ĐỀ TÀI KHOA HỌC
SỐ: 2.2.10-CS07
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THEO DÕI HOẠT
ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐỀ XUẤT VẬN DỤNG VÀO
NGÀNH THỐNG KÊ

1. Cấp đề tài

: Cơ sở

2. Thời gian nghiên cứu : 2007
3. Đơn vị chủ trì

: Viện Khoa học Thống kê

4. Đơn vị quản lý

: Viện Khoa học Thống kê

5. Chủ nhiệm đề tài

: CN. Phạm Thành Đạo

6. Những ngƣời phối hợp nghiên cứu:
Vũ Thị Mai
Đinh Thị Thúy Phƣơng
Nguyễn Thị Thái Hà
7. Điểm đánh giá nghiệm thu đề tài: 8,3

346

PHẦN I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ HOẠT
ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA MỘT SỐ NƢỚC
I. Kinh nghiệm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học trong các tổ chức
nghiên cứu khoa học của Nhà nƣớc
1. Quản lý dựa trên hoạt động tự giác của đối tượng quản lý
Trong tổ chức nghiên cứu của nhà nƣớc, các nƣớc thƣờng ít đƣa ra
những quy định mang tính ép buộc cán bộ nghiên cứu phải tuân thủ các quy
định về thời gian, địa điểm làm việc,... và thay vào đó là coi trọng các biện
pháp khuyến khích tính tự giác của đối tƣợng quản lý.
Nhìn chung, chủ trƣơng quản lý dựa trên hoạt động tự giác thể hiện gián
tiếp theo nguyên tắc: những gì không cấm thì đƣợc làm. Ngoài ra, cũng có
những trƣờng hợp quy định cụ thể, nhƣ Luật về Định hƣớng và lập chƣơng
trình cho nghiên cứu và phát triển Cộng hòa Pháp đã nêu: "Để hoàn thành các
nhiệm vụ nghiên cứu của Nhà nƣớc, các quy chế đối với cán bộ nghiên cứu
hoặc những nguyên tắc về sử dụng cán bộ nghiên cứu cần phải đảm bảo cho
cán bộ tự chủ trong nghiên cứu khoa học, tham gia vào việc đánh giá các
công trình của mình..." (Điều 25).
2. Coi trọng vai trò cá nhân nhà khoa học
Việc coi trọng vai trò cá nhân đòi hỏi một cách thức quản lý linh hoạt,
đủ để xử lý phù hợp với từng trƣờng hợp cụ thể. Ở Pháp, Điều 26 của Luật về
Định hƣớng và lập chƣơng trình cho nghiên cứu và phát triển cho phép đơn
vị nghiên cứu "bỏ qua nguyên tắc tuyển chọn qua thi cử mà có thể tuyển chọn
qua chức danh và công việc", "bỏ qua nguyên tắc tuyển chọn ban đầu vào các
cấp bậc thấp nhất đối với những ngƣời có đủ trình độ". Cải tổ ở Trung Quốc
cũng nhấn mạnh hƣớng chuyển từ chế độ Nhà nƣớc dùng ngƣời sang chế độ
đơn vị nghiên cứu dùng ngƣời.
Đơn vị nghiên cứu không chỉ có quyền quyết định trong tuyển dụng mà
cả phân phối lợi ích. Theo tinh thần Quyết định của Trung ƣơng Đảng Cộng
sản và Chính phủ Trung Quốc về việc tăng cƣờng sáng tạo công nghệ, phát
triển KH&CN cao, các cơ quan nghiên cứu đƣợc mở rộng quyền tự chủ nhằm
xây dựng cơ chế phân phối vật chất đối với cán bộ nghiên cứu khoa học và
đối với các vị trí then chốt một cách linh hoạt.
Tính tự chủ của đơn vị nghiên cứu chủ yếu đƣợc thể hiện qua thủ trƣởng
đơn vị. Để quyền của thủ trƣởng đơn vị không mâu thuẫn với vai trò của nhà
khoa học nói chung, nhiều nƣớc chú ý hoà nhập tối đa giữa ngƣời lãnh đạo và
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cán bộ nghiên cứu. Họ đã có các biện pháp khác nhau nhƣ cán bộ nghiên cứu
tham gia bầu lãnh đạo, chọn những nhà khoa học có uy tín làm lãnh đạo,...
Khía cạnh khác của quản lý dựa trên vai trò cá nhân có liên quan tới các
nhà khoa học đầu ngành. Trong các tổ chức nghiên cứu, vai trò và quyền lực
của các nhà khoa học đầu ngành rất lớn. Họ hoạt động độc lập theo những
hƣớng chuyên môn và mặc nhiên trở thành ngƣời đứng đầu cả về mặt hành
chính và chuyên ngành khoa học trong tổ chức nghiên cứu (có kinh phí để
hoạt động, có quyền chọn ngƣời cộng tác với mình...)
Đồng thời với việc đề cao vai trò của các nhà khoa học đầu ngành, nhiều
nƣớc nhấn mạnh đến tạo lập môi trƣờng cạnh tranh để các nhà khoa học, đặc
biệt là lớp cán bộ nghiên cứu trẻ phát huy năng lực cá nhân của mình. Ngay
cả những nƣớc vốn xem nặng về thứ bậc thâm niên, tuổi tác, thì nay cũng coi
trọng việc mở rộng cơ hội cho nhà khoa học trẻ thăng tiến. Mạnh dạn cất
nhắc những cán bộ trẻ, năng động, sáng tạo và có tinh thần dám nghĩ, dám
làm, thay vì chỉ chú ý những ngƣời có kinh nghiệm và có quá trình nghiên
cứu lâu năm, đƣợc xem là nét mới trong quản lý nhân lực gần đây của Nhật
Bản. Tƣơng tự, ở Trung Quốc, một nội dung quan trọng trong cải cách chế độ
nhân sự của cơ quan nghiên cứu khoa học là: Xây dựng chế độ sử dụng ngƣời
trên cơ sở lấy cạnh tranh làm hạt nhân; giúp đỡ nhân tài KH&CN trẻ ƣu tú,
thông qua cạnh tranh chiếm lĩnh vị trí công tác then chốt, đồng thời phát huy
tác dụng nòng cốt của họ; tổ chức tuyển chọn nhân tài một cách khoa học,
giúp đỡ có trọng điểm, làm cho cán bộ KH&CN trẻ phát triển một cách
nhanh nhất.
Phát huy vai trò của những cá nhân khoa học lỗi lạc đƣơng nhiên sẽ tạo
nên sự phân biệt giữa các cá nhân trong tập thể. Vấn đề là cần tránh để phân
biệt biến thành thứ bậc hành chính cứng nhắc.
3. Khuyến khích và đảm bảo tự do của cán bộ nghiên cứu
Đây là chính sách đƣợc thể hiện khá rõ ở nhiều nƣớc. Nội dung bao
gồm:
- Tạo điều kiện cho tự do thuyên chuyển công tác: Chẳng hạn Luật Tiến
bộ khoa học kỹ thuật Cộng hoà nhân dân Trung Hoa quy định: "Chính quyền
nhân dân các cấp và các tổ chức sự nghiệp, xí nghiệp tạo môi trƣờng và điều
kiện cho việc thuyên chuyển hợp lý những ngƣời làm công tác khoa học,
nhằm phát huy sở trƣờng của họ". Luật về Định hƣớng và lập chƣơng trình
cho nghiên cứu và phát triển Cộng hoà Pháp quy định: Quy chế của cán bộ
nghiên cứu phải giúp cho sự tự do trong "thuyên chuyển cán bộ trong các
ngành nghề nghiên cứu ở cùng một cơ quan, thuyên chuyển trong cơ quan
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nhà nƣớc, trong cơ quan nghiên cứu nhà nƣớc, các trƣờng đại học, và giữa
các cơ quan đó với các xí nghiệp".
- Tạo điều kiện tự do trong xác định chủ đề nghiên cứu, phƣơng pháp
nghiên cứu: Điển hình nhƣ Luật về Trƣờng đại học của Bang Nordrkein
Westfalen thuộc Cộng hoà Liên bang Đức nhấn mạnh quyền của cán bộ
nghiên cứu bao gồm: Tự do xác định vấn đề nghiên cứu, tự do trong xác định
phƣơng pháp nghiên cứu, tự do đánh giá và tự do công bố kết quả nghiên
cứu.
- Tạo điều kiện tự do trong trao đổi thông tin: Học thuyết phát triển khoa
học Nga (đƣợc ban hành kèm theo Sắc lệnh số 884 ký ngày 13/6/1996 của
Tổng thống B. Enxin) nêu lên một trong những nguyên tắc quan trọng nhất
trong chính sách khoa học của Nhà nƣớc Nga là đảm bảo việc tiếp cận dễ
dàng thông tin mở và quyền tự do trao đổi thông tin. Có thể thấy quy định
tƣơng tự trong Điều 25 của Luật về Định hƣớng và lập chƣơng trình cho
nghiên cứu và phát triển Cộng hoà Pháp,...
Các chủ trƣơng trên đƣợc cụ thể hoá bằng các biện pháp quản lý cụ thể.
Nổi bật là các biện pháp sau:
- Trung Quốc: Thông qua chế độ hợp đồng lao động để xác định mối
quan hệ giữa đơn vị sử dụng với cá nhân cán bộ nghiên cứu, làm rõ quyền lợi
và nghĩa vụ chủ yếu của từng bên.
- Pháp: Quy chế đặc cách tuyển dụng cán bộ khoa học trong tổ chức
nghiên cứu Nhà nƣớc (nhƣ bỏ qua nguyên tắc thi tuyển, bỏ qua nguyên tắc
tuyển chọn ban đầu vào cấp bậc thấp nhất...) đã tạo điều kiện cho nhà khoa
học đến và đi dễ dàng.
- Mỹ: Quy định rõ 15% thời gian làm việc của cán bộ nghiên cứu có thể
dùng vào việc tự do nghiên cứu bất kể những vấn đề gì mà họ quan tâm; giao
cho cán bộ nghiên cứu nhiều đề tài một lúc - kinh nghiệm cho thấy việc giao
cho nhà khoa học một lúc 2-3 đề tài đƣợc coi là hợp lý, tạo điều kiện nâng
cao năng suất lao động.
4. Nâng cao thu nhập của nhà khoa học bằng lương và phụ cấp:
Mức lƣơng hƣởng từ ngân sách nhà nƣớc của các nhà khoa học khác
nhau nhiều giữa các nƣớc. Tại nhiều nƣớc Châu Âu, mức này thƣờng ngang
hoặc cao hơn lƣơng của giới công chức đôi chút. Khoản thu nhập tuy không
cao, nhất là so với doanh nhân, nhƣng có độ ổn định cao. Đây là điều hợp lý
theo ý nghĩa vừa đảm bảo điều kiện vật chất cho nhà khoa học sinh sống và
tự do sáng tạo, vừa gián tiếp chống lại xu hƣớng chạy theo lợi ích vật chất
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trong làm khoa học. Đƣơng nhiên ngoài lƣơng, các nhà khoa học có thể còn
đƣợc cấp thêm những khoản tiền để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu
thƣờng xuyên của cá nhân. Ví dụ Nghị định số 543 ngày 7/5/1997 "Về các
biện pháp khẩn cấp nhằm đẩy mạnh hỗ trợ Nhà nƣớc cho khoa học, Liên
bang Nga" quy định: Từ năm 1998, các cán bộ khoa học có trình độ cao và
làm việc thƣờng xuyên tại các tổ chức khoa học thuộc các cơ quan chính
quyền hành pháp liên bang, Viện Hàn lâm khoa học Nga và các viện hàn lâm
khoa học chuyên ngành hàng năm đƣợc cấp bù số tiền bằng 10 lần lƣơng tối
thiểu để mua tài liệu khoa học và trả dịch vụ thông tin khoa học để tiến hành
các công tác thiết kế thử nghiệm khoa học.
Nhằm gắn nghiên cứu của cán bộ khoa học với hoạt động chung của đơn
vị, một số nƣớc đã thực hiện phƣơng thức khoán quỹ lƣơng cho tổ chức
nghiên cứu của nhà nƣớc.
II. Một số vấn đề chung về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
2.1. Đặc điểm của các sản phẩm nghiên cứu khoa học
Sản phẩm đầu ra của hoạt động nghiên cứu khoa học là những tri thức
mới và cách thức mới vận dụng tri thức để đƣa ra các công nghệ mới, nhằm
phục vụ tốt hơn cuộc sống của con ngƣời. Khác với hàng hóa và dịch vụ
thông thƣờng, khi bắt đầu tiến hành hoạt động nghiên cứu thƣờng chƣa nhìn
thấy hình hài của sản phẩm cuối cùng, cũng nhƣ lợi ích kinh tế trƣớc mắt của
nó. Cụ thể các sản phẩm nghiên cứu khoa học có những đặc điểm sau:
Thứ nhất, sản phẩm nghiên cứu khoa học thƣờng chƣa phải là sản phẩm
cuối cùng bán đại trà trên thị trƣờng, mà nó là nguyên lý hoặc công nghệ để
sản xuất ra sản phẩm hàng hóa. Vì là sản phẩm mới và dùng để sản xuất nên
nhiều ngƣời chƣa biết và nhận ra giá trị của nó, nên “cầu” đối với sản phẩm
nghiên cứu thƣờng chƣa cao.
Thứ hai, sản phẩm nghiên cứu khoa học thƣờng mang tính chất công
cộng, chi phí để mở rộng diện sử dụng không lớn. Thêm ngƣời sử dụng sản
phẩm không ảnh hƣởng đến việc sử dụng sản phẩm của những ngƣời khác,
chi phí đầu tƣ để thêm nhiều ngƣời đƣợc sử dụng không lớn nhƣ đối với sản
xuất hàng hóa, thời gian để tất cả các đối tƣợng có nhu cầu đƣợc sử dụng sản
phẩm mới nhanh hơn nhiều. Khi một nghiên cứu đạt kết quả thì nhiều ngƣời
có xu hƣớng muốn sử dụng nó làm căn cứ khoa học cho công việc của mình
và bao nhiêu ngƣời sử dụng cũng đƣợc, không hạn chế, nên không hình thành
“cung” đối với sản phẩm đó. Ngay cả đối với sản phẩm nghiên cứu khoa học
là công nghệ thì cũng không sản xuất ra hàng loạt công nghệ đó, mà chỉ tạo
ra một số vừa đủ cho những ngƣời sử dụng công nghệ đó vào sản xuất hàng
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hóa mà thôi. Đây chính là thế mạnh đặc biệt của sản phẩm khoa học công
nghệ: một kết quả nghiên cứu, một công nghệ mới có thể đƣợc rất nhiều
ngƣời khai thác sử dụng, nhiều ngƣời có thể hƣởng lợi từ các kết quả nghiên
cứu này. Việc phổ cập rộng rãi các công nghệ mới đã góp phần to lớn vào
công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở các nƣớc trên thế giới
nhƣ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn độ....
Thứ ba, các sản phẩm nghiên cứu khoa học có cái có thể vận dụng đƣợc
ngay nhƣng cũng có cái chƣa thể thấy đƣợc ứng dụng của nó, ngay cả khi
nghiên cứu đã hoàn thành: đó là các nghiên cứu cơ bản, đặc biệt là những
nghiên cứu cơ bản thuần túy. Trong khi đó, nghiên cứu cơ bản có vai trò rất
quan trọng trong sự phát triển khoa học công nghệ. Nó là tiền đề, là đầu vào
cho nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ. Có thể nói, không có
nghiên cứu cơ bản thì không thể có những tiến bộ về công nghệ, sản phẩm và
những phát minh khoa học mới. Nghĩa là giá trị sử dụng của sản phẩm nghiên
cứu khoa học là có, nhƣng không phải mọi ngƣời đều nhận thức đƣợc. Ngay
cả đối với công nghệ mới nhiều ngƣời cũng chƣa nhận ra giá trị sử dụng của
nó nên không có nhu cầu sử dụng sản phẩm đó. Nghĩa là, “cầu” về một sản
phẩm khoa học nào đó hình thành trên thị trƣờng không phản ánh đúng “giá
trị sử dụng” của sản phẩm đó. Ngay cả khi các công ty môi giới khoa học
công nghệ phát triển và các chợ khoa học công nghệ đƣợc mở ra thƣờng
xuyên, thì quan hệ cung - cầu trên thị trƣờng cũng không phản ánh đúng giá
trị của sản phẩm nghiên cứu khoa học. Do đó nhiều nƣớc đã gặp khó khăn
trong việc xác định giá cả của sản phẩm nghiên cứu khoa học (điển hình nhƣ
trƣờng hợp Trung Quốc)
Thứ tƣ, các sản phẩm nghiên cứu khoa học có tính chuyên ngành cao:
các sản phẩm nghiên cứu khoa học của ngành thống kê là các kiến thức,
phƣơng pháp luận ... làm cơ sở khoa học cho các hƣớng dẫn nghiệp vụ trong
ngành thống kê, không sử dụng đƣợc trong các ngành khác nên thị trƣờng rất
hẹp.
2.2. Cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học là một chuyên ngành trong khoa
học quản lý, là quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra,
kiểm soát và đƣa ra các quyết định cần thiết nhằm phát huy khả năng sáng tạo
của đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu
với chất lƣợng cao. Hoạt động quản lý đƣợc thực hiện thông qua các biện
pháp quản lý, nhƣ: sử dụng phƣơng pháp kế hoạch để tổ chức công tác quản
lý, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng các biện pháp
quản lý phù hợp với lĩnh vực cần quản lý…. Các lĩnh vực quản lý có thể phân
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tổ theo nhiều cách khác nhau nhƣng một phân tổ đƣợc sử dụng khá phổ biến
là: Quản lý hành chính Nhà nƣớc, quản lý kinh tế, quản lý hoạt động nghiên
cứu khoa học,….Quản lý nhà nƣớc vận hành theo cơ chế hành chính, quản lý
kinh tế theo cơ chế thị trƣờng là những lĩnh vực đƣợc quản lý theo cơ chế
đơn. Nghĩa là trong quản lý kinh tế theo cơ chế thị trƣờng việc áp dụng các
biện pháp hành chính chỉ làm cho nền kinh tế thêm rối loạn và kém hiệu quả.
Còn áp dụng cơ chế thị trƣờng vào quản lý hành chính Nhà nƣớc thỡ nhiều
chủ trƣơng đúng đắn của Nhà nƣớc sẽ bị “đồng tiền” làm sai lệch đi và tình
trạng tham nhũng là khó tránh khỏi. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
trong các cơ sở nghiên cứu công lập là bằng một cơ chế đặc thù: có một bộ
máy quản lý, ở cấp quốc gia là Bộ Khoa học và Công nghệ, ở các Bộ, ngành
là các Vụ quản lý khoa học và ở các Viện nghiên cứu là phòng quản lý. Bộ
máy hành chính này có thể quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học theo cơ
chế hành chính, cũng nhƣ nền kinh tế có thể quản lý theo cơ chế kế hoạch
hóa tập trung (hành chính) nhƣng hiệu quả thấp. Để nâng cao hiệu quả quản
lý thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển, bộ máy hành chính này
cần quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với cơ chế thị trƣờng và
đặc điểm của hoạt động khoa học công nghệ. Nhƣ vậy, quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học là theo cơ chế kép: bộ máy quản lý hành chính quản lý
hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với cơ chế thị trƣờng, nhằm phát huy
tính năng động, sáng tạo của hoạt động nghiên cứu khoa học. Cơ chế kép của
quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học là rất đặc thù chỉ riêng có cho quản lý
hoạt động nghiên cứu khoa học. Vận dụng các biện pháp quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học phù hợp với cơ chế thị trƣờng khác với cơ chế hành
chính ở những điểm sau:
+ Về động lực của hoạt động nghiên cứu - lợi ích: Cơ chế kế hoạch tập
trung lợi ích chung đƣợc đƣa lên hàng đầu, lợi ích cá nhân phải tìm cách
thích ứng vào đó, cơ chế thị trƣờng đặt lợi ích cá nhân lên trƣớc, nhƣng lợi
ích cá nhân chỉ có thể đạt đƣợc nếu cũng bảo đảm lợi ích chung. Lợi ích cá
nhân của cán bộ nghiên cứu đạt đựơc càng nhiều khi các kết quả nghiên cứu
của họ càng phục vụ tốt cho xã hội. Do đó các biện pháp quản lý hoạt động
nghiên cứu phải: Khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán
bộ nghiên cứu. Các cán bộ nghiên cứu không những chỉ đƣợc thực hiện các
nhiệm vụ nghiên cứu nằm trong định hƣớng nghiên cứu của ngành mà có thể
đăng ký nghiên cứu những đề tài khác mà họ thấy có thể góp phần nâng cao
năng lực nghiệp vụ của ngành.
+ Về phƣơng thức thực hiện quản lý: Trong cơ chế hành chính các cán
bộ quản lý có vai trò rất quan trọng, nhƣng nhiều khi nhiệm vụ đƣợc giao quá
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nặng đối với một con ngƣời mà đáng ra phải xã hội hóa nhiệm vụ quản lý đó.
Ví dụ trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung một ngƣời phải lập kế hoạch cho
một sản phẩm nào đó mà trong cơ chế thị trƣờng công việc này đƣợc xã hội
hóa theo cách: Nhà nƣớc định hƣớng, ngƣời sản xuất, ngƣời tiêu dùng…cùng
tham gia xây dựng kế hoạch. Trong hoạt động quản lý khoa học theo cơ chế
hành chính Nhà nƣớc quy định các định mức “cứng”, cán bộ quản lý đánh giá
chất lƣợng kết quả nghiên cứu và thanh toán theo các định mức của Nhà
nƣớc. Việc giao cho cán bộ quản lý đánh giá chất lƣợng kết quả nghiên cứu là
vƣợt quá sức của họ. Trƣớc một nhiệm vụ không thể hoàn thành tốt, họ
thƣờng trở nên cứng nhắc và máy móc, ví dụ căn cứ vào số trang của báo cáo
để nghiệm thu…. Và cán bộ quản lý trở thành ngƣời chạy theo các công việc
hành chính, sự vụ…Trong cơ chế thị trƣờng nhiệm vụ này đƣợc “xã hội hóa”
theo cách: Bộ Khoa học Công nghệ đƣa ra định mức trần, các phòng quản lý
khoa học của các Viện căn cứ vào chất lƣợng nghiên cứu của ngành mình đã
đạt đƣợc quy định định mức sàn, cho phép các chủ nhiệm đề tài đƣợc vận
dụng thanh toán cho các kết quả nghiên cứu chuyên đề trên mức sàn nhƣng
không đƣợc vƣợt quá mức trần trên cơ sở chất lƣợng của kết quả nghiên cứu,
đơn vị quản lý đề tài thƣởng cho các đề tài đạt kết quả xuất sắc trên cơ sở
đánh giá của hội đồng nghiệm thu….Nghĩa là cơ chế thị trƣờng đã xã hội hóa
hoạt động quản lý bằng cách: giao cho đúng ngƣời, đúng việc và ngƣời đƣợc
giao có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
2.3. Vận dụng cơ chế thị trường trong quản lý các hoạt động nghiên cứu
Nguyên tắc chung: Do đặc thù của hoạt động nghiên cứu khoa học, chƣa
có cơ chế tự động gắn kết lợi ích của đội ngũ cán bộ nghiên cứu với lợi ích
chung của xã hội, nên đội ngũ cán bộ quản lý bao gồm Bộ Khoa học và Công
nghệ, các Vụ quản lý khoa học ở các bộ, ngành và các phòng quản lý của các
Viện nghiên cứu phải thực hiện chức năng này. Cơ chế quản lý hành chính
không khuyến khích tính năng động và sáng tạo của đội ngũ cán bộ nghiên
cứu, trong khi đối với hoạt động nghiên cứu khoa học thì tiềm năng sáng tạo
của cán bộ nghiên cứu đƣợc cho là nguồn tài nguyên chính. Để hoạt động
nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cần vận dụng cơ chế thị trƣờng. Một động
lực quan trọng cho mọi hoạt động là lợi ích cá nhân. Trong cơ chế kế hoạch
hóa tập trung, mục đích chung đƣợc xác định và mọi lợi ích cá nhân chỉ đạt
đƣợc nếu tham gia vào phục vụ mục đích chung. Trong cơ chế thị trƣờng lợi
ích cá nhân đƣợc đặt lên trƣớc. Mọi ngƣời chạy theo lợi ích cá nhân, nhƣng
lợi ích cá nhân chỉ có thể đạt đƣợc nếu nó phục vụ cho một ai đó trong xã hội,
nghĩa là phục vụ xã hội. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học lợi ích của xã
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hội là nghiên cứu phải có kết quả và kết quả đó phục vụ cho sự phát triển của
khoa học công nghệ.
Yêu cầu của biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp
với cơ chế thị trƣờng :
+ Khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nghiên
cứu. Các cán bộ nghiên cứu không những chỉ đƣợc thực hiện các nhiệm vụ
nghiên cứu nằm trong định hƣớng nghiên cứu của ngành mà có thể đăng ký
nghiên cứu những đề tài khác góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ của
ngành. Nghĩa là cán bộ nghiên cứu đƣợc tự do hơn trong lựa chọn đề tài
nghiên cứu, nhƣng cán bộ quản lý sẽ quan tâm hơn đến kết quả nghiên cứu và
hiệu quả ứng dụng.
+ Nâng cao tính công khai, minh bạch của hoạt động nghiên cứu cũng
nhƣ các chi phí cho hoạt động này.
+ Khuyến khích thỏa đáng về vật chất và tinh thần cho các kết quả
nghiên cứu đạt chất lƣợng cao, đáp ứng yêu cầu của xã hội nhƣ cơ chế thị
trƣờng vẫn thƣờng đối xử với các sản phẩm có lợi nhuận cao.
+ Quản lý phù hợp với cơ chế thị trƣờng có thể bằng cả các biện pháp
hành chính:
Bằng văn bản hành chính chúng ta trao cho cán bộ nghiên cứu những
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhất định dƣới sự giám sát của cán bộ quản
lý nhƣ:
- Trao quyền cho chủ nhiệm đề tài xây dựng đề cƣơng chi tiết thực hiện
nhiệm vụ nghiên cứu và bảo vệ đề cƣơng này trƣớc hội đồng thông qua đề
cƣơng và lựa chọn chủ nhiệm đề tài.
- Trao quyền cho chủ nhiệm đề tài đƣợc điều chỉnh nhỏ về nội dung và
kinh phí trong quá trình nghiên cứu dƣới sự giám sát của cán bộ quản lý.
Những điều chỉnh cơ bản hơn chủ nhiệm đề tài vẫn có quyền thực hiện,
nhƣng phải báo cáo cơ quan quản lý đề tài.
- Khoán tổng kinh phí cho chủ nhiệm đề tài. Trao cho chủ nhiệm đề tài
đƣợc quyền vận dụng định mức chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
Cụ thể các chủ nhiệm đề tài có thể chi cao hơn định mức cho những sản
phẩm nghiên cứu đạt chất lƣợng cao.
Các biện pháp quản lý phù hợp với cơ chế thị trƣờng của cán bộ quản lý:
+ Chấp nhận rộng rãi hơn những đăng ký đề tài của cán bộ nghiên cứu,
nhất là những cán bộ nghiên cứu đã có kết quả nghiên cứu xuất sắc.
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+ Công khai hoạt động và kết quả nghiên cứu của đề tài.
+ Coi trọng các biện pháp đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu của
đề tài, kể cả các kết quả nghiên cứu chuyên đề.
+ Sử dụng mạnh mẽ công cụ khen thƣởng, mức khen thƣởng thỏa đáng
theo chất lƣợng của đề tài. Công khai các tiêu chuẩn xét thƣởng và thành lập
các hội đồng bình chọn, xét khen thƣởng có uy tín.
2.4. Những điểm cần chú ý khi vận dụng cơ chế thị trường
Các biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học vận dụng phù
hợp với cơ chế thị trƣờng là những công cụ trong tay các nhà quản lý. Khi
vận dụng phù hợp với cơ chế thị trƣờng cần chú ý những điểm sau:
+ Những biện pháp thị trƣờng do cán bộ quản lý thực hiện nên không
khỏi chịu ảnh hƣởng chủ quan của cán bộ quản lý. Những biện pháp này
cũng không đƣợc nhanh nhậy nhƣ tác động thật sự của cơ chế thị trƣờng.
+ Đội ngũ cán bộ quản lý phải thƣờng xuyên nâng cao trình độ quản lý
của mình theo kịp mức độ đổi mới chung của đất nƣớc, nhất là hiểu đầy đủ
cơ chế thị trƣờng.
+ Hiệu quả cuối cùng của hoạt động quản lý là chất lƣợng sản phẩm
nghiên cứu và đội ngũ cán bộ nghiên cứu có thu nhập thỏa đáng tƣơng xứng
với đóng góp của họ, đồng thời ngăn chặn những cách vận dụng hình thức
gây lãng phí ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học.
Để hiểu rõ hơn cách vận dụng phù hợp với cơ chế thị trƣờng ta hãy làm
phép so sánh sau:
Bảng đối chiếu giữa hai cơ chế:
Nội dung công việc

