BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
_______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

Số: 14/2005/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2005
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy ñịnh Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế
về khoa học và công nghệ theo Nghị ñịnh thư
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị ñịnh 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và
Công nghệ và Nghị ñịnh số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Theo ñề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế và
Chánh Văn phòng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh Xây dựng và
Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị
ñịnh thư”.
Điều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ñăng Công
báo.
Điều 3. Các Ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Pháp
chế, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các ñơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan,
tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
Nơi nhận:
- VPCP;
- Công báo;
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- Các Bộ, ngành ở TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ HTQT.
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QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ
CÁC NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ
(Kèm theo Quyết ñịnh số 14/2005/QĐ - BKHCN,
ngày 08 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng
1. Quy ñịnh này áp dụng cho các nhiệm vụ hợp tác về khoa học và
công nghệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ và các doanh nghiệp của
Việt Nam với các ñối tác nước ngoài ñược Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ (hoặc ñại diện cơ quan có thẩm quyền ñược Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ uỷ quyền) ký kết trong các nghị ñịnh thư (dưới ñây gọi là Nhiệm
vụ Nghị ñịnh thư).
2. Nghị ñịnh thư trong Quy ñịnh này gồm:
a) Các văn bản cam kết, thoả thuận của lãnh ñạo Nhà nước với các ñối
tác nước ngoài và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện,
b) Các biên bản khoá họp của các Uỷ ban, Tiểu ban hỗn hợp, thông báo
chính thức của các ñiều phối viên về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt
Nam với các nước,
c) Các văn bản thoả thuận ñược Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
hoặc ñại diện cơ quan có thẩm quyền ñược Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ uỷ quyền ký kết với các ñối tác nước ngoài,
d) Các biên bản cuộc họp các Uỷ ban chuyên trách về khoa học và
công nghệ của các tổ chức hợp tác ña phương mà Việt Nam là thành viên.
Điều 2. Mục tiêu của các Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư
Các Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư có các mục tiêu sau ñây:
1. Hỗ trợ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong nước giải quyết
các vấn ñề khoa học quan trọng, phục vụ phát triển bền vững và nâng cao
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế;
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2. Hỗ trợ các nhà khoa học trong nước tiếp cận nhanh với các nghiên
cứu khoa học mà các nước ñã hoặc ñang tiến hành nhằm rút ngắn thời gian
nghiên cứu trong nước hoặc giúp giải quyết các vấn ñề nghiên cứu mà trong
nước ñang gặp khó khăn;
3. Tranh thủ thông tin, bí quyết công nghệ, ñặc biệt là công nghệ nguồn
và công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên từ nước ngoài nhằm tiếp thu và cải
tiến công nghệ, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm trong
nước;
4. Tranh thủ sự hỗ trợ về ñầu tư trang thiết bị khoa học tiên tiến của
nước ngoài nhằm nâng cao hạ tầng cơ sở nghiên cứu của các cơ quan khoa
học trong nước, hoặc nhằm phân tích các mẫu phức tạp mà trong nước chưa
có ñiều kiện thực hiện;
5. Hỗ trợ nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ của
Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế;
6. Hỗ trợ hợp tác khoa học và công nghệ với các ñối tác hữu nghị
truyền thống và ñặc biệt của Việt Nam, mở rộng giao lưu và hội nhập quốc tế
của cộng ñồng khoa học và công nghệ Việt Nam với khu vực và thế giới,
tham gia với tư cách là một bộ phận quan trọng trong hoạt ñộng ñối ngoại của
ñất nước.
Điều 3. Các nguồn hình thành Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư
1. Các cam kết, thoả thuận của lãnh ñạo Nhà nước với các ñối tác nước
ngoài và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện.
2. Các ñề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm thuộc
các chương trình khoa học và công nghệ và ñề tài, dự án ñộc lập cấp Nhà
nước có nhu cầu hợp tác quốc tế trong việc tìm kiếm ñối tác hay thực hiện
một số nội dung hợp tác nghiên cứu chung.
3. Các nhiệm vụ nhằm khai thác thế mạnh, kinh nghiệm của các nước
ñể giải quyết những vấn ñề cấp bách của Việt Nam (thiên tai, ñịch hoạ, ...).
4. Các ñề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (dưới ñây gọi là cơ quan chủ quản), tổ chức khoa học và
công nghệ, doanh nghiệp nhằm phát triển khoa học và công nghệ trong nước.
5. Các ñề xuất của các cơ quan ñại diện ngoại giao của Việt Nam ở
nước ngoài, các cơ quan ñại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam, các
tổ chức khoa học và công nghệ và các nhà khoa học nước ngoài.
