
SẼ KHOÁN TỚI SẢN PHẨM CUỐI CÙNG CHO NHÀ KHOA HỌC
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, nhà nước sẽ thí điểm cơ chế khoán tới
sản phẩm cuối cùng, mua kết quả nghiên cứu để các nhà khoa học có thể yên tâm làm việc.
                                                  Đây có thể xem là một trong những bước đi rất mới để đưa nền
khoa học và công nghệ phát triển, bởi lâu nay những vướng mắc về quyết toán tài chính vẫn luôn
là rào cản lớn nhất với nhà khoa học. - Thưa Bộ trưởng, năm 2012 có thể xem là một năm quan
trọng khi nhiều đề án, chương trình trọng điểm được phê duyệt. Đây cũng là năm Bộ Khoa học và
Công nghệ (KHCN) trình Quốc hội Luật KHCN sửa đổi với nhiều cải tiến đáng kể và các nhà khoa
học đang chờ đợi sự thay đổi ấy trở thành hiện thực. Năm 2013, điểm nhấn quan trọng của Bộ sẽ
là gì? Bộ trưởng Nguyễn Quân: Chúng tôi sẽ tập trung để Quốc hội thông qua Luật KHCN sửa
đổi. Trong Luật sẽ chú trọng vào các trọng tâm để xây dựng các văn bản dưới luật, đó là phương
thức đầu tư đổi mới KHCN và chính sách trọng dụng cán bộ khoa học. Năm 2013 cũng là năm
khởi động toàn bộ các chương trình quốc gia về KHCN. Trong đó có 3 chương trình lớn nhất là
chương trình sản phẩm quốc gia, chương trình quốc gia đổi mới KHCN và chương trình quốc gia
phát KHCN cao. Hy vọng với sự vào cuộc đồng bộ, trong giai đoạn tiếp theo chúng ta sẽ có những
sản phẩm KHCN có giá trị cao hơn, có tầm ảnh hưởng lớn hơn. - Có một thực tế trong những năm
qua, các nhà khoa học thường ngại đi quyết toán tài chính hơn là nghiên cứu ra sản phẩm khoa
học. Nút thắt này sẽ được Bộ KHCN giải quyết như thế nào? Bộ trưởng Nguyễn Quân: Giới khoa
học là những người mong muốn được làm việc trung thực và khoa học nhất. Bởi thế, người ta rất
mong muốn đổi mới cơ chế tài chính để không mất nhiều thời gian hợp thức hóa chứng từ mà
dành thời gian để chuyên tâm nghiên cứu. Chúng tôi phải thể chế hóa nghị quyết của Đảng về
KHCN, bằng việc xây dựng Luật KHCN sửa đổi và các văn bản dưới luật. Trong đó, các cơ chế tài
chính sẽ phải tháo gỡ đồng bộ ở các khâu xây dựng kế hoạch hàng năm, đổi mới phương thức tổ
chức thực hiện, thay đổi mức chi cho các nhà khoa học có thể làm việc một cách trung thực và đảm
bảo hiệu quả của dự án. Chúng tôi cũng thí điểm cơ chế khoán chi tới sản phẩm cuối cùng. Nghĩa
là khi các nhà khoa học giao nộp tới kết quả cuối cùng đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu của đề tài dự
án cam kết ban đầu thì toàn bộ quá trình thanh quyết toán, hóa đơn chứng từ, giai đoạn trung
gian sẽ không cần thiết nữa. Nhà khoa học tự chịu trách nhiệm với các cơ quan quản lý về việc sử
dụng ngân sách nhà nước. Đặc biệt, chúng ta phải thí điểm cơ chế nhà nước sẽ đứng ra mua sản
phẩm KHCN của các nhà khoa học. Như vậy, các nhà khoa học có thể dùng nguồn vốn từ bất cứ
nguồn nào để làm nghiên cứu và sau khi có sản phẩm nhà nước sẽ mua theo giá thỏa thuận. Khi
chúng ta thực hiện cơ chế mua kết quả nghiên cứu thì đó sẽ là động lực để các nhà khoa học yên
tâm làm khoa học, đảm bảo chất lượng cũng như là kết quả nghiên cứu của mình. Tất nhiên, thí
điểm sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh, chúng tôi sẽ phải đánh giá tổng kết rồi nhân rộng. Tuy nhiên, tôi
tôi cho rằng đây là một phương thức phù hợp với thông lệ quốc tế và hầu hết các quốc gia đều áp
dụng. - Thưa Bộ trưởng, việc khoán chi tới sản phẩm cuối cùng nếu không quản lý tốt sẽ dẫn đến
những trường hợp xấu? Bộ trưởng Nguyễn Quân: Để tránh tình trạng này, đầu ra và đầu vào sẽ
