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THÔNG TIN CHUNG 

• Chính phủ thành lập năm 2003, hoạt động từ 2008 

• Không vì mục đích lợi nhuận, trực thuộc Bộ KH&CN 

• Nguồn vốn hằng năm: 500 tỷ đồng (theo NĐ 23) 

• Mục tiêu hoạt động 

 Thúc đẩy nâng cao chất lượng nghiên cứu KH&CN; 

 Phát triển nguồn nhân lực KH&CN; 

 Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát 

triển KT- XH. 
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THÔNG TIN CHUNG 
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THÔNG TIN CHUNG 

Chức năng 

- Nhiệm vụ KH&CN 
nhằm ứng dụng kết quả  
NC&PT vào sản xuất và 
đời sống 

- Nhiệm vụ KH&CN 
chuyên biệt 

- Đề tài Nghiên cứu cơ bản 

- Đề tài Nghiên cứu ứng 
dụng 

- Đề tài Đột xuất phát sinh, 
tiềm năng 

- Nhiệm vụ KH&CN 
cấp quốc gia 

- Nhiệm vụ KH&CN 
theo sự phân công của 
Bộ trưởng Bộ KH&CN 

- Các hoạt động hỗ trợ 

nâng cao năng lực 

KH&CN Quốc gia 



CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ, HỖ TRỢ 

– Đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) 

• Thông tư 37/2014/TT-BKHCN 

– Đề tài nghiên cứu ứng dụng (NCUD) 

– Đề tài đột xuất phát sinh, tiềm năng (ĐXTN) 

• Thông tư 40/2014/TT-BKHCN 

– Đề tài Hợp tác song phương: Việt – Bỉ (FWO), Việt – Anh (RCUK), Việt 

– Đức (DFG) 

• Các Biên bản thỏa thuận đã ký 

– Cho vay, bảo lãnh vốn vay 

• Thông tư 06/2011/TT-BKHCN; Quyết định 28/QĐ-HĐQLQ năm 2011 của HĐQLQ 
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TÀI TRỢ, HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 
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TÀI TRỢ, HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

Tiếp nhận 
hồ sơ 

Đánh giá & 
thẩm định 

Ký hợp 
đồng & cấp 

KP 

Đánh giá 
định kỳ & 
cấp KP 

Đánh giá 
kết quả & 
thanh lý 

• Đánh giá theo đợt: NCCB, NCUD, Việt – Bỉ, Việt – Anh 

Thông báo tài trợ trước thời điểm thu hồ sơ tối thiểu 2 tháng 

– NCCB KHTN&KT: tiếp nhận tháng 6, tháng 12 hàng năm 

– NCCB KHXH&NV: tiếp nhận tháng 3, tháng 9 hàng năm 

– Việt – Bỉ: 2 năm một lần; Việt – Anh: hàng năm; 

• Đánh giá khi có hồ sơ: ĐXTN, Việt – Đức, Cho vay. 
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TÀI TRỢ, HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

• CT tài trợ Nghiên cứu cơ bản  

Một số điểm mới quan trọng trong Thông tư 37/2014/TT-BKHCN 

– Thống nhất quy định 02 lĩnh vực: KHTN&KT, KHXH&NV; 

– Quy định tiêu chuẩn nhóm nghiên cứu (điều 10); 

– Quy định kết quả nghiên cứu của đề tài (điều 11); 

– Quy định nhóm nghiên cứu mạnh (điều 10, điều 11); 

– Định nghĩa tạp chí quốc gia uy tín, quốc tế uy tín, ISI uy tín (điều 2); 

 (Danh sách mới nhất ban hành theo các quyết định 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED, 73/QĐ-

HĐQL-NAFOSTED, 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED đăng tại website Quỹ, phần Văn bản pháp 

quy/Văn bản do Quỹ ban hành). 
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TÀI TRỢ, HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

• CT tài trợ Đột xuất phát sinh, tiềm năng 

Một số điểm mới quan trọng trong Thông tư 40/2014/TT-BKHCN 

– Yêu cầu đối với đề tài đột xuất (Điều 3) 

Vấn đề xuất hiện không quá 06 tháng, thời gian thực hiện không quá 18 tháng; sản 

phẩm của đề tài công bố trên tạp chí quốc gia hoặc quốc tế uy tín hoặc bằng sáng chế. 