Cơ chế hành chính

Cơ chế thị trƣờng

1. Ƣu tiên giao nhiệm Cán bộ lãnh đạo
vụ nghiên cứu

Cá nhân có nhiều thành
tích trong nghiên cứu
khoa học
2. Kinh phí nghiên cứu Lãnh đạo cao cấp làm Các chủ nhiệm đề tài đã
tập trung cho các nhiệm chủ nhiệm
có kết quả xuất sắc
vụ nghiên cứu do
Quy định danh mục các Bộ Khoa học và Công
công việc đƣợc thanh nghệ đƣa ra định mức
toán và quy định một tối đa
3. Định mức
mức cho mỗi công việc Các Viện: quy định
định mức sàn và giao
cho chủ nhiệm đề tài
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4. Đánh giá kết quả các
sản phẩm trung gian
của đề tài
5. Vai trò của cán bộ
quản lý trong quá trình
thực hiện đề tài
6. Khen thƣởng kết quả
nghiên cứu

đƣợc chi trên định mức
sàn theo chất lƣợng sản
phẩm
Chủ nhiệm đề tài. Hội
Cán bộ quản lý
đồng nghiệm thu đánh
giá kết quả của đề tài.
Cán bộ quản lý có vai Giao quyền tự chủ cho
trò chủ đạo trong quá chủ nhiệm đề tài. Cán
trình thực hiện đề tài
bộ quản lý đóng vai trò
ngƣời tƣ vấn và giám
sát.
Chỉ để khuyến khích
Kinh phí cho đề tài là
mức tối thiểu, trả thêm
cho đề tài tƣơng xứng
với chất lƣợng đạt
đƣợc.