được thắt chặt. Nhà khoa học phải xây dựng dự toán với định mức do nhà nước quy định, sau đó
các cơ quan sẽ thành lập các hội đồng để thẩm định và đánh giá. Khi đã trình để cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt thì kinh phí ấy sẽ được khoán cho các nhà khoa học. Khi nhà khoa học thực hiện
xong vẫn có hội đồng nghiệm thu để xem sản phẩm ấy có đáp ứng tiêu chí và đề tài đã đặt ra hay
không, đúng cam kết hay không. Nếu sản phẩm đáp ứng được thì coi như nhà khoa học đã hoàn
thành nhiệm vụ. - Hiện nay, đầu tư cho KHCN chỉ chiếm 2% ngân sách. Theo ông, đây có phải là



mức đầu tư thấp hay không và làm thế nào để huy động doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu
khoa học? Bộ trưởng Nguyễn Quân: Hiện nay, đầu tư cho KHCN mới chỉ ở ngân sách nhà nước.
Mức 2% không phải là thấp song Việt Nam còn nghèo nên 2% tổng ngân sách giá trị tuyệt đối còn
rất nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước. Hiện, chúng ta đang huy động nguồn
đầu tư của toàn xã hội, đặc biệt từ doanh nghiệp cho KHCN và coi đây là giải pháp rất quan
trọng để có được nguồn kinh phí lớn đủ đáp ứng cho hoạt động này. Việc huy động này thông
qua việc bắt buộc các doanh nghiệp nhà nước phải giành một tỷ lệ nhất định lợi nhuận trước thuế
thành lập một Quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp. Tỷ lệ đó là bao nhiêu % tùy thuộc vào loại
hình doanh nghiệp và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của họ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng khuyến
khích doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế cũng theo mô hình của doanh nghiệp nhà nước.
Chúng tôi cùng Bộ tài chính quy định một cách hợp lý hơn về cách sử dụng quỹ này. Hiện, doanh
nghiệp dành ra 75% kinh phí và 25% là của nhà nước song bị kiểm soát tới 100% như ngân sách
nhà nước nên nhiều doanh nghiệp không mặn mà với việc lập quỹ. Với các giải pháp đồng bộ
như vậy, chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ huy động được đầu tư của xã hội cao gấp nhiều
lần  so  với  đầu  tư  của  nhà  nước  để  hỗ  trợ  KHCN  phát  triển.  -  Xin  cảm  ơn  Bộ  trưởng!
              Đặc biệt trọng dụng nhà khoa học xuất sắc             Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, Bộ
KHCN sẽ có chính sách trọng dụng đặc thù đối lĩnh vực nhà khoa học trong KHCN tập trung 3 đối
tượng: nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học được giao nhiệm vụ của quốc gia và nhà khoa học
trẻ thực sự có tài năng.              Theo đó, các nhà khoa học trên sẽ được ưu đãi bằng môi trường
làm việc, điều kiện làm việc tốt nhất, được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.
Ngoài ra, họ sẽ được tự chủ nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, tự thỏa thuận mức lương
giành cho người làm việc cùng với họ cũng như được tự do nghiên cứu sáng tạo trong đặt hàng
nhà nước.              Các nhà khoa học trên cũng sẽ được chủ động trong việc hội nhập quốc tế,
tham dự hội thảo hội nghị quốc tế trong lĩnh vực của mình, mua sách báo tài liệu, thiết kế, bí quyết
công nghệ bằng ngân sách nhà nước.              Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng cho biết, việc chính
sách này đi vào thực tế sẽ phụ thuộc vào Luật KHCN sửa đổi để từ đó làm căn cứ pháp lý xây
dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và quyết định cho từng trường hợp.                              
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