6. Một số nguồn ñề xuất khác.
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Chương II
XÂY DỰNG VÀ XÉT DUYỆT
KINH PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ
Điều 4. Xây dựng Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư
1. Theo tiến ñộ xây dựng kế hoạch hàng năm, căn cứ vào chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của ñất
nước, kế hoạch 5 năm về phát triển khoa học và công nghệ, yêu cầu thực tiễn
và các nguồn hình thành quy ñịnh tại Điều 3 của Quy ñịnh này, các cơ quan
chủ quản, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp ñề xuất các
nhiệm vụ theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 1 của Quy ñịnh này và gửi về Bộ
Khoa học và Công nghệ.
2. Trên cơ sở các nhiệm vụ ñược ñề xuất quy ñịnh tại Khoản 1 của
Điều này, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, tổng hợp, hỗ trợ tìm ñối tác
nước ngoài (khi có yêu cầu), tiến hành ñàm phán và ký kết trong các nghị
ñịnh thư.
3. Các Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư sau khi ñược ñàm phán và ký kết sẽ
ñược thông báo cho các cơ quan chủ quản, các cơ quan chủ trì nhiệm vụ (tổ
chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp) và các cơ quan liên quan ñể bố
trí vào kế hoạch và tổ chức thực hiện.
4. Các cơ quan chủ trì Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư có trách nhiệm thoả
thuận cụ thể, ñảm bảo về nội dung, kế hoạch và ñiều kiện thực hiện với ñối
tác nước ngoài ñể triển khai nhiệm vụ.
Điều 5. Xét duyệt kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp khoa học
ñể triển khai Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư
1. Theo tiến ñộ xây dựng kế hoạch hàng năm, Bộ Khoa học và Công
nghệ xem xét hỗ trợ kinh phí ñối ứng từ ngân sách sự nghiệp khoa học cho
một số Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư theo phương thức giao trực tiếp.
2. Những Nhiệm vụ nghị ñịnh thư có nội dung sau ñây ñược ưu tiên
xem xét hỗ trợ kinh phí ñối ứng:
a) Nhiệm vụ do lãnh ñạo Nhà nước thoả thuận với các ñối tác nước
ngoài và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện;
b) Nhiệm vụ góp phần giải quyết những vấn ñề khoa học và công nghệ
có tính mới, tính tiên tiến, ñang ñược quan tâm trong nước nhưng chưa triển
khai nghiên cứu hoặc nghiên cứu chưa có kết quả;
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c) Nhiệm vụ tranh thủ ñược nhiều sự hỗ trợ của nước ngoài ñể nâng
cao tiềm lực khoa học và công nghệ cho các tổ chức khoa học và công nghệ
của Việt Nam về tri thức khoa học, bí quyết công nghệ, trang thiết bị khoa
học tiên tiến, ñào tạo, chuyển giao kết quả nghiên cứu;
d) Nhiệm vụ tranh thủ ñược nhiều sự hỗ trợ của các nước ñể nâng cao
năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, góp phần tăng cường
năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam;
ñ). Nhiệm vụ có ñối tác nước ngoài là các cơ sở khoa học và công nghệ
tiên tiến, có tầm cỡ quốc tế và chủ nhiệm Nhiệm vụ có uy tín quốc tế cao.
3. Hồ sơ xét duyệt kinh phí ñối ứng cho Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư gồm:
a) Công văn của Cơ quan chủ quản ñề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ
hỗ trợ kinh phí ñối ứng từ ngân sách sự nghiệp khoa học cho Nhiệm vụ;
b) Thuyết minh chi tiết về Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư theo mẫu quy ñịnh
tại Phụ lục 2 của Quy ñịnh này;
c) Các văn bản có liên quan (có thể ñóng thành một quyển) gồm:
- Nghị ñịnh thư phê duyệt nhiệm vụ quy ñịnh tại Khoản 2 Điều 4 của
Quy ñịnh này;
- Văn bản ký kết, thoả thuận giữa cơ quan chủ trì Việt Nam với ñối tác
nước ngoài về nội dung, kế hoạch và ñiều kiện triển khai thực hiện Nhiệm vụ;
- Các công văn, giấy tờ có liên quan khác.
4. Thủ tục xét duyệt hỗ trợ kinh phí cho Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư:
a) Căn cứ vào các quy ñịnh tại Khoản 2 Điều này, Bộ Khoa học và
Công nghệ phê duyệt Danh mục các Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư ñược hỗ trợ
kinh phí ñối ứng từ ngân sách sự nghiệp khoa học;
b) Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức các Hội ñồng Khoa học và Công
nghệ cấp Nhà nước ñể tư vấn, ñánh giá và xét duyệt nội dung các nhiệm vụ
ñược phê duyệt trong Danh mục quy ñịnh tại Mục a, Khoản 4 của Điều này
(sau ñây gọi tắt là Hội ñồng tư vấn xét duyệt).