PHẦN II
THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT
ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NGÀNH THỐNG KÊ
Hoạt động quản lý công tác nghiên cứu khoa học là hoạt động tổ chức,
hỗ trợ công tác nghiên cứu và đánh giá kết quả nghiên cứu nhằm phát huy
tiềm năng của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu
phát triển.
I. Nội dung hoạt động quản lý công tác nghiên cứu khoa học
Nội dung hoạt động quản lý công tác nghiên cứu khoa học bao gồm:
+ Xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm và giao
kế hoạch về nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học của ngành
Thống kê.
+ Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong ngành Thống kê.
+ Tổ chức triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học đã hoàn thành. Đề
xuất lộ trình vận dụng các thành tựu khoa học thống kê vào thực tiễn công tác
của ngành Thống kê.
+ Tổng kết, khen thƣởng và biểu dƣơng phong trào nghiên cứu khoa học
trong ngành Thống kê nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến ra toàn ngành.
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+ Nghiên cứu vận dụng các thành tựu khoa học quản lý hoạt động
nghiên cứu vào thực tiễn công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của
ngành Thống kê.
Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê của Viện Khoa học Thống
kê đã đƣợc Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê phê duyệt theo Quyết định
số 416/2004/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 7 năm 2004 đã cụ thể hóa nhiệm vụ
của công tác quản lý khoa học của Viện Khoa học Thống kê nhƣ sau:
“Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê phải tiến
hành theo một quy trình hợp lý, tuân thủ quy định của Luật Khoa học và
Công nghệ, đúng chức năng và nhiệm vụ của Viện Khoa học thống kê, đồng
thời đảm bảo phù hợp với điều kiện và đặc điểm thực tế của công tác thống
kê trong mỗi thời kỳ.
a. Căn cứ vào chƣơng trình nghiên cứu hàng năm của Ngành, theo yêu
cầu nghiên cứu của Viện Khoa học thống kê và các đơn vị trong Tổng cục,
Viện Khoa học thống kê đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu, dự kiến kinh phí
cho các nội dung công việc, kiến nghị đơn vị chủ trì nghiên cứu các đề tài
khoa học, để trình Lãnh đạo Tổng cục và Bộ Khoa học và Công nghệ phê
duyệt.
b. Đơn vị chủ trì giới thiệu chủ nhiệm đề tài (có sự thống nhất của Viện
Khoa học thống kê), đề xuất danh sách cán bộ phối hợp nghiên cứu và liên
đới chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu của đề tài.
c. Chủ nhiệm đề tài phải xây dựng đề cƣơng nghiên cứu với sự tham gia
ý kiến của đơn vị chủ trì. Đề cƣơng nghiên cứu phải có mục tiêu và nội dung
rõ ràng, dự kiến danh mục sản phẩm đạt đƣợc, đề xuất lộ trình nghiên cứu cụ
thể và có dự trù kinh phí phù hợp với nội dung nghiên cứu và sản phẩm đạt
đƣợc.
d. Chủ nhiệm đề tài đƣợc chủ động trong quá trình triển khai nghiên
cứu, ký kết hợp đồng với các tổ chức và cá nhân. Chủ nhiệm đề tài chịu trách
nhiệm về chuyên môn và kinh phí đối với các sản phẩm hoàn thành thông
qua các hợp đồng nghiên cứu chuyên đề.
e. Viện Khoa học thống kê xét duyệt đề cƣơng; hƣớng dẫn triển khai
nghiên cứu; thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, nội dung nghiên cứu
và tình hình sử dụng kinh phí của đề tài theo đúng đề cƣơng đƣợc duyệt; tổ
chức nghiệm thu đánh giá, đăng ký và chuyển giao kết quả nghiên cứu.
g. Việc tổ chức xét duyệt đề cƣơng và nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề
tài phải đƣợc tiến hành nghiêm túc thông qua Hội đồng.
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i. Có chế độ khen thƣởng đối với những đề tài đảm bảo tiến độ nghiên
cứu và đạt kết quả tốt; đồng thời xác định trách nhiệm hành chính đối với
những đề tài chậm hoàn thành hoặc không đạt yêu cầu.
k. Các kết quả nghiên cứu đƣợc công bố công khai trên tờ “Thông tin
khoa học thống kê” để phổ biến đến tất cả cán bộ của ngành Thống kê”.
Để thực hiện đƣợc những nội dung này công tác quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học đã sử dụng các biện pháp sau:
+ Vận dụng phƣơng pháp kế hoạch để xác định và giao nhiệm vụ nghiên
cứu khoa học.
+ Quản lý từng đề tài bằng cán bộ theo dõi đề tài, tạm ứng kinh phí thực
hiện.
+ Tăng dần quyền tự chủ của chủ nhiệm đề tài, khoán tổng kinh phí thực
hiện và khen thƣởng các đề tài đạt chất lƣợng cao....
+ Phƣơng pháp nghiệm thu kết quả nghiên cứu bằng các hội đồng
nghiệm thu.
II. Ƣu, nhƣợc điểm của các biện pháp đang sử dụng hiện nay
1. Phương pháp kế hoạch để xác định và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
Ưu điểm:
+ Kế hoạch nghiên cứu khoa học đƣợc xây dựng đã bám sát các mục
tiêu, định hƣớng, nhiệm vụ chung của Nhà nƣớc nói chung và của ngành
Thống kê nói riêng, đồng thời công tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu đƣợc
tuân thủ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và hƣớng dẫn hàng
năm của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong quá trình thực hiện kế hoạch
nghiên cứu ít bị sai lệch so với kế hoạch nghiên cứu đã xây dựng.
+ Đã thực hiện việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu hàng năm cho ngành
Thống kê vào tháng 9 trƣớc năm kế hoạch. Việc xác định các kế hoạch
nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng dựa trên định hƣớng phát triển
khoa học công nghệ của nhà nƣớc và chƣơng trình công tác của ngành Thống
kê hàng năm. Việc xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đƣợc đổi
mới theo hƣớng có trọng tâm, trọng điểm. Các đề tài trọng điểm của ngành
tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ cấp bách ở cấp độ toàn ngành. Khắc
phục một bƣớc tình trạng phân tán, dàn trải đối với các đề tài cấp Tổng cục
và cơ sở. Hệ thống đề tài đã đƣợc bố trí cân đối hơn giữa nghiên cứu phƣơng
pháp luận với nghiên cứu triển khai và cải tiến nghiệp vụ chuyên môn. Việc
hình thành các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã bám sát hơn những vấn đề
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bức xúc về nghiệp vụ của ngành. Nhiều đề tài về phƣơng pháp luận thống kê
đƣợc triển khai nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu về đổi mới và cải
tiến nghiệp vụ công tác thống kê.
+ Cơ chế tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu
theo nguyên tắc dân chủ, công khai, đề cao vai trò cá nhân chủ nhiệm đề tài
đƣợc thực hiện thông qua hội nghị của Hội đồng xét duyệt đề cƣơng và lựa
chọn chủ nhiệm đề tài.
+ Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa
học đã bám sát Đề án đổi mới hoạt động khoa học thống kê đƣợc Tổng cục
trƣởng Tổng cục Thống kê ký ngày 30 tháng 6 năm 2004 trong Quyết định số
416/2004/QĐ-TCTK.
Nhược điểm:
+ Chƣa xây dựng đƣợc các định hƣớng nghiên cứu dài hạn và phổ biến
đến các cán bộ nghiên cứu để họ có thời gian đầu tƣ, suy nghĩ nên một số đề
tài là nhiệm vụ bức xúc của ngành đƣợc lãnh đạo ngành giao nhƣng do chƣa
đƣợc chuẩn bị trƣớc nên kết quả nghiên cứu chƣa cao.
+ Để chắc chắn khâu tổ chức thực hiện, các đề tài thƣờng đƣợc giao cho
lãnh đạo các đơn vị làm chủ nhiệm. Cán bộ lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ
bận rất nhiều việc, nên thời gian dành cho nghiên cứu không đƣợc nhiều,
trong khi chủ nhiệm đề tài phải là ngƣời có ý tƣởng chính, đủ thời gian để
nghiên cứu giải quyết vấn đề đƣợc giao.
+ Do nhiều nguyên nhân khách quan chƣa tạo đƣợc môi trƣờng cạnh
tranh giữa các cán bộ nghiên cứu trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu.
2. Quản lý từng đề tài bằng cán bộ theo dõi đề tài, tạm ứng kinh phí thực hiện
Chủ nhiệm đề tài là những nhà nghiên cứu nên việc am hiểu công việc
quản lý, cũng nhƣ nắm bắt các văn bản liên quan đến quản lý có khi chƣa
đƣợc đầy đủ. Việc bên cạnh chủ nhiệm đề tài có một cán bộ am hiểu công tác
này làm tƣ vấn cũng là một việc làm hữu ích. Mặt khác quản lý hoạt động
nghiên cứu bằng bộ máy hành chính nên cần theo dõi và quản lý chặt chẽ tiến
độ thực hiện của đề tài, tránh những sai phạm không đáng có. Trƣớc những
yêu cầu đó Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo đã cử cán bộ theo dõi và tƣ
vấn cho các chủ nhiệm đề tài về công tác quản lý.
Có kinh phí tạm ứng chủ nhiệm đề tài sẽ có điều kiện tổ chức các công
việc của mình một cách có hiệu quả hơn. Hoạt động nghiên cứu cần một thời
gian nghiên cứu đủ dài mới có kết quả nên cần giao sớm nhiệm vụ cho cán bộ
nghiên cứu. Giao nhiệm vụ và tạm ứng kinh phí sớm là một cách làm hiệu
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quả để gắn chặt trách nhiệm của cán bộ nghiên cứu. Việc tạm ứng có tác
dụng làm cho cán bộ nghiên cứu quan tâm nhiều hơn đến nhiệm vụ đƣợc giao
và nhận thức đƣợc trách nhiệm phải hoàn thành.
Hai biện pháp này đã đƣợc sử dụng trong thời gian qua đã bộc lộ các ƣu,
khuyết điểm chính sau:
Ưu điểm:
+ Các cán bộ quản lý theo dõi đề tài đã nhiệt tình hỗ trợ ban chủ nhiệm
đề tài trong khâu tổ chức thực hiên. Tƣ vấn và hƣớng dẫn ban chủ nhiệm đề
tài thanh quyết toán hoạt động của đề tài đúng chế độ quy định của Bộ Tài
chính, Viện Khoa học Thống kê và Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Cán bộ quản lý đã nghiên cứu đầy đủ các văn bản của nhà nƣớc để
phổ biến kịp thời đến các ban chủ nhiệm đề tài.
+ Với sự hỗ trợ nhắc nhở của cán bộ quản lý theo dõi đề tài, các đề tài
đã triển khai đúng tiến độ đƣợc duyệt.
+ Tất cả các đề tài đều đƣợc tạm ứng kinh phí theo đúng yêu cầu thực
hiện đề tài . Việc tạm ứng làm hai đợt vào quý 1 và quý 3 là phù hợp với nhu
cầu kinh phí cho hoạt động và mức tạm ứng là phù hợp với nội dung công
việc.
Nhược điểm:
+ Cán bộ quản lý cần nắm đầy đủ hơn về tiến độ triển khai, hoàn thành
và tình hình sử dụng kinh phí của ban chủ nhiệm đề tài. Lên kế hoạch nhắc
nhở thƣờng xuyên hơn.
+ Cán bộ theo dõi đề tài phải đọc toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài
kể cả các chuyên đề để nắm chắc đƣợc chất lƣợng sản phẩm của đề tài .
+ Chƣa áp dụng triệt để biện pháp tạm ứng cho các kế hoạch nghiên cứu
đã đƣợc duyệt: một số hợp đồng nghiên cứu của các Cục Thống kê ở xa, do
phức tạp trong khâu quyết toán nên không tạm ứng làm cho một số hợp đồng
đã ký nhƣng không tổ chức thực hiện đƣợc.
3. Tăng dần quyền tự chủ của chủ nhiệm đề tài, khoán tổng kinh phí thực
hiện và khen thưởng các đề tài đạt chất lượng cao...
Đề cao vai trò cá nhân là đặc trƣng của quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học. Quyền chủ động của chủ nhiệm đề tài có một vai trò rất quan trọng
trong việc nâng cao chất lƣợng nghiên cứu. Trong những năm gần đây chủ
nhiệm đề tài đã đƣợc giao quyền chủ động ngày càng đầy đủ. Theo văn bản
45/2001/TTLT/ BTC-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2001 đã giao cho chủ
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nhiệm đề tài có quyền lựa chọn đội ngũ cán bộ nghiên cứu, ký và nghiệm thu
các hợp đồng nghiên cứu chuyên đề có mức kinh phí dƣới 3 triệu đồng. Gần
đây thông tƣ liên tịch 93/ 2006/TTLT/BTC - BKHCN ngày 4/10/2006 đã trao
cho chủ nhiệm đề tài quyền vận dụng các định mức dựa trên chất lƣợng sản
phẩm nghiên cứu, khoán tổng kinh phí đề tài, v.v.... biện pháp này trong thời
gian qua đã bộc lộ những ƣu, khuyết điểm chính sau:
Ưu điểm:
+ Vai trò của chủ nhiệm đề tài đƣợc đề cao. Trách nhiệm cá nhân của
chủ nhiệm đề tài cũng nhƣ của cán bộ nghiên cứu đƣợc nâng lên một bƣớc.
Chủ nhiệm đề tài đƣợc quyền chủ động lựa chọn các cá nhân thích hợp để ký
kết hợp đồng nghiên cứu chuyên đề và đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện
các hợp đồng này. Thu nhập của cán bộ nghiên cứu theo đó đƣợc cải thiện.
+ Với các quyền đƣợc giao, chủ nhiệm đề tài đã chủ động hơn trong
việc triển khai đề tài. Việc giao nhiệm vụ và triển khai kinh phí của đề tài đã
thuận lợi hơn. Đề tài sớm đƣợc khởi động ngay sau khi kế hoạch nghiên cứu
khoa học đƣợc duyệt và nhiều đề tài đã hoàn thành đúng tiến độ.
Nhược điểm:
- Các định mức quá thấp nên chƣa khuyến khích đội ngũ cán bộ nghiên
cứu nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Văn bản 93/ 2006/TTLT/BTC - BKHCN
ngày 4/10/2006 đã giao thêm quyền vận dụng định mức cho chủ nhiệm đề tài,
nhƣng chƣa chủ nhiệm đề tài nào vận dụng vì còn thiếu các biện pháp liên
quan nhƣ đánh giá cuối cùng kết quả nghiên cứu của đề tài, khen thƣởng đề
tài ....Chủ nhiệm đề tài chỉ có thể nghiêm khắc với các kết quả nghiên cứu
chuyên đề nếu đề tài đƣợc đánh giá nghiêm túc và đƣợc khen thƣởng thỏa
đáng.
- Vẫn còn chủ nhiệm đề tài coi kinh phí nghiên cứu khoa học nhƣ là
phúc lợi cho đội ngũ cán bộ khoa học, nên rải đều nhiệm vụ nghiên cứu và
kinh phí cho các thành viên không căn cứ vào năng lực nghiên cứu của họ.
- Cơ chế giao quyền chủ động cho chủ nhiệm đề tài mới có hiệu quả ở
mức tổ chức thực hiện đề tài thuận lợi hơn chứ chƣa tác động đƣợc đến chất
lƣợng kết quả nghiên cứu. Cơ chế hiện nay dẫn đến tình trạng: đa số chủ
nhiệm đề tài xử “nhẹ” các chuyên đề đạt chất lƣợng thấp, dẫn đến chất lƣợng
chung của đề tài cũng thấp.
- Việc tăng quyền chủ động của chủ nhiệm đề tài phải đồng bộ với nâng
cao ý thức trách nhiệm của các thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu, tiêu
chuẩn và cơ chế bình bầu khen thƣởng của đơn vị quản lý đề tài. Hiện nay sự
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đồng bộ này chƣa đƣợc thiết lập nên hiệu quả của việc trao quyền chủ động
cho chủ nhiệm đề tài chƣa cao.
- Bộ phận quản lý chƣa hƣớng dẫn cho chủ nhiệm đề tài về những quyền
của mình và cách thức sử dụng những quyền đó để nâng cao chất lƣợng
nghiên cứu đề tài.
4. Phương pháp nghiệm thu kết quả nghiên cứu bằng các hội đồng nghiệm thu
Kết quả nghiên cứu của các đề tài đƣợc nghiệm thu, đánh giá bằng hội
đồng nghiệm thu. Quy trình này đƣợc thực hiện từ năm 1995 đến nay đã đạt
đƣợc những kết quả sau:
Ưu điểm:
- Các đề tài nghiên cứu khoa học sau khi hoàn thành, gửi đầy đủ hồ sơ
kết quả nghiên cứu cho Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo, Viện Khoa học
Thống kê đã ra quyết định thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả
nghiên cứu theo đúng quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Thành phần hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu bao
gồm các nhà khoa học thống kê am hiểu sâu sắc lĩnh vực đƣợc đƣa ra đánh
giá, nghiệm thu. Đối với đề tài cấp cơ sở ngoài các cán bộ nghiên cứu của
Viện đã mời vào hội đồng những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong và
ngoài ngành Thống kê. Đối với các đề tài cấp Tổng cục đã mời thêm các
chuyên gia của các cơ quan khác ngoài Tổng cục và giáo viên Khoa Thống
kê - Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân...
- Các thành viên hội đồng đã nghiêm túc đọc, tham gia ý kiến vào kết
quả nghiên cứu của đề tài. Đại đa số các thành viên hội đồng đã có nhận xét
kết quả nghiên cứu bằng văn bản. Nội dung nhận xét bám sát hƣớng dẫn viết
nhận xét đánh giá đề tài, các nhận xét rõ ràng, khách quan, đánh giá đúng
mức độ hoàn thành của đề tài và chất lƣợng nghiên cứu, nên có tác dụng nâng
cao tinh thần trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài.
- Khẳng định đƣợc hội đồng gồm 7 thành viên là thích hợp để phân tích,
đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài .
Một số tồn tại có thể liệt kê ra ở đây là:
- Nhiều nhận xét còn tập trung vào liệt kê những nội dung của báo cáo
tổng hợp kết quả nghiên cứu, những mặt làm đƣợc của đề tài, mà ít chú ý
phần nhận xét, đánh giá chung.
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- Nhiều bản nhận xét còn né tránh vấn đề cốt lõi, nội dung chính cần đạt
đƣợc mà đi vào những vấn đề ít quan trọng hơn nhƣ hình thức trình bầy, các
lỗi về ngữ pháp và chính tả...
- Có bản nhận xét khi viết thì khách quan, nhƣng khi trình bầy trong
cuộc họp hội đồng thì bị giản lƣợc, giảm nhẹ để khỏi mất lòng chủ nhiệm đề
tài.
- Cơ cấu và các thành viên hội đồng đã chọn đúng ngƣời, đúng việc.
Nhƣng cũng có ý kiến cho rằng còn có những hội đồng còn nể nang, xuê xoa
trong việc đánh giá kết quả nghiên cứu nhất là đối với các đề tài do lãnh đạo
làm chủ nhiệm.
III/ Nguyên nhân của những tồn tai
Nguyên nhân làm cho hoạt động nghiên cứu khoa học chƣa phát triển
mạnh và hiệu quả thấp là do chúng ta đang vận dụng cơ chế hành chính vào
việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. Chúng ta chƣa phân biệt đƣợc
phƣơng thức quản lý hành chính của ngƣời công chức Nhà nƣớc với quản lý
hoạt động nghiên cứu khoa học, chƣa đƣa đƣợc vào cuộc sống những phƣơng
thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học năng động và phù hợp với đặc
điểm của hoạt động này.
Bài học thứ nhất rút ra ở đây là: cần đổi mới phương thức quản lý theo
hướng phù hợp với cơ chế thị trường và phù hợp với đặc điểm của hoạt động
nghiên cứu khoa học. Nếu vẫn để quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học bị
trói buộc trong cơ chế quản lý hành chính thì hiệu quả vẫn thấp.
Quản lý hành chính là một cơ chế quản lý rất phù hợp cho quản lý hành
chính Nhà nƣớc, ở đó mọi hoạt động cần tuân thủ theo các văn bản của nhà
nƣớc và không có ngoại lệ. Áp dụng cơ chế hành chính vào quản lý hoạt
động nghiên cứu khoa học thì không sai, nhƣng làm cho hoạt động nghiên
cứu khoa học kém hiệu quả do không phù hợp với đặc điểm của hoạt động
này. Hoạt động nghiên cứu khoa học là sáng tạo và năng động nên vận dụng
cơ chế thị trƣờng thì phù hợp hơn. Nhƣng cũng không thể phó mặc việc quản
lý hoạt động nghiên cứu khoa học cho cơ chế thị trƣờng vì sản phẩm nghiên
cứu khoa học là đơn chiếc và quan hệ cung – cầu không phản ánh đúng giá trị
của sản phẩm nghiên cứu khoa học. Do đó quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học có một hình thức đặc thù là: Để quản lý hoạt động nghiên cứu khoa
học có một bộ máy quản lý từ Bộ Khoa học và Công nghệ đến các phòng
quản lý của các viện nghiên cứu (bộ máy quản lý hành chính), nhƣng bộ máy
hành chính này lại không hoạt động theo cơ chế hành chính, mà hoạt động
theo phƣơng thức phù hợp với cơ chế thị trƣờng và đặc điểm của hoạt động
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nghiên cứu khoa học. Khác với cơ chế kế hoạch tập trung lợi ích chung đƣợc
đƣa lên hàng đầu, lợi ích cá nhân phải tìm cách thích ứng vào đó, cơ chế thị
trƣờng đặt lợi ích cá nhân lên trƣớc, nhƣng lợi ích cá nhân chỉ có thể đạt đƣợc
nếu cũng bảo đảm lợi ích chung. Lợi ích cá nhân của cán bộ nghiên cứu đạt
đựơc càng nhiều khi các kết quả nghiên cứu của họ càng phục vụ tốt cho xã
hội. Để thực hành công tác quản lý phù hợp với cơ chế thị trƣờng, nhận thức
cũng nhƣ cách vận dụng của cán bộ quản lý hết sức quan trọng. Cùng với các
văn bản của Nhà nƣớc, trong chỉ đạo điều hành cụ thể, các cán bộ quản lý có
tạo ra đƣợc những hiệu ứng giống cơ chế thị trƣờng hay không, nếu không lại
rơi vào cách quản lý hành chính theo lối mòn cũ.
Một số cơ sở pháp lý cho việc hình thành quan hệ quản lý mới phù hợp
với cơ chế thị trƣờng và tính chất hoạt động nghiên cứu khoa học đã đƣợc
ban hành, Những văn bản 93/2006/TTLT/ ngày 4/10/2006 và 44/2007/TTLT/
ngày 7/5/2007 đã có những thay đổi cơ bản so với cách quản lý cũ. Cách
quản lý mới không chỉ phù hợp với tính chất hoạt động nghiên cứu khoa học
mà còn đề cao vai trò của cán bộ quản lý thông qua việc không quy định định
mức „cứng” mà quy định định mức tối đa. Với cách này cán bộ quản lý cơ sở
có thể xây dựng các văn bản hƣớng dẫn thực hiện phù hợp với trình độ
nghiên cứu của đơn vị mình, với cơ chế thị trƣờng và với đặc điểm của hoạt
động nghiên cứu khoa học, trong đó có yêu cầu của cơ chế thị trƣờng là mức
thanh toán phải đủ linh hoạt để trả tƣơng xứng với chất lƣợng sản phẩm
nghiên cứu.
Giữa đổi mới theo cơ chế thị trƣờng và đổi mới phù hợp với đặc điểm
của hoạt động nghiên cứu khoa học cũng có một số điểm tƣơng đồng nhƣ:
cùng nhấn mạnh tính năng động, tự do di chuyển, gắn kết khoa học với sản
xuất,... nên có thể gắn kết với nhau.
Nhƣ vậy, bài học thứ hai rút ra là: đổi mới quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học phải tiến hành một cách có hệ thống, đồng bộ, trên cơ sở đổi mới
sâu sắc về tư duy ở mọi cấp, nhất là trong đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học.
Đội ngũ cán bộ quản lý am hiểu cơ chế thị trƣờng có vai trò hết sức
quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học. Các cán bộ
quản lý cần học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp kinh nghiệm
của mình để nâng cao vai trò của công tác quản lý theo kịp quá trình đổi mới
đang diễn ra, chứ không dừng lại chỉ là những cán bộ hành chính, sự vụ.

