Ti bui L, B Khoa hc và Công ngh cng ã công b các quyt nh ca B trng B Khoa hc và Công ngh v t
chc, cán b, quy ch hot ng ca Hc vin m bo các iu kin cho Hc vin bt u i vào hot ng k t ngày 10 tháng
4 nm 2018.
B Khoa hc và Công ngh cng cho bit, trong thi gian ti B Khoa hc và Công ngh s tip tc kin toàn t chc,
nhân s và các c ch, quy ch hot ng cho Hc vin, và d kin s t chc L ra mt chính thc Hc vin vào tun l k
nim Ngày KH&CN Vit Nam 18/5.
L bàn giao gia Hc vin Khoa hc, Công ngh và i mi sáng to Vin Chin lc và Chính sách
khoa hc và công ngh.

Hot ng nghiên cu khoa hc ca Hc vin s khép kín t nghiên cu lý lun n nghiên cu trin khai và thng mi
hóa kt qu nghiên cu, trong ó có hai hot ng chính là là hot ng nghiên chin lc và chính sách v Khoa
hc, Công ngh và i mi sáng to phc v qun lý nhà nc ca b khoa hc và Công ngh, t vn cho B trng B
KHCN trong vic xây dng, hoch nh và thc hin chính sách khoa hc, công ngh và i mi sáng to; và hot
ng nghiên cu d báo, nghiên cu th nghim, trin khai th nghim c v công ngh cng nh v kh nng thng mi
hóa i vi mt s công ngh u tiên, công ngh tiên tin trên th gii làm lun c và c s khoa hc cho vic xây dng,
hoch nh chính sách cng nh thúc y quá trình trin khai thng mi hóa Vit nam.
Hc vin ào to và cp vn bng trình Thc s, Tin s các chuyên ngành và ào to bi dng, cp chng ch cho hc
viên theo các chng trình ào to bi dng ca B Khoa hc và Công ngh, trong ó tp trung ào to ngun nhân
lc cht lng cao phc v nhu cu rt ln hin nay v qun lý Khoa hc Công ngh, qun lý i mi sáng to.
Mt s chng trình ang c Hc vin xây dng trin khai trong thi gian ti nh nhn dng và ánh giá công ngh,
qun lý s hu trí tu trong doanh nghip, qun tr quá trình i mi sáng to… u có s tham gia hp tác, liên kt vi
các c s nghiên cu, ào to có uy tín trong khu vc và trên th gii. Hc vin là n v c B khoa hc và Công ngh
giao t chc trin khai chng trình bi dng theo tiêu chun chc danh ngh nghip viên chc chuyên ngành
khoa hc công ngh, là u mi trin khai án 2395 ã c Th tng Chính ph phê duyt ào to, bi dng nhân lc
khoa hc và công ngh trong nc và nc ngoài bng ngân sách nhà nc…
Hc vin còn là ni h tr phát trin ý tng sáng to và khi nghip; trin khai, h tr hot ng m to công ngh, m to và
phát trin doanh nghip khoa hc và công ngh, doanh nghip khi nghip sáng to; xây dng, khai thác,
qun lý các khu làm vic chung, các khu ch to chung; liên kt, hp tác vi các c s ào to, vin nghiên cu,
các doanh nghip, các t chc, cá nhân trong và ngoài nc trong lnh vc i mi sáng to...
Trích ngun t Dân trí

