Nhp khu nhng ging cây trng vt nuôi nng sut
cao, cht lng tt sn phm VN có th
cnh tranh c vi th gii

Lý gii v s bt bình ng trong tham gia nghiên cu KHCN gia các t chc KHCN công lp và ngoài công lp, B trng Nguyn Quân
cho bit do các t chc KHCN công lp c Nhà nc cp kinh phí chi thng xuyên và mt s chi phí khác trong khi t chc KHCN ngoài
công lp không c cp kinh phí. iu này khin h phi d toán tt c các chi phí ó vào tài nên khi u thu các công trình h u chu s bt
công, u… thua thu so vi các t chc KHCN công lp. Do ó, hu ht các tài cp Nhà nc u ri vào tay các t chc KHCN công lp.
Hin Thông t liên tch (s 55) gia B Tài chính và B KH&amp;CN quy nh c b sung kinh phí, tin công, tin lng vào trong d toán cng vi nhiu ni dung khác theo tinh
thn ca Lut KHCN nm 2013, to ra s bình ng và ng lc cho các t chc nghiên cu KHCN (nh thuê chuyên gia nc ngoài và trang thit b tn dng ti a nng lc ca các
phòng thí nghim ang có).

Nh vy, có th nói Thông t 55 là kh thi, gii quyt c vng mc trong quá trình chuyn i các t chc KHCN sang c ch t ch.

V kt qu thc hin Ngh nh 115/N-CP nm 2005 ca Chính ph, ông Nguyn Quân cho bit sau 10 nm thc thi c ch t ch ca các t chc KHCN cho thy, vng mc ln nht hin
nay là chúng ta cha có phng thc giao kinh phí hot ng thng xuyên theo nhim v mà ch giao theo biên ch. Nh vy, to sc rt ln cho các t chc KHCN, c có nhiu biên
ch thì c giao nhiu tin và thm chí không ai kim soát xem h ã t kt qu gì sau khi s dng ngân sách Nhà nc.

Hin B Tài chính và B KH&amp;CN ã ban hành Thông t 121 nm 2014 quy nh rõ kinh phí hot ng thng xuyên c giao cho n v s nghip KHCN không phi theo biên
ch mà theo nhim v, do các vin xây dng c B KHCN phê duyt và c ký nh mt tài d án, có thanh tra kim tra, nghim thu ánh giá. Nu n v nào không làm c thì nm
sau s không c cp kinh phí này na.

Tr li câu hi ca i biu oàn Nguyn Thùy Trang (TPHCM) cp là ngân sách Nhà nc dành cho KHCN là 2%/nm. Tuy nhiên cha nm nào c cp nhng nhiu ni cng
không s dng ht trong khi mt s t chc nghiên cu li thiu ngân sách thc hin, B trng Nguyn Quân cho bit: Theo quy nh, Nhà nc dành 2% tng chi ngân sách cho
KHCN. S này u c b trí . Tuy nhiên, phn thc giao cho KHCN thì di 2% do chúng ta phi d phòng và an ninh, quc phòng liên quan n KHCN.

Khi B KH&amp;CN có ý kin vi B Tài chính và Quc hi thì phn d phòng an ninh, quc phòng liên quan n KHCN my nm gn ây tng lên nhiu, nên phn thc còn li
dành cho hot ng KHCN ch di 1,5%, không cho hot ng này có hiu qu.

Tuy vy, B trng Nguyn Quân vn tha nhn kinh phí ít nhng thc t có tình trng s dng không ht s tin này bi trc ây, chúng ta xây dng k hoch KHCN theo t duy nn kinh
t tp trung, k hoch hóa. Nhim v ca KHCN phi c phê duyt t tháng By nm trc và ti tháng Mt nm sau mi có. Chính vì vy, khi kinh phí c giao thì tài ã lc hu, không
áp ng yêu cu ca th trng.

Bên cnh ó, vic chuyn i nhim v nghiên cu cng cng nhc ( tài cp Nhà nc không chuyn cho cp B c, cp B không chuyn cho a phng c và ngc li) nên ch còn cách là
hoàn li ngân sách Nhà nc. Cha k nhiu a phng s dng kinh phí KHCN không úng mc ích.

B KH&amp;CN có báo cáo y v tình hình s dng kinh phí KHCN ca 63 tnh, thành, trong ó, nhiu tnh rt quan tâm khi ã dành n 4% ngân sách cho KHCN (nh
Qung Ninh) nhng cng có nhng tnh li không làm c, phi hoàn li cho Nhà nc.

Vi tinh thn ca Lut KHCN nm 2013, vn này s c gii quyt vì t nay chúng ta thc hin theo c ch qu. Hàng nm, Nhà nc giao kinh phí cho KHCN và tài d án phê duyt
n âu, cp tin n y, không có tình trng ng ký nm trc n nm sau mi có tin.

Nói v quan im ca mình trc thc trng Vit Nam ang nhp nhiu cây trng vt nuôi t nc ngoài v, B trng Nguyn Quân cho rng, nc ta có nhiu ging tt nhng th gii cng còn có
nhiu ging tt hn. Ngun gene ca Vit Nam tuy phù hp vi tình hình trong nc nhng nng sut, sn lng ca nhiu loi cây trng vt nuôi trên th gii cng có th áp ng c yêu cu
phát trin ca chúng ta.

"Chúng tôi ng h vic nhp khu nhng ging cây trng vt nuôi có nng sut cao, cht lng tt sn phm ca chúng ta có th cnh tranh c vi th gii", B trng Nguyn Quân cho bit.

Liên quan n cht vn ca i biu Nguyn Th Khá (Trà Vinh) v vic chuyn i các t chc KHCN theo Ngh nh 115 còn chm và vng mc, B trng Nguyn Quân cho rng Ngh nh
này ã trin khai 10 nm nhng ch có 3/4 t chc KHCN công lp có án chuyn i mà thôi.

Có nhiu ngi còn hiu sai quan im ca Ngh nh 115 là chuyn sang c ch t ch có v nh Nhà nc s không chm lo cho h nhng trên thc t, vic chuyn sang c ch t ch ch là
thay phng thc h tr ca Nhà nc.

Trc ây, chúng ta h tr kinh phí hot ng thng xuyên theo biên ch, ã to ra sc , kém hiu qu còn bây gi Nhà nc h tr theo nhim v nh nhim v, chc nng ca t chc KHCN
nh các nhà khoa hc ngoài tin công, tin lng thì vn c hng thêm tin t các tài d án mà mình c tuyn chn hoc giao trc tip.

n thi im này, Ngh nh 115 dù cha làm c 100% nhng ã hoàn thành s mnh lch s ca mình. B KH&amp;CN s xây dng Ngh nh mi thay th vào cui nm nay.
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