước và quốc tế thuộc lĩnh vực
chuyên môn.

Ngoài ưu đãi cho cá nhân thực
hiện nhiệm vụ KH&CN, tổ chức, doanh
nghiệp KH&CN được ưu đãi về chính
sách thuế và tín dụng không thấp hơn
so với những quy định hiện hành.
Thứ năm, Điều 52 Luật KH&CN
(sửa đổi) quy định về áp dụng khoán
chi đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng
ngân sách nhà nước; mua kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ. Khoản 1 Điều 52 quy định:
“a) Khoán chi được áp dụng đối với
nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách
nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học tự
nhiên, khoa học xã hội và nhân văn,
khoa học kỹ thuật và công nghệ đã
được cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt mục tiêu, nội dung, yêu cầu về
sản phẩm nghiên cứu và dự toán kinh
phí”. Khoản 2 Điều 52 quy định: “2.
Trong trường hợp cần thiết, Nhà nước
mua kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ theo thỏa thuận
với tổ chức, cá nhân”.
Việc áp dụng khoán chi đối với
nhiệm vụ KH&CN như trên đã tháo
gỡ khó khăn rất lớn về cơ chế tài
chính trong việc tổ chức thực hiện

Luật KH&CN (sửa đổi) có nhiều
điểm mới, tiến bộ như trình bày trên.
Song, trong điều kiện ở nước ta hiện
nay, để Luật đi vào cuộc sống, một
văn bản Luật có chất lượng tốt chỉ là
điều kiện cần. Điều kiện đủ rất quan
trọng là việc ban hành các văn bản
hướng dẫn thi hành luật một cách
kịp thời, cụ thể, khách quan. Luật
KH&CN (sửa đổi) có hiệu lực thi hành
từ ngày 01/01/2014. Thời gian còn
lại không nhiều. Do đó, cần khẩn
trương nghiên cứu, soạn thảo Nghị
định của Chính phủ quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành; Thông tư
của các bộ trong đó, quan trọng hơn
cả là Thông tư của Bộ KH&CN, Bộ
Tài chính và Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, hướng dẫn thực hiện
những nội dung có liên quan. Các
văn bản hướng dẫn thi hành được
ban hành kịp thời là rất quan trọng
để Luật không bị “treo”. Song, quan
trọng hơn là, văn bản hướng dẫn
phải tôn trọng tư tưởng chỉ đạo,
những nguyên tắc được quy định
trong Luật nhằm tạo điều kiện thuận
lợi nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ
KH&CN. Mọi biến tướng, dù là nhỏ
nhất, tinh vi nhất nhằm tạo thêm
quyền lực cho cơ quan quản lý, gây
khó khăn cho đối tượng thực hiện
đều làm triệt tiêu tác động tích cực
của Luật ở những mức độ khác nhau
cần phải được loại bỏ v
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