364

PHẦN III
ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
I. Đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học
Hoạt động nghiên cứu có 2 đặc điểm khác hoạt động sản xuất. Hoạt
động sản xuất đã có quy trình và cách làm cụ thể cứ thế tiến hành, trong khi
hoạt động nghiên cứu chƣa có sẵn cách làm. Cán bộ nghiên cứu phải thƣờng
xuyên túc trực vấn đề cần giải quyết trong đầu, suy nghĩ trong nhiều ngày:
hôm nay chƣa nghĩ ra thì ngày mai tiếp tục suy nghĩ, cũng không thể lập kế
hoạch suy nghĩ giải quyết vấn đề đó đƣợc mà chỉ có cách thƣờng xuyên suy
nghĩ về nó, đến một lúc nào đó sẽ tìm ra cách giải quyết mà thôi. Nghĩa là
nghiên cứu khoa học cần rất nhiều thời gian suy ngẫm thì mới mong đạt kết
quả. Đặc điểm thứ 2 của nghiên cứu khoa học là phải có một cách lập luận
mới. Sở dĩ vấn đề cho đến nay chƣa đƣợc giải quyết là mọi ngƣời cũng đã
suy nghĩ hết cách bằng cách tƣ duy cũ. Muốn có đột phá phải rà soát lại tất cả
các cách tƣ duy có thể có, rồi tìm trong đó cách tƣ duy hợp lý hơn và dùng
cách tƣ duy đó để giải quyết vấn đề. Nghĩa là nghiên cứu khoa học phải đổi
mới tƣ duy, phải có cái gì đó mới mẻ mới mong đạt kết quả.
Thông thƣờng, khi phải đối diện với một vấn đề, chúng ta xét lại những
gì chúng ta đã đƣợc dạy và những cách làm có hiệu quả trong quá khứ, lựa
chọn cái gì phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại và dùng nó để giải quyết vấn
đề.
Trong nghiên cứu khoa học, ngƣợc lại ta phải suy nghĩ theo những
hƣớng khác nhau. Phải tự hỏi “có bao nhiêu cách khác nhau để ta nhìn nhận
vấn đề” và “có bao nhiêu cách để ta giải quyết nó”.
Để có thể thành công cần sẵn sàng thử nghiệm tất cả những khả năng có
thể xẩy ra chứ không phải dùng cách giải quyết thông dụng nhất. Suy nghĩ
theo cách thông thƣờng, chắc chắn nhiều ngƣời khác đã làm nên khó có thể
tìm ra giải pháp có sức thuyết phục. Đó là lý do vì sao chúng ta thƣờng thất
bại khi phải đối mặt với những vấn đề mới mà ban đầu chúng có vẻ gần với
những gì chúng ta đã giải quyết đƣợc, nhƣng trên thực tế lại khác xa. Nắm
bắt một vấn đề bằng những kinh nghiệm trong quá khứ sẽ đƣơng nhiên đƣa
bạn đi theo lối mòn. Nếu bạn suy nghĩ theo lối mòn, bạn chỉ nhận đƣợc
những gì bạn đã có.
Do đó cách thức suy nghĩ trong quá trình nghiên cứu khoa học có những
đặc điểm sau:
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1. Luôn nhìn nhận vấn đề từ mọi góc cạnh: Để giải quyết vấn đề một
cách sáng tạo, bạn phải từ bỏ ngay phƣơng pháp trƣớc tiên xuất hiện trong
đầu bạn – cái thƣờng bắt nguồn từ kinh nghiệm trong quá khứ – và nhìn nhận
lại vấn đề.
2. Làm cho những suy nghĩ của mình trở nên hữu hình: cần phát triển
những khả năng về thị giác và không gian cho phép ta trình bầy thông tin
theo cách mới. Từ những tƣởng tƣợng đó sẽ nẩy sinh ra ý tƣởng giải quyết
vấn đề và làm cho các ý tƣởng đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
3. Luôn suy nghĩ về vấn đề cần giải quyết: Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi
suy nghĩ, sƣu tầm thông tin về kinh nghiệm và cách quan niệm của những
ngƣời khác về vấn đề đang quan tâm. Khi đƣợc hỏi cách làm cho ông thành
công, Albert Einstein đã nói “Suy nghĩ, suy nghĩ đi, suy nghĩ mãi”
4. Luôn tìm ra những sự kết hợp mới lạ, phối hợp lại những ý tƣởng,
hình ảnh và ý nghĩ nẩy sinh ra trong quá trình suy nghĩ.
5. Phát hiện, tìm ra những mối quan hệ, sự giống nhau, khác nhau giữa
các hiện tƣợng nghiên cứu để tìm hƣớng giải quyết.
6. Thƣờng xuyên thu thập thông tin về các quan niệm và cách làm có
hiệu quả, trau dồi kiến thức để chuẩn bị cho mình những điều kiện cần thiết
đón bắt cơ hội.
Để diễn đạt đặc trƣng của quá trình nghiên cứu Albert Einstein đã có
một câu nói sâu sắc: “Sự sáng tạo không phải là sản phẩm của suy luận lôgíc, dù rằng sản phẩm cuối cùng gắn liền với một cấu trúc lô-gíc”
II. Các biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sử dụng các biện pháp
sau:
1. Phương pháp kế hoạch để xác định và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
Phƣơng pháp kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học giống nhiều với
cách làm kế hoạch trong thời kỳ kế hoạch hóa tập trung, nhƣng cũng có điểm
khác. Kế hoạch hóa sản xuất là để hoàn thành một công việc đã có quy trình
thực hiện, còn hoạt động nghiên cứu là đi tìm cái mới, giải pháp mới, nên ý
tƣởng giải quyết vấn đề của chủ nhiệm đề tài có vai trò hết sức quan trọng.
Kinh nghiệm quản lý hoạt động nghiên cứu trong những năm qua cho thấy:
những đề tài đƣợc đăng ký từ cơ sở (ngƣời đăng ký đã có ý tƣởng) thƣờng có
kết quả tốt hơn các đề tài mới đƣợc lãnh đạo Tổng cục giao. Mặc dù các đề
tài này đều có thời gian nghiên cứu 2 năm nhƣng kết quả vẫn chƣa đƣợc nhƣ
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mong muốn. Nhƣ vậy công tác kế hoạch cần phối hợp đƣợc nhiệm vụ cần
nghiên cứu với ngƣời đã có ý tƣởng giải quyết vấn đề đặt ra.
Những nhiệm vụ nghiên cứu cần thực hiện đƣợc xác định thông qua
chiến lƣợc phát triển dài hạn ngành Thống kê, chƣơng trình nghiên cứu hàng
năm của Ngành, định hƣớng và yêu cầu nghiên cứu của Viện Khoa học thống
kê và các đơn vị trong Tổng cục, Viện Khoa học thống kê đề xuất các nhiệm
vụ nghiên cứu, dự kiến kinh phí cho các nội dung công việc, kiến nghị đơn vị
chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học, để trình Lãnh đạo Tổng cục và Bộ
Khoa học và Công nghệ phê duyệt.
Trong những năm qua Viện Khoa học Thống kê đã xây dựng kế hoạch
nghiên cứu hàng năm cho ngành Thống kê vào tháng 9 trƣớc năm kế hoạch.
Việc xác định các kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng đã
dựa trên định hƣớng phát triển khoa học công nghệ của nhà nƣớc và chƣơng
trình công tác của ngành thống kê hàng năm. Việc xây dựng các nhiệm vụ
nghiên cứu khoa học đƣợc đổi mới theo hƣớng có trọng tâm, trọng điểm. Các
đề tài trọng điểm của ngành tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ cấp
bách ở cấp độ toàn ngành. Các kế hoạch hoàn thiện nghiệp vụ của ngành đã
đƣợc phổ biến đến các cán bộ nghiên cứu để định hƣớng đề tài nghiên cứu
cho các đơn vị trong Tổng cục.
Việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu theo
nguyên tắc: giao nhiệm vụ nghiên cứu cho cá nhân có ý tƣởng hay nhất trong
việc giải quyết nhiệm vụ đƣợc giao. Nguyên tắc này đƣợc thực hiện thông
qua hội nghị của Hội đồng xét duyệt đề cƣơng và lựa chọn chủ nhiệm đề tài.
Hội nghị của Hội đồng xét duyệt đề cƣơng và lựa chọn chủ nhiệm đề tài sẽ
xem xét lựa chọn ra đề cƣơng nghiên cứu có khả năng đạt kết quả tốt nhất
trong trƣờng hợp có nhiều cán bộ nghiên cứu đăng ký thực hiện đề tài. Trong
trƣờng hợp chủ nhiệm đề tài đã đƣợc đơn vị chủ trì đề tài chỉ định, nhiệm vụ
của Hội đồng là đóng góp ý kiến hoàn thiện đề cƣơng chi tiết và hƣớng phân
bổ kinh phí để đề tài có thể hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu.
Hoạt động của Hội đồng xét duyệt đề cƣơng và lựa chọn chủ nhiệm đề
tài đã đóng góp đƣợc nhiều ý kiến thiết thực, góp phần cụ thể hóa nội dung
nghiên cứu cho từng đề tài, qua đó nâng cao chất lƣợng kết quả nghiên cứu
nói chung.
1.1 Nội dung xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học
1.1.1 Các loại kế hoạch nghiên cứu khoa học
a. Theo thời gian nghiên cứu có các loại kế hoạch
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+ Kế hoạch nghiên cứu khoa học giai đoạn 5 năm:
Kế hoạch nghiên cứu khoa học giai đoạn 5 năm đƣợc xây dựng dựa trên
cơ sở định hƣớng, chiến lƣợc phát triển của ngành Thống kê và đáp ứng yêu
cầu quản lý của nhà nƣớc về công tác thống kê. Kế hoạch nghiên cứu khoa
học giai đoạn 5 năm đƣợc hình thành theo các chủ đề nghiên cứu và đƣợc cụ
thể hoá thành các đề tài khoa học, nhằm giải quyết những vấn đề lớn của
ngành trên các lĩnh vực:
- Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê và cải tiến phƣơng pháp thu thập
số liệu;
- Hoàn thiện phƣơng pháp điều tra thống kê, quy hoạch và sắp xếp lại
các cuộc điều tra thống kê;
- Hoàn thiện phƣơng pháp luận của hệ thống chỉ tiêu thống kê; chuẩn
hoá các thuật ngữ thống kê, cải tiến và bổ sung các bảng danh mục cho phù
hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế;
- Nghiên cứu ứng dụng các chỉ tiêu thống kê tổng hợp, các chỉ tiêu mới,
các chỉ tiêu năng suất, phản ánh chất lƣợng tăng trƣởng và bền vững của nền
kinh tế;
- Nghiên cứu ứng dụng toán học và công nghệ thông tin trong công tác
thống kê;
- Phân tích và dự báo thống kê;
+ Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm:
Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm là kế hoạch từng bƣớc thực
hiện các nhiệm vụ đƣợc đặt ra trong kế hoạch nghiên cứu khoa học giai đoạn
5 năm và đƣợc cụ thể hoá thành đề tài cụ thể, căn cứ vào kết quả nghiên cứu
của những năm trƣớc, điều chỉnh nội dung để xây dựng kế hoạch phù hợp
cho năm kế hoạch.
b. Theo kinh phí thực hiện có các loại kế hoạch nghiên cứu khoa học
+ Kế hoạch nghiên cứu khoa học cấp Bộ (đề tài cấp Bộ)
Đề tài cấp Bộ: Là các đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng, tính chất và
nội dung nghiên cứu phức tạp, nhằm giải quyết những vấn đề chung liên quan
đến nhiều nghiệp vụ thống kê nhằm nâng cao chất lƣợng công tác thống kê;
phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bồi dƣỡng và nâng cao trình độ cho cán bộ
đồng thời xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong ngành
Thống kê.
+ Kế hoạch nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (đề tài cấp cơ sở)
368