Phương thức và quy trình làm việc của Hội ñồng tư vấn xét duyệt các
Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư ñược vận dụng theo “Quy ñịnh về phương thức làm
việc của Hội ñồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá
nhân chủ trì thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử
nghiệm cấp Nhà nước” ñược ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2003/QĐBKHCN ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ. Tiêu chí và thang ñiểm ñánh giá thuyết minh các Nhiệm vụ Nghị ñịnh
thư ñược thực hiện theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 3 của Quy ñịnh này.
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c) Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội ñồng tư vấn xét duyệt, Bộ
Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm ñịnh nội dung và dự toán kinh phí của
các nhiệm vụ, tổng hợp và phê duyệt tổng kinh phí hỗ trợ, cơ quan chủ trì và
chủ nhiệm các Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư.
d) Sau khi có quyết ñịnh phê duyệt tổng kinh phí hỗ trợ quy ñịnh tại
Mục c, Khoản 4 của Điều này, các cơ quan chủ trì và chủ nhiệm Nhiệm vụ
Nghị ñịnh thư ñược phê duyệt có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh Thuyết
minh nhiệm vụ theo biên bản thẩm ñịnh của Bộ Khoa học và Công nghệ,
trình Cơ quan chủ quản và Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ
CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP KHOA HỌC
Điều 6. Phương thức thực hiện Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư
1. Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư ñược bố trí trong kế hoạch hoạt ñộng khoa
học và công nghệ hàng năm của các cơ quan chủ quản và ñược thực hiện theo
hợp ñồng ký giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan chủ quản với cơ
quan chủ trì và chủ nhiệm Nhiệm vụ theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 4 của
Quy ñịnh này. Bản Thuyết minh Nhiệm vụ ñã ñược phê duyệt là một phần
không tách rời của hợp ñồng.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ uỷ quyền cho cơ quan chủ quản quyết
ñịnh việc cử các ñoàn cán bộ khoa học Việt Nam ra nước ngoài, ñón các ñoàn
cán bộ khoa học nước ngoài vào Việt Nam, tổ chức hội nghị và hội thảo theo
kế hoạch ñã ghi trong hợp ñồng ñã ký.
3. Trong trường hợp cần thay ñổi nội dung hợp tác quốc tế (ñặc biệt là
nội dung của các ñoàn ra) hoặc các nội dung nghiên cứu quan trọng khác dẫn
ñến sự thay ñổi về dự toán kinh phí, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm Nhiệm vụ
Nghị ñịnh thư phải gửi văn bản ñề nghị cơ quan chủ quản và Bộ Khoa học và
Công nghệ xem xét và có ý kiến bằng văn bản. Văn bản trả lời của cơ quan
chủ quản và Bộ Khoa học và Công nghệ phải ñược lưu vào hồ sơ nhiệm vụ.
Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm ñối với việc
thực hiện và quản lý Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư
1. Chịu trách nhiệm về tiến ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo
những cam kết trong hợp ñồng.
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2. Thực hiện ñầy ñủ chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ cho cơ quan chủ quản và
Bộ Khoa học và Công nghệ về tiến ñộ triển khai thực hiện và tình hình sử
dụng kinh phí của Nhiệm vụ.
3. Đăng ký kết quả của Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư với Trung tâm Thông
tin khoa học và công nghệ Quốc gia; ñăng ký quyền sở hữu trí tuệ ñối với kết
quả nghiên cứu và công bố kết quả khoa học và công nghệ ñạt ñược trên các
tạp chí chuyên ngành theo quy ñịnh hiện hành của Nhà nước Việt Nam và
theo cam kết với ñối tác nước ngoài.
4. Tổ chức hạch toán, quyết toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ Nghị
ñịnh thư theo ñúng các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước về tài chính; sử
dụng kinh phí Nhà nước hỗ trợ theo ñúng mục ñích, ñúng chế ñộ và thanh
quyết toán kinh phí theo ñúng dự toán ñã ñược phê duyệt; nộp lại ngân sách
Nhà nước các khoản chi không ñúng theo dự toán phê duyệt và không theo
các chế ñộ tài chính hiện hành.
Điều 8. Kiểm tra tiến ñộ thực hiện Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư
1. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan chủ quản và các
cơ quan khác có liên quan ñịnh kỳ hoặc ñột xuất (khi cần thiết) tiến hành
kiểm tra tiến ñộ thực hiện các nội dung, tình hình sử dụng kinh phí và những
vấn ñề liên quan khác của các Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư. Kết quả kiểm tra phải
ñược lập thành biên bản và phải ñược lưu vào hồ sơ nhiệm vụ.
2. Căn cứ kết quả kiểm tra, khi cần thiết Bộ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ xem xét ñiều chỉnh, bổ sung hoặc có thể ñình chỉ việc thực hiện
Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư.