- Yêu cầu đối với đề tài tiềm năng (Điều 4) 

Có tính đột phá, tiên phong, có khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc tạo ra sản 

phẩm công nghệ mới; Thuộc lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm quốc gia;  

- Điều kiện của tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện đề tài (Điều 9) 

 

 

 

 



Hợp tác song phương NAFOSTED- FWO (Việt Bỉ), NAFOSTED – DFG 
(Việt Đức) 

 Lĩnh vực: Khoa học xã hội & nhân văn, khoa học tự nhiên & kỹ thuật 

 Kinh phí: đồng tài trợ bởi NAFOSTED – FWO/DFG 

Hợp tác song phương NAFOSTED- NHMRC (Việt Úc) 

 Lĩnh vực: bệnh nhiệt đới, ung thư, béo phì, tiểu đường, mất trí nhớ và các 
nguy cơ sức khỏe nguy cấp khác 

 Kinh phí: đồng tài trợ bởi NAFOSTED - NHMRC 

Hợp tác song phương NAFOSTED – RCUK (Việt Anh) 

 Lĩnh vực: thay đổi theo năm (năm 2016: Ô nhiễm môi trường và sức khỏe 
con người, Tài nguyên nước, Đất than bùn và Rừng ngập mặn). 

 Kinh phí: đồng tài trợ bởi NAFOSTED - RCUK 
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TÀI TRỢ, HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 



Một số điểm mới quan trọng trong Thông tư 09/2015/TT-BKHCN: 

• Điều 6: Tham dự hội nghị/hội thảo quốc tế dành cho NKH trẻ; NKH có kết quả nghiên 
cứu xuất sắc không giới hạn độ tuổi (mở rộng đối tượng) 

• Điều 8: Thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài (mở rộng đối tượng) 

• Điều 9: Tổ chức các hội thảo KH quốc tế chuyên ngành tại Việt Nam 

• Điều 10: Công bố các công trình KH&CN trong nước và quốc tế (mở rộng đối tượng) 

• Điều 7: Nghiên cứu sau tiến sỹ 

• Điều 11: Nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí KH&CN trong nước 

• Điều 12: Đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với sáng chế, giống cây trồng 

• Điều 13: Hỗ trợ NKH trẻ tài năng không thuộc tổ chức KH&CN công lập sử dụng 
phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và phòng thí nghiệm khác 

• Điều 14: Khen thưởng tổ chức, cá nhân xuất sắc thực hiện chương trình do Quỹ tài 
trợ, hỗ trợ 
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HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC KH&CN QG 



• Hợp tác hỗ trợ thực tập ngắn hạn: 

Hợp tác song phương NAFOSTED- the UK Academies 

 Lĩnh vực: Khoa học xã hội & nhân văn, khoa học tự nhiên & kỹ thuật 

 Kinh phí: theo quy định của NAFOSTED 

 Đánh giá xét chọn: khi có hồ sơ (ghi rõ tên chương trình) 

 

Hợp tác song phương NAFOSTED – British Council 

 Lĩnh vực:  Khoa học sức khỏe và khoa học sự sống; Môi trường và an ninh 
năng lượng; Khoa học Xã hội; Công nghệ nông nghiệp; Kỹ thuật số, đổi mới 
và sáng tạo. 

 Kinh phí: đồng tài trợ bởi NAFOSTED - BC 

 Đánh giá xét chọn: 01 đợt mỗi năm 
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HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC KH&CN QG 
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Bộ trưởng Nguyễn Quân trao giải Tạ 
Quang Bửu 2013 cho PSG.TS Nguyễn 
Bá Ân và GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt 
Hưng   

Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam, GS Hoàng Tụy và 
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu 
trao giải thưởng Tạ Quang 
Bửu 2015 và tặng hoa 
GS.TSKH Đinh Dũng , 
GS.TSKH Nguyễn Đông Yên, 
PGS.TS Trần Thanh Hải  và 
nhà khoa học trẻ xuất sắc 
PGS.TSKH Phạm Hoàng 
Hiệp  

Bộ Trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh và 3 nhà khoa 
học đạt giải thưởng Tạ 
Quang Bửu 2016: TS Phùng 
Văn Đồng, GS.TS Nguyễn 
Văn Hiếu, PGS.TS Nguyễn 
Ngọc Minh 

Đánh giá xét chọn và 
tổ chức Lễ trao giải 
thưởng Tạ Quang Bửu 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 



CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

• Tài trợ đề án xây dựng Bộ Lịch sử Việt Nam 

• Tổ chức Hội nghị NAFOSTED về Khoa học Thông tin và Máy 
tính  - NICS 

• Tổ chức hội nghị quốc tế giới thiệu các cơ hội tài trợ từ các 
quỹ quốc tế dành cho nhà khoa học (dự kiến tháng 
11/2016) 

• Tham gia đánh giá, tài trợ 01 hợp phần của Dự án “Đổi mới 
sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” do Ngân hàng thế 
giới tài trợ/cho vay. 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Điện thoại: 04-39367750 

Fax: 04-39367751 

Địa chỉ: 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Email: nafosted@most.gov.vn 

Website: www.nafosted.gov.vn 
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