Đề tài cấp cơ sở: có phạm vi nghiên cứu hẹp hơn, nhằm giải quyết
những vấn đề vƣớng mắc về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ thƣờng xuyên của các đơn vị, đồng thời làm cơ sở cho những
nghiên cứu tiếp theo trong khoa học và công nghệ của ngành Thống kê.
+ Kế hoạch nghiên cứu khoa học phối hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và
triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong thực tế (Nhiệm vụ
phối hợp nghiên cứu khoa học với địa phƣơng và một số đơn vị khác).
Nhiệm vụ triển khai thực nghiệm kết quả nghiên cứu khoa học: Là hoạt
động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để thử nghiệm các giải pháp,
phƣơng pháp tính toán các chỉ tiêu, phƣơng án điều tra thống kê, chế độ báo
cáo, ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình quản lý kinh tế - xã hội, v.v…
nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng nghiệp vụ công tác Thống kê.
Đề tài khoa học cấp Bộ (tại Tổng Cục Thống kê) thƣờng kéo dài từ 1
đến 3 năm, đề tài khoa học cấp cơ sở (thực hiện 1 năm)
1.1.2. Nội dung công tác kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học đƣợc
chia làm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn hình thành nhiệm vụ nghiên cứu: Trong giai đoạn này lãnh
đạo Viện Khoa học Thống kê cùng lãnh đạo Tổng cục xây dựng định hƣớng
nghiên cứu khoa học cho năm kế hoạch, phổ biến định hƣớng này đến các
đơn vị trong Tổng cục để các đơn vị đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu.
- Giai đoạn xây dựng kế hoạch nghiên cứu: căn cứ vào đăng ký nhiệm
vụ nghiên cứu của các đơn vị trong Tổng cục, Viện Khoa học Thống kê xây
dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.
- Giai đoạn giao kế hoạch nghiên cứu và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài:
Các đề tài đƣợc đƣa vào kế hoạch lập thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
và đề cƣơng chi tiết. Viện Khoa học Thống kê tiến hành lập và tổ chức họp
các Hội đồng xét duyệt thông qua đề cƣơng và tuyển chọn chủ nhiệm đề tài.
Kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm là kế hoạch nghiên cứu đề tài
cụ thể, còn kế hoạch nghiên cứu khoa học giai đoạn 5 năm là các định hƣớng
nghiên cứu.
1.2. Quy trình xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm ở Tổng cục Thống
kê phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu đã đƣợc phê duyệt trong
kế hoạch nghiên cứu giai đoạn 5 năm để đáp ứng yêu cầu công tác thống kê
của Ngành, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu.
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Bước 1: Xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học cho các đề tài
trong năm kế hoạch
Bao gồm các công việc sau:
1. Dự thảo định hƣớng nghiên cứu khoa học của ngành Thống kê.
2. Lấy ý kiến đóng góp của Lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê.
3. Hoàn thiện định hƣớng theo các ý kiến đóng góp.
4. Phổ biến định hƣớng đến các đơn vị trong Tổng cục.
Bước 2: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học
Bao gồm các công việc sau:
1. Tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu
khoa học.
2. Thu thập và tổng hợp kết quả đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của
các đơn vị.
3. Làm việc với các đơn vị có đăng ký đề tài cần giải trình thêm.
4. Dự thảo kế hoạch kinh phí nghiên cứu khoa học của toàn ngành.
5. Thành lập và tổ chức hội nghị Hội đồng lựa chọn nhiệm vụ nghiên
cứu cho các đề tài cấp Tổng cục và cấp cơ sở.
6. Hoàn thiện kế hoạch nghiên cứu khoa học trên cơ sở ý kiến của hội đồng.
7. Báo cáo Lãnh đạo Tổng cục về kế hoạch nghiên cứu khoa học của
ngành.
8. Hoàn thiện lần cuối kế hoạch nghiên cứu khoa học của ngành trình
Lãnh đạo Tổng cục ký.
Bước 3: Giao kế hoạch nghiên cứu khoa học
Bao gồm các công việc sau:
1. Thông báo kế hoạch nghiên cứu khoa học cho các đơn vị trong Tổng cục.
2. Thành lập và họp các hội đồng thông qua đề cƣơng và lựa chọn chủ
nhiệm đề tài.
3. Ra quyết định tên đề tài, kinh phí và tên chủ nhiệm đề tài của các đề
tài cấp Tổng cục và cơ sở.
Nội dung cụ thể quy trình giao kế hoạch nghiên cứu khoa học nhƣ sau:
1.3. Một số giải pháp để hoàn thiện phƣơng pháp xây dựng kế hoạch
nghiên cứu khoa học ngành Thống kê.
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Công tác xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học thống kê cần đƣợc đổi
mới và hoàn thiện. Hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê phải bám sát
yêu cầu thực tế và nhiệm vụ chính trị của ngành đã đƣợc Nhà nƣớc phê duyệt
cho từng giai đoạn và sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thống kê.
+ Nội dung xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm, cần căn
cứ vào một số định hƣớng sau:
- Định hƣớng phát triển công tác thống kê đến năm 2010 (theo Quyết
định số 141/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2002 của Thủ tƣớng Chính
phủ phê duyệt);
- Kế hoạch nghiên cứu khoa học 5 năm do lãnh đạo Tổng cục Thống kê
phê duyệt làm căn cứ để xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm;
+ Xây dựng lộ trình kế hoạch nghiên cứu dứt điểm đối với từng nghiệp
vụ chuyên ngành Thống kê, những vấn đề còn vƣớng mắc trong thực hiện
cần nghiên cứu đảm bảo tính toàn diện, đồng bộ, tập trung và kết quả nghiên
cứu có tính khả thi trong thực tiễn.
+ Hƣớng sự quan tâm của đội ngũ cán bộ nghiên cứu vào những bức xúc
của ngành về nghiệp vụ. Khơi dậy lòng say mê, nhiệt tình nghiên cứu hoàn
thiện nghiệp vụ chuyên môn của ngành.
+ Nâng cao trình độ xây dựng kế hoạch của cán bộ quản lý khoa học,
đổi mới tƣ duy phù hợp với cơ chế thị trƣờng: hỗ trợ những nghiên cứu của
cán bộ, giao những đề tài quan trọng hơn với kinh phí lớn hơn cho các chủ
nhiệm đề tài đã đạt kết quả xuất sắc hoặc giỏi.
+ Đa dạng hoá các nguồn vốn cho nghiên cứu khoa học, tham gia và đấu
thầu các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học từ quỹ đầu tƣ và phát triển khoa học
công nghệ. Khuyến khích các nhà nghiên cứu vay vốn từ quỹ đầu tƣ và phát
triển khoa học công nghệ để nghiên cứu khoa học.
+ Trong kế hoạch nghiên cứu, giao cho Viện Khoa học Thống kê đảm
nhiệm các đề tài trọng điểm của ngành, chủ trì và phối hợp với các đơn vị
khác trong Tổng cục để hoàn thành nội dung nghiên cứu.
2. Quản lý đề tài bằng cán bộ theo dõi đề tài, tạm ứng kinh phí thực hiện
Theo cơ chế hành chính cán bộ quản lý theo dõi đề tài là ngƣời kiểm tra,
giám sát và nghiệm thu các hoạt động của đề tài. Căn cứ vào vào các văn bản
của Nhà nƣớc, đánh giá nghiệm thu các sản phẩm trung gian của đề tài. Với
chức năng nhƣ vậy trong bộ máy hành chính là đầy đủ và đồng bộ. Nhƣng
trong thực tế có nhiệm vụ vƣợt quá năng lực cán bộ quản lý, nhƣ đánh giá các
kết quả nghiên cứu của đề tài ...Ngƣời đánh giá chính xác nhất các kết quả
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trung gian của đề tài là chủ nhiệm đề tài và kết quả cuối cùng của đề tài là hội
đồng đánh giá nghiệm thu. Trong cơ chế hành chính việc cán bộ quản lý phải
làm việc này làm cho việc đánh giá trở nên hình thức và cứng nhắc theo các
văn bản hành chính. Trong phƣơng thức quản lý phù hợp với cơ chế thị
trƣờng việc đánh giá và đƣa ra mức thanh toán phù hợp với chất lƣợng sản
phẩm nghiên cứu đƣợc chuyển giao cho chủ nhiệm đề tài đối với sản phẩm
trung gian và cho hội đồng nghiệm thu đối với sản phẩm cuối cùng của đề tài.
Cách làm này giải phóng cán bộ quản lý đề tài khỏi một công việc vƣợt quá
khả năng để có thể tập trung vào hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chủ nhiệm
đề tài là những nhà nghiên cứu nên việc am hiểu công việc quản lý, cũng nhƣ
nắm bắt các văn bản liên quan đến quản lý có khi chƣa đƣợc đầy đủ. Việc
bên cạnh chủ nhiệm đề tài có một cán bộ am hiểu công tác này làm tƣ vấn là
cần thiết. Trƣớc yêu cầu đó Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo đã cử cán
bộ tƣ vấn cho các chủ nhiệm đề tài về lĩnh vực này. Ngoài nhiệm vụ tƣ vấn
cho chủ nhiệm đề tài cán bộ theo dõi đề tài còn làm chức năng quản lý nhà
nƣớc về hoạt động nghiên cứu. Theo đó, cán bộ phòng quản lý đƣợc phép sử
dụng công cụ tài chính trong phạm vi cho phép để hƣớng công việc nghiên
cứu đem lại kết quả tốt và ngăn chặn những chi tiêu không hợp lý và không
đúng chế độ. Cán bộ theo dõi đề tài còn có trách nhiệm lƣu giữ hồ sơ hành
chính và kết quả nghiên cứu của đề tài.
Hoạt động nghiên cứu cần một thời gian nghiên cứu đủ dài mới có kết
quả nên cần giao sớm nhiệm vụ cho cán bộ nghiên cứu. Giao nhiệm vụ và
tạm ứng kinh phí sớm là một cách làm hiệu quả để gắn chặt trách nhiệm của
cán bộ nghiên cứu. Việc tạm ứng có tác dụng làm cho cán bộ nghiên cứu để
tâm nhiều hơn đến nhiệm vụ đƣợc giao và nhận thức đƣợc trách nhiệm phải
hoàn thành. Có kinh phí chủ nhiệm đề tài sẽ tổ chức các công việc của mình
một cách chủ động hơn. Hai biện pháp này đã đƣợc áp dụng trong thời gian
qua và thể hiện vai trò tích cực giúp ban chủ nhiệm đề tài hoàn thành nhiệm
vụ.
2.1. Biện pháp quản lý đề tài bằng cán bộ theo dõi
2.1.1. Chức năng của cán bộ quản lý theo dõi đề tài
Cán bộ quản lý làm nhiệm vụ theo dõi đề tài có 2 chức năng chủ yếu:
+ Làm tƣ vấn cho chủ nhiệm đề tài về công tác tổ chức thực hiện nhiệm
vụ nghiên cứu, giới thiệu các văn bản chế độ dự toán và chi tiêu cho hoạt
động nghiên cứu khoa học, hƣớng dẫn ban chủ nhiệm đề tài làm các thủ tục
ký kết hợp đồng nghiên cứu chuyên đề, tạm ứng, thanh toán cho các kết quả
nghiên cứu đã hoàn thành.
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+ Quản lý nhà nƣớc về hoạt động nghiên cứu của đề tài: Nắm tiến độ
nghiên cứu của đề tài, cho phép Ban chủ nhiệm đề tài có những thay đổi
trong nội dung nghiên cứu và phân bổ kinh phí thuộc thẩm quyền của cán bộ
quản lý. Những thay đổi lớn về hƣớng nghiên cứu và kinh phí Ban chủ nhiệm
đề tài phải làm văn bản báo cáo lãnh đạo Viện. Quản lý và lƣu giữ các tài liệu
hành chính và kết quả nghiên cứu của đề tài. Chịu trách nhiệm hƣớng dẫn đề
tài thực hiện theo đề cƣơng nghiên cứu đã đƣợc duyệt, khuyến khích các hoạt
động nghiên cứu đạt kết quả tốt.
2.1.2. Nhiệm vụ của cán bộ quản lý theo dõi đề tài
+ Hƣớng dẫn chủ nhiệm đề tài xây dựng phiếu thuyết minh đề tài nghiên
cứu khoa học và đề cƣơng chi tiết của đề tài theo hƣớng dẫn của Thông tƣ
liên tịch số 44/2007/TTLT/BTC- BKHCN ngày 7 tháng 5 năm 2007 về
“Hƣớng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề
tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nƣớc”.
+ Phổ biến các văn bản hƣớng dẫn thanh toán cho các hoạt động nghiên
cứu khoa học, các quyền hạn và trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài, các mẫu
chứng từ thanh quyết toán của đề tài.
+ Tham gia các hội nghị, hội thảo của đề tài. Thƣờng xuyên làm việc
với ban chủ nhiệm đề tài để nắm vững tiến độ thực hiện của đề tài.
+ Chịu trách nhiệm về các hoạt động của đề tài theo đề cƣơng nghiên
cứu đã đƣợc duyệt và chỉ đạo của lãnh đạo Viện. Ký xác nhận các hoạt động
của đề tài.
+ Dự thảo các quyết định quản lý liên quan đến đề tài nhƣ: quyết định
thành lập hội đồng xét duyệt đề cƣơng và chọn chủ nhiệm đề tài, quyết định
thành lập hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu của đề tài.
+ Tham gia các hội nghị nghiệm thu hợp đồng nghiên cứu chuyên đề
của đề tài. Đọc và đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
của đề tài trƣớc khi đƣa ra nghiệm thu.
+ Tổ chức các buổi họp của các hội đồng xét duyệt đề cƣơng và nghiệm
thu kết quả nghiên cứu của đề tài. Hƣớng dẫn ban chủ nhiệm đề tài thực hiện
các quy định về nội dung và hình thức của các báo cáo kết quả nghiên cứu
của đề tài.
2.1.3. Quyền hạn của cán bộ quản lý theo dõi đề tài
+ Tham gia các hoạt động quản lý đề tài nhƣ tham dự hội thảo khoa học,
tham gia nghiệm thu kết quả nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu các văn bản
hành chính và tài liệu của đề tài ...Đƣợc quyền từ chối ký xác nhận của quản
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lý đối với những hoạt động không nhằm hoàn thành mục tiêu nghiên cứu của
đề tài.
+ Cho phép ban chủ nhiệm đề tài có những thay đổi nhỏ trong nội dung
nghiên cứu và cân đối kinh phí giữa các nội dung nghiên cứu. Những thay
đổi về hƣớng nghiên cứu và những thay đổi lớn về kinh phí so với đề cƣơng
đƣợc duyệt ban chủ nhiệm đề tài phải có văn bản báo cáo và xin phép lãnh
đạo Viện.
+ Đƣợc quyền yêu cầu chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thêm báo cáo tổng
hợp kết quả nghiên cứu, nếu thấy báo cáo này chƣa đạt yêu cầu và sau khi đã
tham khảo ý kiến của 2 phản biện.
2.2. Biện pháp tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài
Việc tạm ứng kinh phí cho ban chủ nhiệm đề tài nhằm tạo điều kiện
thuận lợi và góp phần đề cao vai trò của ban chủ nhiệm đề tài trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao. Ban chủ nhiệm đề tài sẽ có đủ kinh phí để
mua tài liệu, văn phòng phẩm, in ấn, đóng xén tài liệu và các vật tƣ khác cần
thiết cho quá trình nghiên cứu. Kinh phí tạm ứng cũng tạo điều kiện để ban
chủ nhiệm đề tài thanh toán cho các hội nghị, hội thảo khoa học và tạm ứng
kinh phí cho những cán bộ nghiên cứu đƣợc phân công thực hiện các phần
việc của đề tài.
Phƣơng thức tạm ứng kinh phí đề tài:
Đề tài đƣợc tạm ứng trƣớc kinh phí theo 2 nhóm hoạt động sau:
+ Tạm ứng kinh phí thực hiện hợp đồng nghiên cứu chuyên đề
+ Tạm ứng kinh phí cho các hoạt động chung của đề tài.
Mức kinh phí tạm ứng thực hiện hợp đồng nghiên cứu chuyên đề đƣợc
quy định trong các hợp đồng nghiên cứu. Thông thƣờng các hợp đồng nghiên
cứu chuyên đề đƣợc tạm ứng 50% kinh phí thực hiện chuyên đề.
Tạm ứng kinh phí cho các hoạt động chung của đề tài thƣờng đƣợc thực
hiện 2 lần trong năm. Lần 1 diễn ra sau khi đề cƣơng nghiên cứu của đề tài
đƣợc duyệt. Lần 2 vào khoảng tháng 9 hoặc 10 sau khi đã quyết toán tạm ứng
lần 1. Mức tạm ứng lần đầu căn cứ vào khả năng tài chính của Viện và phân
bổ dự toán kinh phí của đề tài theo quý. Mức tạm ứng lần 2 là phần còn lại
của kinh phí đề tài, Viện chỉ giữ lại kinh phí nghiệm thu và chi phí hoàn thiện
sau nghiệm thu.
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Các đề tài không quyết toán và tạm ứng theo đúng tiến độ trên, thì sau
1/12 sẽ không đƣợc tiếp tục tạm ứng mà sẽ thanh toán trực tiếp các kết quả
nghiên cứu đã hoàn thành.
Để hoạt động nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian
tới ban chủ nhiệm đề tài đề nghị tiếp tục tăng cƣờng biện pháp quản lý thông
qua cán bộ theo dõi đề tài và tạm ứng kinh phí thực hiện. Đây là quá trình
giám sát nội dung nghiên cứu thông qua đồng tiền, nhằm thúc đẩy ban chủ
nhiệm đề tài căn cứ vào nội dung nghiên cứu để bố trí kinh phí phù hợp. Để
thực hiện biện pháp này đạt kết quả tốt hơn, Viện Khoa học Thống kê cần
kiên quyết xử lý những đề tài có tiến độ nghiên cứu chậm hoặc nội dung
nghiên cứu không đạt yêu cầu bằng cách tăng cƣờng công tác thẩm định, đọc
tham gia ý kiến vào các chuyên đề và báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt của
đề tài trƣớc khi nghiệm thu, thanh lý.
3. Trao quyền tự chủ cho chủ nhiệm đề tài, khoán tổng kinh phí thực hiện
và khen thưởng các đề tài đạt chất lượng cao...
3.1.

