
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

Số:          /QĐ-TTg 
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(DỰ THẢO) 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng điều phối hoạt động  

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia 

__________________________ 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối 

hợp liên ngành; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng điều phối hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm: 

1. Chủ tịch Hội đồng: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính 

2. Phó Chủ tịch: 

a) Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

c) Phó Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

3. Các ủy viên: 

- Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng chính phủ; 

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

- Bộ trưởng Bộ Công thương; 

- Bộ trưởng Bộ Y tế; 

- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Bộ trưởng Bộ xây dựng; 

- Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải; 

- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; 



- Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng; 

- Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam; 

- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; 

- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Tư nhân Việt Nam; 

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 

- Chủ tịch Viện Hàm lâm Khoa học Xã hội Việt nam. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng 

1. Nghiên cứu đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến 

lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển 

KHCN&ĐMT toàn diện, để KHCN&ĐMST thực sự trở thành nền tảng động lực, là nhân 

tố chính của mô hình tăng trưởng kinh tế nước ta trong giai đoạn 2021-2030. 

2. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, 

ngành, địa phương thực hiện các cơ chế chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

để phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, và đổi mới sáng tạo và để thúc đẩy khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội. 

3. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, giải pháp cố tính liên ngành 

về KHCN&ĐMST. 

4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên 

quan đến xây dựng, phát triển KHCN&ĐMST thuộc thẩm quyền quyết định của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ. 

Điều 3. Nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng 

1. Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động 

của Hội đồng. 

2. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng 

giúp Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Hội 

đồng; xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Hội đồng. 

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ 

giúp Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng một số hoạt động của Hội đồng; xem xét, 

giải quyết một số nhiệm vụ thường xuyên của Hội đồng theo phân công, ủy quyền của 

Chủ tịch Hội đồng và của Phó chủ tịch thường trực Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai các kết 

luận của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng, phát triển KHCN&ĐMT toàn diện, để KHCN&ĐMST thực sự trở thành nền tảng 



động lực, là nhân tố chính của mô hình tăng trưởng kinh tế nước ta trong giai đoạn 2021-

2030. 

4. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ giúp Thủ 

tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng một số hoạt động của Hội đồng; chịu trách nhiệm 

trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công 

nghệ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thúc đẩy ứng dụng, hấp thụ, lan tỏa và phát 

triển KHCN&ĐMST trong khối doanh nghiệp - trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo 

quốc gia. 

 5. Các Ủy viên Hội đồng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công 

của Chủ tịch Hội đồng. 

Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng  

1. Các thành viên Hội đồng làm việc theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Thủ 

tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng ban hành. Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch thường 

trực Hội đồng sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác sử dụng 

con dấu của cơ quan mình. 

2. Thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) để 

giúp việc cho Hội đồng trong công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và đôn đốc giữa các 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương trong việc thực hiện, 

giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về KHCN&ĐMST.  

Tổ công tác đặt tại Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ làm Tổ trưởng và có các Tổ phó gồm Thứ trưởng một số Bộ và lãnh đạo 

UBND một số địa phương. Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo cấp Vụ của một số Bộ, 

ngành; đại diện lãnh đạo một số địa phương; đại diện lãnh đạo một số viện nghiên cứu, 

trường đại học, doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động 

các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Thành lập Ban chính sách KHCN&ĐMST (sau đây gọi tắt là Ban chính sách) để 

giúp việc cho Hội đồng trong công tác phân tích, nghiên cứu, đề xuất về các cơ chế, 

chính sách và môi trường thuận lợi cho hoạt động KHCN & ĐMST, trong đó chú trọng 

tới phối hợp đa ngành để đưa ra và thực thi các chính sách cho KHCN&ĐMST khi cần 

có những đột phá hay thử nghiệm chính sách mạnh thuộc thẩm quyền quyết định của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội.  

Ban chính sách đặt tại Bộ Khoa học và Công nghệ, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ làm Trưởng ban và có các Phó ban. Ban chính sách gồm các chuyên gia về 

chính sách trong và ngoài nước (chuyên gia độc lập hoặc do các cơ quan, tổ chức giới 

thiệu) trong các lĩnh vực. 



4. Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng, có tránh 

nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng, Tổ công tác, và Ban 

chính sách.   

5. Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và 

Công nghệ làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác và của Ban chính sách, đảm bảo 

các điều kiện cần thiết cho hoạt động hành chính và tổng hợp các nội dung chuyên môn 

phục vụ cho Hội đồng, cho Tổ công tác và cho Ban chính sách. 

6. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó chủ tịch Hội đồng: 

a) Trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt danh sách thành viên 

Hội đồng, lãnh đạo Tổ công tác, lãnh đạo Ban chính sách và Quyết định ban hành Quy 

chế hoạt động của Hội đồng;  

b) Phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác và danh sách thành viên Ban chính 

sách đặt tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 

7. Các thành viên của Hội đồng, Tổ công tác, Ban chính sách làm việc theo chế độ 

kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng, Tổ công tác, Ban chính sách được bố trí từ 

nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng 

các cơ quan, tổ chức và các thành viên Hội đồng điều phối Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …… 

- …… 

- Lưu VT. 

 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 
 


