Sau khi Lut Khoa hc và Công ngh nm 2013 (KH&amp;CN) có hiu lc (1/1/2014), B
KH&amp;CN ã khn trng xây dng và trình Chính ph ban hành mt lot c ch, chính sách. Ðn
nay, nhiu c ch, chính sách mi mang tính t phá ã c ban hành c th hóa các quy nh ca Lut
KH&amp;CN, trong ó có công tác t chc và u ãi, trng dng nhà khoa hc.

Nghiên cu sinh làm vic trong phòng thí nghim t bào gc ti Trng i hc Khoa hc T nhiên, Ði hc Quc gia
TP H Chí Minh. nh: Tn Thnh
Theo Ngh nh s 40/2014/NÐ-CP, mt trong nhng ni dung quan trng có tính cht t phá ca Lut
KH&amp;CN là i mi phng thc u t, c ch tài chính i vi hot ng KH&amp;CN, i ôi vi chính sách s dng,
trng dng nhân tài KH&amp;CN. C th: tuyn dng c cách và b nhim hng chc danh khoa hc, chc danh
công ngh i vi cá nhân có thành tích KH&amp;CN; kéo dài tui ngh hu i vi cán b khoa hc trình cao
tip tc nghiên cu khoa hc, phát trin công ngh (t 5 nm n 10 nm tùy thuc hc hàm, hc v và hng chc
danh ca cán b khoa hc). Ngoài ra, nhà khoa hc u ngành; nhà khoa hc c giao ch trì nhim v
KH&amp;CN cp quc gia c bit quan trng và nhà khoa hc tr tài nng c to iu kin ti u v sinh hot, nghiên
cu và kinh phí thc hin nhim v KH&amp;CN. Chính sách s dng, trng dng cá nhân hot ng
KH&amp;CN th hin s quan tâm ca Ðng, Nhà nc i vi i ng trí thc KH&amp;CN nhm thu hút, gi chân
nhng nhà khoa hc gii trong và ngoài nc tích cc tham gia hot ng KH&amp;CN, trong quá trình CNH,
HÐH và hi nhp quc t ca t nc.
Ðáng chú ý, mt trong nhng c ch "hút" nhà khoa hc là ch ph cp u ãi ngh nghip i vi ngi làm vic trong
các n v thuc lnh vc nng lng nguyên t ca B KH&amp;CN ã c Th tng Chính ph ban hành ti Quyt nh s
45/2014/QÐ-TTg, có hiu lc thi hành t ngày 1/10/2014. Theo ó, nhng ngi hng lng t ngân sách nhà
nc làm vic ti Cc Nng lng nguyên t, Cc An toàn bc x và ht nhân, Vin Nng lng nguyên t Vit Nam thuc
B KH&amp;CN s c hng mc ph cp u ãi ngh nghip 70%, 50%, 40% và 20% tùy thuc v trí vic làm
trong các n v này. Kinh phí thc hin ch ph cp c b trí trong d toán chi thng xuyên hng nm ca B
KH&amp;CN. Chính sách nói trên là ngun ng viên thit thc, ng thi là mt gii pháp quan trng thu hút
và gi chân nhng cán b khoa hc gii làm vic trong lnh vc nng lng nguyên t, góp phn phát trin ngun
nhân lc trong lnh vc nng lng nguyên t và phát trin in ht nhân ti Vit Nam.
Quy nh v lp d toán và cp kinh phí thc hin nhim v thng xuyên theo chc nng ca t chc KH&amp;CN
công lp ã có nhiu thay i tích cc theo Thông t liên tch s 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN gia B Tài
chính, B KH&amp;CN, có hiu lc t ngày 8/10/2014. Vic xây dng d toán, qun lý, s dng và quyt toán
kinh phí hot ng thng xuyên ca t chc KH&amp;CN công lp thc hin theo phng thc mi, thông qua các
nhim v c th, thay th cho phng thc cp kinh phí theo u biên ch nh trc ây. Hng nm, t chc KH&amp;CN

xây dng danh mc nhim v và d toán kinh phí thc hin nhim v thng xuyên theo chc nng trình c quan
ch qun xem xét, phê duyt và cp kinh phí thc hin nhim v. Cui nm, c quan ch qun s t chc ánh giá,
nghim thu các nhim v này. Cn c mc hoàn thành nhim v, c quan ch qun s xem xét, quyt nh giao
hoc không tip tc giao nhim v này cho t chc KH&amp;CN trong nm tip theo. Quy nh ti thông t nêu
trên s giúp nâng cao hiu qu hot ng ca các t chc KH&amp;CN công lp; to iu kin t chc KH&amp;CN
thc hin t ch, t chu trách nhim, phát huy tính ch ng trong vic thc hin nhim v c c quan có thm quyn
giao; bo m c c ch thu nhp ca công chc, viên chc, ngi lao ng theo hiu qu công vic mt cách dân ch,
công bng, trên nguyên tc "có làm có hng, không làm không hng, làm ít hng ít, làm nhiu hng nhiu",
khc phc trit t tng bình quân ch ngha, li, trì tr ca c ch bao cp.
Thông t s 38/2014/TT-BKHCN ca B KH&amp;CN quy nh v ánh giá t chc KH&amp;CN là cn c pháp
lý quan trng xác nh nng lc và hiu qu hot ng ca t chc KH&amp;CN. Bên cnh ó, quy nh v iu kin thành
lp, hot ng t chc trung gian ca th trng KH&amp;CN ti Thông t s 16/2014/TT-BKHCN ca B
KH&amp;CN là c s pháp lý quan trng cho vic quy hoch và phát trin mng li t chc dch v KH&amp;CN
thúc y hot ng m to công ngh, nh giá tài sn trí tu, mua bán, chuyn giao công ngh trên th trng và các
hot ng i mi sáng to nhm nâng cao nng sut, cht lng, nng lc cnh tranh ca sn phm, hàng hóa và dch v
ca doanh nghip Vit Nam trên th trng trong nc và quc t.
Hy vng rng các chính sách v t chc và nhân lc KH&amp;CN nêu trên, khi i vào cuc sng s góp phn
quan trng i mi qun lý, phát trin và nâng cao hiu qu công tác KH&amp;CN trong nm 2015 và các
nm tip theo, óng góp thit thc cho s nghip xây dng và phát trin t nc.
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