Sự cần thiết phải trao quyền chủ động cho chủ nhiệm đề tài

Các nhà quản lý và nghiên cứu đã bỏ khá nhiều công sức tìm hiểu bản
chất của việc không có hiệu quả, ít gắn với cuộc sống và tiêu tốn kinh phí lớn
của hoạt động nghiên cứu khoa học, đã chú ý đến khía cạnh tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài. Nhiều khoản chi của chủ nhiệm đề tài
không phải vì nghiên cứu khoa học. Phân tích kỹ hơn đã khẳng định đây là
hậu quả của cơ chế hành chính vận dụng vào quản lý hoạt động nghiên cứu
khoa học. Nghĩa là công việc chuyên môn khoa học không những bị quản lý
bằng các văn bản hành chính cứng nhắc, mà các cơ quan quản lý khoa học
còn ban hành nhiều văn bản ràng buộc đội ngũ cán bộ nghiên cứu về mặt thủ
tục nhƣng lại không tính đến chất lƣợng sản phẩm nghiên cứu. Việc hành
chính hóa hoạt động quản lý đã gây ra hiệu quả thấp trong việc sử dụng
nguồn tài nguyên chính của hoạt động nghiên cứu khoa học là tính năng động
và tiềm năng sáng tạo của cán bộ khoa học. Nhiều phân tích đã vạch ra
nguyên nhân của tình trạng kém hiệu quả của hoạt động nghiên cứu là xu
hƣớng hành chính hóa, quan liêu hóa hoạt động quản lý khoa học. Những
phân tích này dẫn chứng quá trình thông qua các quyết định liên quan đến
khoa học bị phức tạp hóa, các quyết định nặng về mặt hình thức và ít đƣợc
cân nhắc về mặt khoa học. Bộ phận cán bộ quản lý theo dõi đề tài kiểm soát
định mức quá cứng nhắc buộc chủ nhiệm phải quyết toán một cách hình thức.
Đó là chƣa kể những khó khăn của cán bộ nghiên cứu: Những ý tƣởng
và đề xuất của cán bộ khoa học bình thƣờng có thể không “qua” đƣợc bởi tác
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giả của nó chƣa đủ địa vị về tổ chức và chƣa đủ uy tín. Những đề xuất mới có
thể gây nên những phản ứng bất lợi ở các cấp độ khác nhau trong các tổ chức
nghiên cứu và thậm chí là sự chống đối bởi lẽ chúng thƣờng đòi hỏi phải có
những thay đổi lớn trong công việc hàng ngày và làm tổn hại đến uy tín của
lãnh đạo. Ngƣời đƣa ra ý tƣởng mới phải mất nhiều thời gian và trí lực để dàn
xếp những mối quan hệ với đồng nghiệp, với thủ trƣởng trực tiếp và tìm sự
ủng hộ trong giới lãnh đạo. Trƣớc những thách thức này không giao cho chủ
nhiệm đề tài những quyền chủ động nhất định họ không thể vƣợt qua nổi.
3.2.

Ý nghĩa của việc trao quyền chủ động cho chủ nhiệm đề tài

Tự chủ, tự chịu trách nhiệm có tác dụng nâng cao hiệu quả hoạt động
nghiên cứu. Tuy nhiên, đối tƣợng đang nói tới là chủ nhiệm các đề tài do
ngân sách nhà nƣớc đài thọ kinh phí, nơi mà các cơ quan quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học thể hiện vai trò vƣợt quá chức năng quản lý vĩ mô cần
thiết của mình. Ở đây dƣờng nhƣ tồn tại mâu thuẫn giữa một bên đề cao vai
trò của công tác quản lý nhằm kiểm soát hoạt động nghiên cứu và một bên
nhấn mạnh tính năng động, sáng tạo của chủ nhiệm đề tài. Giải quyết hài hòa
mâu thuẫn này đặt ra yêu cầu giao quyền tự chủ, để nâng cao tinh thần tự
chịu trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài.
Nếu để chủ nhiệm đề tài cảm thấy mình bị quá ràng buộc vào chế độ chi
tiêu và không có một quyền hành thật sự nào cả hoặc phải làm công ích quá
nhiều sẽ làm mất đi tính hăng hái, động lực sáng tạo và sự quan tâm đến chất
lƣợng của đề tài. Do đó việc trao cho chủ nhiệm đề tài quyền chủ động, nhằm
nâng cao chất lƣợng nghiên cứu của đề tài là cần thiết và phù hợp với yêu cầu
đề cao vai trò cá nhân của hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhằm phát huy
tính năng động và tiềm năng sáng tạo của cán bộ nghiên cứu nhất là chủ
nhiệm đề tài.
3.3.

Đặc điểm của việc giao quyền chủ động cho chủ nhiệm đề tài

Giao quyền chủ động cho chủ nhiệm đề tài là một tất yếu khách quan
nhƣng cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh nhất định. Nghĩa là chủ nhiệm đề tài
đƣợc giao quyền chủ động trong những việc cụ thể và trong những giai đoạn
cụ thể của quá trình thực hiện đề tài.
Giao quyền chủ động cho chủ nhiệm đề tài không phải là một chế độ
đƣợc xác lập theo tính chất “từ không đến có” mà chủ yếu là trao quyền dần
dần từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chủ
nhiệm đề tài chỉ có thể thực hiện đƣợc trong điều kiện tồn tại cơ chế quản lý
hoạt động nghiên cứu khoa học vĩ mô của nhà nƣớc. Các cơ quan quản lý
khoa học của Nhà nƣớc tập trung vào chức năng quản lý nhà nƣớc, đƣa ra
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những quy định chung là các định mức sàn làm cơ sở để chủ nhiệm đề tài
quản lý trực tiếp, toàn diện hoạt động nghiên cứu của mình.
3.4.