Điều 9. Đánh giá nghiệm thu Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư
1. Khi kết thúc Nhiệm vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tiến
hành việc ñánh giá và nghiệm thu các Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư có sử dụng
kinh phí ñối ứng từ ngân sách sự nghiệp khoa học.
2. Chủ nhiệm Nhiệm vụ và Cơ quan chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm
nộp mười ba (13) bộ hồ sơ ñánh giá cho Bộ Khoa học và Công nghệ ñể tiến
hành tổ chức ñánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước (gọi tắt là Hồ sơ ñánh giá),
trong ñó có ít nhất một (01) bộ gốc.
3. Hồ sơ ñánh giá gồm:
a) Công văn của Cơ quan chủ quản ñề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ
tổ chức ñánh giá nghiệm thu cấp Nhà nước ñối với Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư;
b) Hợp ñồng (bao gồm cả các phụ lục và Thuyết minh nhiệm vụ);
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c) Những tài liệu và sản phẩm khoa học và công nghệ của Nhiệm vụ
với số lượng và yêu cầu như ñã quy ñịnh trong Hợp ñồng;
d) Các báo cáo ñịnh kỳ của Chủ nhiệm và Cơ quan chủ trì Nhiệm vụ và
các biên bản kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan chủ quản;
ñ) Bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ (nếu có), các số liệu ñiều tra khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của Nhiệm vụ;
e) Báo cáo về kết quả thử nghiệm hoặc ứng dụng các sản phẩm khoa
học và công nghệ của Nhiệm vụ (thiết bị, công nghệ, quy trình công nghệ, ...),
ý kiến nhận xét của người sử dụng và/hoặc các tài liệu về ño ñạc, kiểm tra,
ñánh giá thử nghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ của Nhiệm vụ của
các cơ quan ño lường, thử nghiệm có thẩm quyền;
g) Báo cáo tổng hợp quyết toán tài chính của Nhiệm vụ;
h) Báo cáo của Chủ nhiệm ñề tài ñánh giá về các nội dung hợp tác
trong Nhiệm vụ theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 5 của Quy ñịnh này;
i) Báo cáo nhận xét ñánh giá của ñối tác nước ngoài, trong ñó chú trọng
ñến các nội dung hợp tác, quá trình hợp tác thực hiện Nhiệm vụ và một số vấn
ñề liên quan ñến kết quả Nhiệm vụ;
k) Văn bản kết luận của Hội ñồng nghiệm thu cấp cơ sở.
4. Sau khi nhận ñược hồ sơ ñánh giá, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ
chức thành lập Hội ñồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước ñể tư vấn ñánh
giá nghiệm thu các Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư (sau ñây gọi tắt là Hội ñồng tư vấn
nghiệm thu).
Đối với Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và
công nghệ, phương thức, quy trình làm việc, trách nhiệm của Hội ñồng tư vấn
nghiệm thu và của cá nhân tham gia ñánh giá nghiệm thu, trách nhiệm của cơ
quan chủ trì và chủ nhiệm Nhiệm vụ ñược thực hiện theo Quyết ñịnh số
13/2004/QĐ-BKHCN, ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ về việc ban hành “Quy ñịnh ñánh giá nghiệm thu Đề tài khoa
học và công nghệ cấp Nhà nước”. Tiêu chí và thang ñiểm ñánh giá nghiệm thu
các Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư ñược thực hiện theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 6
của Quy ñịnh này.
Đối với Nhiệm vụ Nghị ñịnh thư thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân
văn, mọi thủ tục liên quan ñến ñánh giá, nghiệm thu ñược thực hiện theo Quyết
ñịnh số 01/2005/QĐ-BKHCN, ngày 28 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy ñịnh ñánh giá, nghiệm thu ñề
tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước”.
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5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ ñánh giá kết quả Nhiệm vụ Nghị ñịnh
thư ñược Bộ Khoa học và Công nghệ và cơ quan chủ trì nhiệm vụ phân loại,
lưu trữ và bảo quản theo ñúng các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
Điều 10. Quyết toán và thanh lý hợp ñồng
Bộ Khoa học và Công nghệ và Cơ quan chủ quản của Nhiệm vụ Nghị
ñịnh thư tiến hành thanh lý hợp ñồng theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục 7 của
Quy ñịnh này với ñại diện của Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm Nhiệm vụ Nghị
ñịnh thư sau khi thực hiện xong các công ñoạn sau ñây:
1. Có kết quả ñánh giá nghiệm thu của Hội ñồng tư vấn nghiệm thu;
2. Có xác nhận báo cáo kết quả nghiên cứu ñã giao nộp cho Trung tâm
Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
3. Các sản phẩm của Nhiệm vụ và tài sản ñã mua sắm bằng kinh phí
thực hiện Nhiệm vụ ñã ñược kiểm kê và bàn giao theo các quy ñịnh hiện hành.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Đình Tiến
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