Nội dung giao quyền chủ động cho chủ nhiệm đề tài

a. Về nhiệm vụ nghiên cứu: Chủ nhiệm đề tài đƣợc quyền cụ thể hóa,
xác định các vấn đề cần tập trung giải quyết, xây dựng đề cƣơng chi tiết để
thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và bảo vệ đề cƣơng này trƣớc Hội đồng xét
duyệt đề cƣơng và lựa chọn chủ nhiệm đề tài. Sau khi đề cƣơng đã đƣợc
duyệt, trong quá trình thực hiện chủ nhiệm đề tài còn đƣợc quyền điều chỉnh
nhỏ giữa những nội dung nghiên cứu. Việc thêm, bớt những nội dung nghiên
cứu chính chủ nhiệm đề tài phải làm văn bản báo cáo đơn vị quản lý đề tài.
Chủ nhiệm đề tài đƣợc quyền tự do lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu, công
bố kết quả nghiên cứu và đƣợc tự chủ trong quá trình nghiên cứu.
b. Về lực lƣợng tham gia nghiên cứu đề tài: Chủ nhiệm đề tài đƣợc toàn
quyền lựa chọn đội ngũ cán bộ nghiên cứu, ký kết hợp đồng nghiên cứu khoa
học với bất cứ cán bộ nghiên cứu nào có khả năng đóng góp vào kết quả
nghiên cứu của đề tài. Mời các cán bộ nghiên cứu tham gia các cuộc hội thảo,
đóng góp ý kiến vào các báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Mời các
chuyên gia thẩm định và đánh giá các kết quả nghiên cứu chuyên đề và báo
cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài.
c. Về kết quả nghiên cứu chuyên đề: Chủ nhiệm đề tài có quyền nghiệm
thu, đánh giá kết quả nghiên cứu chuyên đề. Chịu trách nhiệm về chất lƣợng
của các chuyên đề và đƣợc quyền quyết định mức kinh phí thanh toán cho
các chuyên đề tùy theo chất lƣợng và mức đã ký theo hợp đồng nghiên cứu.
- Theo văn bản 45/2001/TTLT Chủ nhiệm đề tài đƣợc quyền ký và
nghiệm thu các hợp đồng nghiên cứu chuyên đề với đội ngũ cán bộ nghiên
cứu. Chủ nhiệm đề tài cấp Tổng cục đƣợc ký các hợp đồng dƣới 3 triệu đồng
và chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở đƣợc ký các hợp đồng dƣới 1,5 triệu đồng.
- Từ năm 2006, văn bản 93/2006/TTLT đã trao thêm cho chủ nhiệm đề
tài nhiều quyền chủ động hơn. Cụ thể: Theo văn bản 45/2001/TTLT với các
chuyên đề có chất lƣợng thấp chủ nhiệm đề tài có thể quyết toán hợp đồng
với mức thấp hơn mức đã ký, nhƣng với các chuyên đề có chất lƣợng cao chủ
nhiệm đề tài cũng không đƣợc phép thanh toán cao hơn mức đã ký. Văn bản
93/2006/TTLT đã mở ra khả năng cho phép chủ nhiệm đề tài thanh toán cho
các chuyên đề đạt kết quả tốt với mức cao hơn mức đã ký trong hợp đồng.
Điều này sẽ khuyến khích cán bộ nghiên cứu đầu tƣ nhiều hơn cho sản phẩm
nghiên cứu để có thể nhận đƣợc mức thu nhập cao hơn. Việc trao quyền này
vừa phù hợp với cơ chế thị trƣờng, vừa khuyến khích tính năng động, sáng
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tạo của hoạt động nghiên cứu. Để đạt đƣợc hiệu quả cao, văn bản
93/2006/TTLT đã đƣa thêm các giải pháp sau:
- Khoán tổng kinh phí thực hiện cho chủ nhiệm đề tài. Để làm đƣợc việc
này, sau khi đề tài đƣợc Hội đồng thông qua đề cƣơng và lựa chọn chủ nhiệm
đề tài phê duyệt về nội dung nghiên cứu, đề cƣơng chi tiết, tổng kinh phí và
dự toán kinh phí cho từng nội dung, chủ nhiệm đề tài đƣợc khoán tổng kinh
phí của đề tài. Chủ nhiệm đề tài đƣợc quyền chủ động cân đối lại các công
việc giữa các mục dự toán, nhƣng không vƣợt tổng kinh phí của đề tài. Số
kinh phí chƣa dùng hết chủ nhiệm đề tài có thể ký thêm hợp đồng nghiên cứu
chuyên đề hoặc để lại phân phối sau khi đánh giá nghiệm thu đề tài. Phần
kinh phí còn lại sau khi nghiệm thu đề tài đƣợc phân phối nhƣ sau:
+ Chia cho các cá nhân tham gia thực hiện đề tài có nhiều thành tích
đóng góp cho thành công của đề tài, cụ thể nhƣ sau:
- 70% số kinh phí tiết kiệm đƣợc, nếu đề tài đƣợc đánh giá đạt mức A
- 60% số kinh phí tiết kiệm đƣợc, nếu đề tài đƣợc đánh giá đạt mức B
- 50% số kinh phí tiết kiệm đƣợc, nếu đề tài đƣợc đánh giá đạt mức C.
Mức chia cụ thể cho từng cá nhân tham gia thực hiện đề tài do chủ
nhiệm đề tài quyết định sau khi thống nhất với thủ trƣởng đơn vị chủ trì
nghiên cứu.
+ Phần kinh phí tiết kiệm còn lại nộp vào quỹ đời sống của đơn vị chủ
trì thực hiện đề tài.
Tất nhiên đã khoán tổng kinh phí thực hiện cho chủ nhiệm đề tài thì
cũng phải thu hồi kinh phí đối với các đề tài không hoàn thành: Các đề tài
không hoàn thành để tổ chức nghiệm thu hoặc đƣợc hội đồng đánh giá
nghiệm thu xếp loại không đạt yêu cầu, đều coi là đề tài không hoàn thành.
Các đề tài không hoàn thành phải có trách nhiệm hoàn lại một phần kinh phí
của đề tài. Mức thu hồi từ 10% đến 30% tổng kinh phí của đề tài. Viện Khoa
học Thống kê xem xét quyết định mức thu hồi cụ thể cho từng đề tài tùy theo
nguyên nhân không hoàn thành là chủ quan hay khách quan. Số tiền thu hồi
nộp vào ngân sách Nhà nƣớc: 50% do chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm nộp
lại, 50% trích từ quỹ hoặc các nguồn kinh phí tự có của đơn vị chủ trì đề tài.
- Để không phải chia quá nhỏ nội dung nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài còn
đƣợc quyền ký các hợp đồng nghiên cứu chuyên đề có nội dung tƣơng đƣơng
đề tài vệ tinh (có mức kinh phí trên 3 triệu đồng). Để bảo đảm chất lƣợng và
tính nghiêm túc của các chuyên đề nghiên cứu loại này, chủ nhiệm đề tài cần
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tổ chức hội nghị bảo vệ đề cƣơng và nghiệm thu chuyên đề có sự tham gia
của lãnh đạo Viện và Phòng quản lý.
Nhƣ vậy, theo các chế độ quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và
thực hành quản lý của cán bộ quản lý khoa học, chủ nhiệm đề tài đã có đầy
đủ các quyền hành cần thiết để tổ chức thực hiện đề tài đƣợc giao. Thông qua
đó cán bộ nghiên cứu cũng có thể nâng cao thu nhập của mình bằng cách
hoàn thành tốt hơn chuyên đề của mình.
d. Về sử dụng kinh phí:
Chủ nhiệm đề tài đƣợc dự toán kinh phí cho các nội dung công việc sẽ
tiến hành, trình cơ quan quản lý đề tài phê duyệt.
Trong quá trình thực hiện, dự toán kinh phí đƣợc phê duyệt cho từng đề
tài là mức tối đa để thực hiện đề tài. Trong phạm vi tổng dự toán kinh phí của
đề tài, căn cứ quy chế chi tiêu kinh phí của đề tài đã đƣợc ban hành của cơ
quan quản lý đề tài chủ nhiệm đề tài đƣợc quyền tự chủ trong việc sử dụng
dự toán kinh phí đƣợc duyệt để tổ chức thực hiện đề tài theo quy định sau:
+ Đối với nội dung chi trả về tiền công, thù lao cho cán bộ thực hiện các
nội dung nghiên cứu, chuyên gia nhận xét, đánh giá, thẩm định, lao động
khác tham gia trực tiếp thực hiện đề tài; chi hội thảo khoa học chủ nhiệm đề
tài đƣợc quyền quyết định các mức chi cao hơn hoặc thấp hơn định mức quy
định, tùy theo chất lƣợng và hiệu quả công việc đặt hàng nghiên cứu. Kể cả
các hợp đồng nghiên cứu chuyên đề. Chủ nhiệm đề tài có thể thanh quyết
toán cho các hợp đồng nghiên cứu chuyên đề với mức cao hơn, bằng hoặc
thấp hơn mức đã ký trong hợp đồng nghiên cứu chuyên đề, tùy theo chất
lƣợng kết quả đạt đƣợc.
+ Đối với nội dung chi công tác phí trong nƣớc; chủ nhiệm đề tài đƣợc
quyền quyết định mức thanh toán công tác phí cao hơn hoặc thấp hơn mức
quy định hiện hành của nhà nƣớc về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công
chức đi công tác địa phƣơng phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.
+ Đối với nội dung chi về thu thập thông tin, sách báo, tƣ liệu, và các
khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu chủ nhiệm đề tài đƣợc
chủ động thực hiện các khoản chi này trên cơ sở yêu cầu của đề tài theo
hƣớng tiết kiệm, có hiệu quả và đúng với hoạt động nghiệp vụ thực tế phát
sinh khi thực hiện đề tài.
Đối với những nội dung chi không giao quyền chủ động cho chủ nhiệm
đề tài thì phải chi tiêu theo quy định hiện hành của Nhà nƣớc và trong phạm
vi dự toán kinh phí đƣợc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
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Trƣờng hợp thủ trƣởng đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài không thống
nhất về mức chi, về điều chỉnh dự toán kinh phí các nội dung chi thì thủ
trƣởng đơn vị chủ trì là ngƣời quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về
quyết định đó, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm thực hiện.
Trong trƣờng hợp phải thay đổi mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính của
đề tài cho phù hợp với tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của đơn vị chủ trì..
Từ đó làm thay đổi cơ bản dự toán kinh phí của đề tài thì chủ nhiệm đề tài và
thủ trƣởng đơn vị chủ trì lập dự toán kinh phí điều chỉnh theo các mục tiêu, nội
dung cần phải thay đổi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề tài quyết định.
Sau khi đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, việc sử dụng kinh phí theo dự toán
điều chỉnh của đề tài đƣợc thực hiện theo chế độ khoán kinh phí cho đề tài.
Để khuyến khích chủ nhiệm đề tài nâng cao chất lƣợng nghiên cứu,
quản lý khoa học còn sử dụng biện pháp khen thƣởng các đề tài đạt chất
lƣợng cao.
Biện pháp khen thƣởng các đề tài đạt chất lƣợng cao
Khi giao nhiệm vụ nghiên cứu và kế hoạch kinh phí cho đề tài chúng ta
đều chƣa tính đến kết quả nghiên cứu có thể có chất lƣợng khác nhau. Đối
với các chuyên đề văn bản 93/2006/TTLT đã cho phép chủ nhiệm đề tài
thanh toán cao hơn mức đã ký trong hợp đồng, thì đối với đề tài cũng cần
đƣợc thƣởng thỏa đáng đối với các đề tài đƣợc hội đồng nghiệm thu đánh giá
đạt chất lƣợng cao. Đề xuất mức thƣởng hợp lý là rất quan trọng khi vận
dụng biện pháp này.
Trong những năm qua hầu nhƣ chúng ta chƣa khen thƣởng cho đề tài
nào. Một số đề tài đã đƣợc đề nghị nhƣng số đƣợc phê duyệt còn quá ít.
Chúng ta đã thành công bƣớc đầu trong việc khen thƣởng các đề tài hoàn
thành đúng tiến độ năm nghiên cứu. Kết quả là số đề tài hoàn thành để tổ
chức nghiệm thu đánh giá trong năm nghiên cứu đã tăng lên đáng kể.
Nội dung biện pháp khen thƣởng các đề tài đạt chất lƣợng cao
Cần xây dựng một quy chế khen thƣởng các đề tài nghiên cứu khoa học
bao gồm các nội dung: Những tiêu chuẩn xét khen thƣởng một đề tài và thành
lập hội đồng xét khen thƣởng. Viện trƣởng Viện Khoa học Thống kê căn cứ
vào kết quả làm việc của Hội đồng đề xuất danh sách và mức khen thƣởng để
lãnh đạo Tổng cục ra quyết định đối với các đề tài cấp Tổng cục và Viện
trƣởng ra quyết định khen thƣởng đối với các đề tài cấp cơ sở. Mức thƣởng
cũng cần phải thỏa đáng, với 2 yêu cầu, một là với mức thƣởng ấy chủ nhiệm
đề tài cảm thấy những đóng góp của mình đã đƣợc đánh giá đúng và việc
phải đánh giá thỏa đáng các kết quả nghiên cứu của đồng nghiệp là lợi ích
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chung của toàn bộ những ngƣời tham gia nghiên cứu. Biểu hiện là chủ nhiệm
đề tài tổ chức nghiệm thu nghiêm túc các chuyên đề và thanh toán theo đúng
mức chất lƣợng mà những chuyên đề đó đạt đƣợc. Hai là, mức thƣởng lúc
đầu có thể chƣa nhiều, nhƣng sẽ tăng dần theo mức độ tăng chất lƣợng chung
của các đề tài và mức độ chính xác của kết quả xếp loại của các hội đồng
nghiệm thu. Các đề tài đƣợc đƣa ra bình xét để khen thƣởng có thể bao gồm:
+ Các đề tài đƣợc Hội đồng đánh giá nghiệm thu xếp loại giỏi và xuất
sắc, có thể đƣa thêm một số đề tài đạt điểm trung bình trên 8,6.
+ Thƣởng đề tài triển khai đúng tiến độ, hoàn thành nội dung nghiên cứu.
+ Thƣởng các đề tài có những đóng góp thiết thực cho nghiệp vụ chuyên
môn của ngành.
+ Thƣởng những đề tài viết báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề xuất
đƣợc các sáng kiến hoặc có ý tƣởng độc đáo có thể áp dụng ngay vào công
tác chuyên môn.
+ ...v.v.
Hội đồng xét khen thƣởng có từ 7 đến 9 thành viên là lãnh đạo các đơn
vị chủ chốt trong Tổng cục, lãnh đạo ban thi đua ngành..., làm tƣ vấn cho
lãnh đạo Tổng cục và Viện trƣởng Viện Khoa học Thống kê xem xét các đề
tài trên các mặt:
- Có đóng góp về mặt khoa học cho nghiệp vụ thống kê của ngành.
- Có giá trị thực tiễn đóng góp hoàn thiện nghiệp vụ của ngành.
- Có tác dụng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành.
Ngoài ra, xét chọn các đề tài theo tiêu thức riêng phù hợp với khía cạnh
đƣợc khen thƣởng của đề tài.
Khi chủ nhiệm đề tài đã có đủ phƣơng tiện và quyền lực cần thiết để
thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thì việc tổ chức đánh giá nghiêm túc kết quả
của đề tài là yêu cầu hết sức quan trọng. Cùng với quy chế xét và khen
thƣởng các đề tài đạt chất lƣợng cao, đánh giá đúng đắn kết quả nghiên cứu
sẽ là biện pháp thích hợp để nâng cao chất lƣợng nghiên cứu của các đề tài.
4. Đặc điểm sản phẩm nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiệm thu
kết quả nghiên cứu bằng hội đồng nghiệm thu
4.1. Đặc điểm sản phẩm nghiên cứu khoa học
Sau quá trình triển khai nghiên cứu nói chung các sản phẩm của đề tài
thể hiện dƣới 2 hình thức: sản phẩm của đề tài là các báo cáo khoa học hoặc
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là sản phẩm mẫu, vật hóa các kết quả nghiên cứu khoa học. Dù thể hiện dƣới
hình thức nào đây cũng là sản phẩm của trí tuệ, mang tính chất tri thức, trừu
tƣợng. Giá trị sử dụng của sản phẩm nghiên cứu khoa học không phải ai cũng
nhận ra, mà phải là những nhà chuyên môn và họ cũng đánh giá khác nhau.
Khác với sản phẩm hàng hóa giá trị sử dụng của nó mọi ngƣời đều nhận ra và
đánh giá giống nhau.
Đối với ngành Thống kê sản phẩm nghiên cứu là sản phẩm của trí tuệ do
các nhà nghiên cứu thống kê tạo nên: bao gồm hệ thống các cơ sở lí luận,
phƣơng pháp luận thống kê, là hệ thống các bảng danh mục, các bảng phân
ngành, hệ thống các chỉ tiêu thông tin thống kê, hệ thống các cơ sở dữ
liệu…Qua thời gian nó luôn luôn đƣợc cải tiến và hoàn thiện phù hợp với yêu
cầu cơ chế quản lý kinh tế của đất nƣớc.
Do đặc điểm sản phẩm nghiên cứu khoa học và cách quản lý hoạt động
nghiên cứu khoa học là bằng bộ máy hành chính nên để đánh giá nghiệm thu
các sản phẩm nghiên cứu khoa học sử dụng hình thức hội đồng nghiệm thu là
phù hợp. Trên cơ sở ý kiến tham luận của các chuyên gia có kinh nghiệm
trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài mới có thể đánh giá đƣợc hiệu quả của
công tác nghiên cứu. Trong những năm qua ngành Thống kê đã tiến hành
nghiệm thu các đề tài nghiên cứu thông qua Hội đồng nghiệm thu và thực tế
đã chứng tỏ rằng phƣơng pháp này là hợp lý.
4.2. Phƣơng pháp nghiệm thu kết quả nghiên cứu bằng các hội đồng
nghiệm thu
Các kết quả nghiên cứu khoa học phải bảo đảm tính khoa học, mới mẻ
và có khả năng ứng dụng thực tế, đây là các tiêu thức rất định tính trong khi
những lợi ích kinh tế trƣớc mắt của nó thì lại chƣa biểu hiện rõ, nên phƣơng
pháp đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu bằng các hội đồng nghiệm thu
đƣợc cho là hợp lý hơn để thị trƣờng đánh giá. Việc sử dụng hội đồng đánh
giá nghiệm thu chắc chắn còn là biện pháp lâu dài ngay cả trong giai đoạn
các cơ sở nghiên cứu tự chủ một phần hoặc toàn bộ kinh phí của mình. Trong
các giai đoạn này vai trò của thị trƣờng công nghệ sẽ lớn hơn nhƣng vẫn chƣa
thay thế đƣợc hội đồng đánh giá nghiệm thu. Vì dù sao sản phẩm nghiên cứu
khoa học, ngay cả công nghệ vẫn là sản phẩm trí tuệ chỉ là sản phẩm trung
gian để sản xuất ra sản phẩm hàng hóa cạnh tranh trên thị trƣờng. Nhƣng vai
trò của thị trƣờng sẽ ngày càng chi phối, tác động thông qua tiêu chuẩn đánh
giá đề tài của hội đồng. Những công nghệ tạo ra những sản phẩm hàng hóa có
khả năng cạnh tranh cao trên thị trƣờng sẽ đƣợc đánh giá cao.
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Đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học là quá trình
thẩm định, đánh giá các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt đƣợc so với mục
đích, yêu cầu và nội dung đã đƣợc duyệt của cơ quan có thẩm quyền.
4.2.1. Về hội đồng nghiệm thu
- Đối với đề tài cấp cơ sở tổ chức nghiệm thu một lần và thành lập một
hội đồng.
- Đối với đề tài cấp Tổng cục tổ chức nghiệm thu 2 lần (nghiệm thu sơ
bộ và nghiệm thu chính thức) và mỗi lần nghiệm thu thành lập một hội đồng
khác nhau.
Viện trƣởng Viện Khoa học Thống kê Quyết định thành lập Hội đồng
đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp cơ sở và nghiệm
thu sơ bộ đề tài cấp Tổng cục;
Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê ký quyết định về việc thành lập
Hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp Tổng
cục (nghiệm thu chính thức).
+ Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đƣợc thành
lập có từ 5 -7 thành viên và Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
cấp Tổng cục có 7 - 9 thành viên. Hội đồng gồm có chủ tịch hội đồng, 2 phản
biện, 1 thƣ ký hội đồng và các ủy viên. Chủ nhiệm đề tài và các thành viên
chính của đề tài không đƣa vào danh sách Hội đồng.
Khi thành lập Hội đồng, cán bộ phòng quản lý đã căn cứ vào nội dung
nghiên cứu của các đề tài để lựa chọn đề xuất những thành viên tham gia hội
đồng cho phù hợp.
- Đối với những đề tài mang tính lý luận chung thì các thành viên tham
gia thƣờng là: Thành viên của Viện Khoa học Thống kê; Các vụ Thuộc Tổng
cục Thống kê; Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân và một số Bộ, ngành có liên
quan.
- Những đề tài mang tính chất ứng dụng thực tế thành viên tham gia
ngoài các đơn vị trên còn có thêm thành viên của các Cục thống kê Tỉnh,
Thành phố.
+ Các thành viên đƣợc đƣa vào tham gia Hội đồng là các cán bộ có trình
độ đại học trở lên, có uy tín, khách quan, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
có kinh nghiệm nghiên cứu và am hiểu sâu về lĩnh vực nghiên cứu của đề tài
và những thành viên đã tham gia Hội đồng xét duyệt đề cƣơng đề tài đƣợc ƣu
tiên xem xét mời tham gia hội đồng đánh giá nghiệm thu.
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4.2.2. Nguyên tắc đánh giá, nghiệm thu đề tài
Đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học là quá trình thẩm
định, đánh giá các kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt đƣợc so với mục đích,
yêu cầu và nội dung đã đƣợc duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Việc đánh
giá, nghiệm thu các đề tài phải tuân theo các nguyên tắc sau:
+ Việc tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài phải đƣợc tiến hành dân
chủ, bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài
và đơn vị quản lý Nhà nƣớc về khoa học công nghệ theo quy định của Luật
khoa học và công nghệ.
+ Việc đánh giá nghiệm thu đề tài phải căn cứ vào thuyết minh đăng ký
đề tài đã đƣợc phê duyệt, vào hợp đồng khoa học đã ký kết. Tài liệu để đánh
giá là báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài và trình bầy của chủ
nhiệm đề tài trƣớc hội đồng nghiệm thu.
+ Việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài phải đƣợc tiến hành đúng quy trình,
bảo đảm nghiêm túc, trung thực, dân chủ, công khai, khách quan, chính xác và
công bằng... để có thể đánh giá chính xác nhất kết quả đề tài đã đạt đƣợc.
4.2.3. Phƣơng thức đánh giá nghiệm thu đề tài
Việc đánh giá nghiệm thu, công nhận kết quả của đề tài phải đƣợc thực
hiện trên cơ sở đánh giá của một hội đồng khoa học. Hội nghị nghiệm thu sơ
bộ, đƣợc tiến hành sau khi các đề tài cấp tổng cục đã kết thúc giai đoạn
nghiên cứu, là bƣớc chuẩn bị để đánh giá nghiệm thu chính thức, là hội nghị
của ban chủ nhiệm đề tài với đơn vị quản lý đề tài - Viện khoa học thống kê nhằm góp ý để Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu đã đạt
đƣợc và xem xét các điều kiện để đƣa ra bảo vệ chính thức. Hội nghị nghiệm
thu chính thức sẽ đánh giá toàn diện kết quả nghiên cứu của đề tài.
Hội đồng đánh giá nghiệm thu thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu đề tài
thông qua phiên họp của Hội đồng đƣợc tổ chức công khai, sau khi có ý kiến nhận
xét bằng văn bản của các thành viên hội đồng và bỏ phiếu đánh giá, xếp loại đề tài.
Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp
loại của Hội đồng đánh giá nghiệm thu để xem xét, quyết định công nhận kết
quả của đề tài cấp Tổng cục và viện trƣởng Viện Khoa học Thống kê căn cứ
vào kết quả đánh giá, xếp loại của Hội đồng đánh giá nghiệm thu để xem xét,
quyết định công nhận kết quả của đề tài cấp cơ sở.
4.2.4. Các tiêu thức đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học
Kết quả nghiên cứu của đề tài đƣợc đánh giá trên 2 khía cạnh: nội dung
và hình thức.
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+ Về mặt hình thức phải đảm bảo cấu trúc của một báo cáo khoa học,
bao gồm: tên gọi nội dung nghiên cứu, các thành viên tham gia nghiên cứu,
mục lục, phần mở đầu, phần kết quả nghiên cứu, kết luận - kiến nghị và danh
mục tài liệu tham khảo.
+ Về nội dung các kết quả nghiên cứu khoa học đƣợc đánh giá theo các
tiêu chuẩn sau:
- Giá trị khoa học
- Khả năng áp dụng vào thực tiễn
- Tính mới mẻ, độc đáo.
Các tiêu chuẩn này là các tiêu chuẩn định tính. Đối với sản phẩm nghiên
cứu khoa học, đƣợc đánh giá bằng các tiêu chí định tính và các chỉ tiêu định
tính này lại không có đƣợc hệ thống các chỉ tiêu định lƣợng hỗ trợ, do đó mỗi
thành viên hội đồng có thể có cảm nhận rất khác nhau về giá trị khoa học.
Ngƣời đánh giá lại phải định lƣợng mức độ khoa học của từng sản phẩm
nghiên cứu khoa học để cho điểm nên là một việc rất khó khăn.
Những thuộc tính sau làm tăng mức độ giá trị khoa học của kết quả
nghiên cứu:
- Có ý tƣởng giải quyết vấn đề đặt ra và ý tƣởng đó đƣợc trình bầy
xuyên suốt toàn bộ báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu một cách hệ thống.
- Báo cáo kết quả nghiên cứu trình bầy mạch lạc, chặt chẽ, không mâu
thuẫn nhau và các lập luận đƣợc trình bầy trong báo cáo có giá trị thuyết phục
cao.
- Tính xác thực, phong phú, và độ tin cậy cao của các thông tin, số liệu
đã thu thập ... đƣợc sử dụng trong đề tài.
- Đọc xong báo cáo kết quả nghiên cứu, ngƣời đọc thấy vấn đề trở nên
sáng sủa, dễ nhận thức và kiểm soát đƣợc.
Các thuộc tính làm giảm mức độ giá trị khoa học của kết quả nghiên
cứu:
- Diễn đạt làm cho vấn đề trở nên phức tạp, không hệ thống và làm
ngƣời đọc không biết tác giả muốn thuyết phục điều gì, hoặc chỉ đƣa ra các
yêu cầu mà không có các biện pháp giải quyết hợp lý.
- Các tài liệu minh họa là các trƣờng hợp cá biệt, v.v…
Nói chung mức độ của giá trị khoa học là một nhận định sau khi đã
nghiên cứu kỹ sản phẩm kết quả nghiên cứu, tất nhiên nó cũng bị ảnh hƣởng
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bởi trạng thái tâm lý tức thời lúc đó của ngƣời đánh giá. Để hạn chế những
tác động này, hội đồng đánh giá, nghiệm thu cần có từ 5 đến 7 thành viên.
+ Khả năng áp dụng vào thực tiễn của kết quả nghiên cứu là cảm nhận
của ngƣời đọc đối với các hƣớng sau:
- Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các văn bản hƣớng
dẫn nghiệp vụ của ngành, phƣơng án điều tra, các báo cáo phân tích - dự báo
của ngành....hoặc:
- Góp phần giải quyết những vấn đề của thực tiễn, nâng cao chất lƣợng
công tác chuyên môn, đóng góp cho công tác đào tạo và nghiên cứu của
ngành.
+ Sản phẩm nghiên cứu khoa học phải là kết quả nghiên cứu mới mẻ có
tính sáng tạo và độc đáo. Tính mới mẻ cũng là rất tƣơng đối: một vấn đề đã
nghiên cứu nhiều năm, nhƣng đến nay mới phát hiện ra một cách tiếp cận
mới có thể góp phần giải quyết đƣợc vấn đề đặt ra, thì cũng vẫn đƣợc coi là
mới.
+ Riêng tiêu chuẩn đúng tiến độ nghiên cứu thì thuận lợi hơn cả.
4.2.5. Tổ chức đánh giá nghiệm thu
+ Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài,
Viện Khoa học Thống kê phải tiến hành tổ chức họp Hội đồng. Hội đồng chỉ
tiến hành họp khi có từ 2/3 số uỷ viên tham dự, trong đó số phản biện không
đƣợc vắng mặt quá 1 ngƣời và khi vắng mặt phản biện phải gửi bản nhận xét
đánh giá cho hội đồng.
+ Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu dựa theo báo cáo tổng hợp kết
quả nghiên cứu có đối chiếu với đề cƣơng đã đƣợc duyệt. Quá trình đánh giá
đƣợc thực hiện theo thể thức cho điểm (thang điểm 10) và bỏ phiếu kín. Điểm
của các thành viên trong hội đồng có giá trị nhƣ nhau. Điểm bình quân của
các thành viên Hội đồng sẽ là tiêu chuẩn cuối cùng để đánh giá phân loại kết
quả nghiên cứu.
Kết quả phân loại theo các mức điểm nhƣ sau:
- Điểm bình quân đạt 9,5 điểm trở lên (không có điểm 8) đạt loại xuất
sắc. Nếu có ít nhất một điểm 8 thì hạ xuống một loại.
- Điểm bình quân đạt từ 8,5 đến dƣới 9,5 điểm (không có điểm 6,5) đạt
loại giỏi. Nếu có ít nhất một điểm 6,5 hạ xuống một loại.
- Điểm bình quân đạt từ 7 đến dƣới 8,5 điểm (không có điểm 5) đạt loại
khá. Nếu có ít nhất một điểm 5 hạ xuống một loại.
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- Điểm bình quân đạt từ 5 đến dƣới 7 điểm đạt loại trung bình.
- Điểm bình quân dƣới 5 điểm là chƣa đạt.
Các đề tài đạt loại giỏi và suất sắc phải có ít nhất 2 bài báo đối với đề tài
cấp Tổng cục và 1 bài báo đối với đề tài cấp cơ sở liên quan đến nội dung
nghiên cứu của đề tài đăng trên tờ Thông tin khoa học thống kê hoặc các tạp
chí khoa học khác.
5. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đề tài khoa học sau
nghiệm thu và công tác triển khai kết quả nghiên cứu ứng dụng vào thực
tế công tác thống kê
Viện Khoa học Thống kê sau 30 năm hoạt động, tính từ năm 1981 đến
năm 2007 có hơn 300 đề tài khoa học và một số kết quả nghiên cứu thuộc
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học khác (nhƣ Hợp đồng phối hợp nghiên cứu
khoa học với Cục Thống kê tỉnh, thành phố và các đơn vị khác; nhiệm vụ
nghiên cứu triển khai thực tế; các báo cáo khoa học; v.v…). Tuy nhiên vấn đề
quản lý kết quả nghiên cứu sau nghiệm thu và triển khai kết quả nghiên cứu
đƣa vào ứng dụng trong thực tế chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Để nâng cao
hiệu quả chung của hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành Thống kê
trong thời gian tới cần hoàn thiện công tác quản lý đề tài khoa học sau
nghiệm thu và triển khai kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong nghiệp vụ
Thống kê.
5.1. Thực trạng công tác quản lý các đề tài khoa học sau nghiệm thu
Với số lƣợng hơn 300 kết quả đề tài khoa học và gần 100 kết quả nhiệm
vụ nghiên cứu khoa học công nghệ khác, công tác quản lý kết quả nghiên cứu
khoa học sau nghiệm thu chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu phục vụ công tác quản
lý khoa học và tra cứu của cán bộ, trong thực tế kết quả nghiên cứu đƣợc
quản lý theo 2 cách: Dạng văn bản và trên máy tính, kết quả nghiên cứu đề tài
khoa học của ngành Thống kê đƣợc lƣu trữ ở: Trung tâm Thông tin Khoa học
công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Thông tin
Khoa học Thống kê và Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo thuộc Viện Khoa
học Thống kê.
Các tài liệu bao gồm:
+ Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học (gồm đề tài: cấp Nhà nƣớc; cấp
Tổng cục và cấp cơ sở);
+ Kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (gồm: hợp đồng nghiên cứu
khoa học phối hợp với Cục Thống kê tỉnh, thành phố và các đơn vị khác;
nhiệm vụ nghiên cứu triển khai; v.v...)
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Lƣu trữ kết quả nghiên cứu khoa học của ngành Thống kê tại Viện Khoa
học Thống kê:
a. Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo:
Các tài liệu liên quan đến kết quả nghiên cứu khoa học đƣợc lƣu giữ tại
Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo bao gồm:
+ Hồ sơ hành chính của các đề tài
+ Kết quả nghiên cứu khoa học.
Hồ sơ hành chính của các đề tài bao gồm:
- Phiếu đăng ký đề tài
- Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học
- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu
- Biên bản hội nghị nghiệm thu kết quả nghiên cứu
- Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu
- Giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu.
Kết quả nghiên cứu đƣợc lƣu trữ theo hai dạng: Dạng Hard copy và
dạng Soft copy.
- Lƣu trữ dạng Hard copy:
Báo cáo toàn văn gồm: báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt - Đề tài
khoa học và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đƣợc sắp xếp theo năm thực hiện
tại Phòng Quản lý khoa học và đào tạo.
- Lƣu trữ dạng Soft copy:
+ Danh mục đề tài khoa học: Lƣu trữ trên cơ sở phần mềm Excel, đƣợc
phân tổ theo một số tiêu thức chủ yếu sau:
- Danh mục đề tài khoa học phân theo năm thực hiện;
- Danh mục đề tài khoa học phân theo cấp quản lý;
- Danh mục đề tài khoa học phân theo đơn vị chủ trì;
- Danh mục đề tài khoa học phân theo chủ nhiệm thực hiện đề tài;
- Danh mục đề tài khoa học phân theo lĩnh vực nghiên cứu;
- Danh mục đề tài khoa học phân theo chủ đề nghiên cứu;
+ Báo cáo toàn văn: Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt của một số
đề tài (năm 2004-2006) đƣợc lƣu trữ trên cơ sở phần mềm Microsoft word.
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b. Trung tâm Thông tin Khoa học Thống kê:
Kết quả nghiên cứu lƣu trữ theo hai dạng: Dạng Hard copy và dạng Soft copy.
- Lƣu trữ dạng Hard copy báo cáo toàn văn: báo cáo tổng hợp, báo cáo
tóm tắt kết quả đề tài đƣợc sắp xếp theo năm thực hiện tại Trung tâm Thông
tin Khoa học Thống kê.
- Lƣu trữ dạng Soft copy: Kết quả đề tài dự kiến lƣu trữ trên cơ sở phần
mềm CDS/ISIS for Windows Version 1.5.
- Năm 2007 Trung tâm Thông tin Khoa học Thống kê đã cập nhật thử
nghiệm một số kết quả đề tài khoa học năm 2005, theo một số tiêu thức:
+ Tên chủ nhiệm đề tài;
+ Thƣ ký đề tài;
+ Tên đề tài;
+ Số lƣợng trang báo cáo;
+ Thời gian thực hiện;
+ Cơ quan quản lý khoa học công nghệ;
+ Từ khoá;
+ Tóm tắt đề tài;
5.2. Một số nhận xét công tác lƣu trữ kết quả nghiên cứu khoa học của
ngành Thống kê tại Viện Khoa học Thống kê
a. Những vấn đề đạt đƣợc:
- Công tác lƣu trữ kết quả nghiên cứu khoa học của ngành Thống kê
trong những năm gần đây ngày càng đƣợc quan tâm và hoàn thiện hơn, bƣớc
đầu đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lƣu trữ.
- Kết quả nghiên cứu khoa học (đề tài khoa học từ năm 2000 đến nay)
bản Hard copy đóng bìa cứng xếp theo năm thực hiện và báo cáo toàn văn
của một số đề tài đƣợc lƣu trữ dạng Soft copy trên cơ sở phần mềm Microsoft
word (tại phòng Quản lý khoa học và Đào tạo) và lƣu trữ trên cơ sở phần
mềm CDS/ISIS for Windows Version 1.5 (bắt đầu cập nhật thử nghiệm một
số đề tài khoa học năm 2005 tại Trung tâm Thông tin Khoa học Thống kê).
b. Những mặt còn hạn chế:
- Mặc dù đã có sự quan tâm trong công tác lƣu trữ kết quả nghiên cứu,
nhƣng mức độ đầu tƣ cơ sở vật chất đối với công tác lƣu trữ chƣa đƣợc quan
tâm đúng mức, đặc biệt phần ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
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quản lý các kết quả nghiên cứu (đề tài khoa học) chƣa đƣợc đầu tƣ, phần
mềm đang ứng dụng Excel (tại Phòng Quản lý Khoa học và đào tạo) chƣa
thật thích hợp cho yêu cầu tra cøu th«ng tin kÕt qu¶ nghiên cứu.
- Kết quả nghiên cứu khoa học (loại trừ các đề tài khoa học), các báo
cáo chuyên đề nhánh, hồ sơ đề tài, các sản phẩm hợp đồng phối hợp với địa
phƣơng và các đơn vị khác, các nhiệm vụ nghiên cứu chƣa đƣợc lƣu trữ dạng
Soft copy, mới lƣu trữ dạng Hard copy, ứng dụng công nghệ thông tin đối với
các sản phẩm nghiên cứu này chƣa đƣợc đề cập đến trong thực tế.
Nguyên nhân của những tồn tại:
- Cán bộ có kinh nghiệm trong công tác quản lý quá ít so với đáp ứng
yêu cầu công tác quản lý khoa học trong toàn ngành;
- Đầu tƣ xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu khoa học
phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc nói chung và công tác quản lý khoa học
nói riêng chƣa đƣợc các nhà lãnh đạo quan tâm;
- Chƣa đề xuất kế hoạch và lộ trình cần hoàn thiện công tác lƣu trữ kết
quả nghiên cứu một cách khoa học và có tính khả thi trong thực tiễn.
5.3. Thực trạng công tác triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào
thực tế của ngành Thống kê
Với số lƣợng hơn 300 kết quả đề tài khoa học đƣợc nghiệm thu và gần
100 kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ khác (từ năm 19812006), số lƣợng kết quả nghiên cứu khoa học đƣợc triển khai ứng dụng trong
công tác thống kê chƣa nhiều (khoảng 10-15%), cụ thể một số kết quả nghiên
cứu khoa học nổi bật đƣợc ứng dụng và thể chế hoá thành văn bản pháp quy
áp dụng trong ngành Thống kê từ năm 2000-2006 nhƣ sau:
STT
Tên đề tài
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận - thực
tiễn và nguyên tắc phục vụ việc
xây dựng Luật thống kê
2 Nghiên cứu hoàn thiện hệ
thống chỉ tiêu thống kê Nhà
nƣớc
3
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Kết quả triển khai ứng dụng
Phục vụ xây dựng và ban hành Luật
Thống kê (Số 04/2003/QH 11 ngày 17
tháng 6 năm 2003) của Chủ tịch Quốc Hội
Phục vụ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống
kê Quốc gia (Quyết định số
305/2005/QĐ-TTg, ngày 24/11/2005) của
Thủ tƣớng Chính phủ
Nghiên cứu đổi mới hoạt Đề án đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa
động nghiên cứu khoa học học Thống kê (Quyết định số
Thống kê
416/2004/QĐ-TCTK, ngày 30/6/2004)
của Tổng cục trƣởng TCTK

4

5

6

7
8

Nghiên cứu hoàn thiện bảng Phục vụ Ban hành Hệ thống Phân ngành
phân loại giáo dục - đào tạo Kinh tế Quốc Dân (Quyết định số
và danh mục nghề nghiệp
10/2007/QĐ-TTg, ngày 23/1/2007) của
Thủ tƣớng Chính phủ
Nghiên cứu biên soạn danh Xuất bản cuốn sách danh mục từ điển 3
mục từ điển 3 thứ tiếng (Anh, thứ tiếng (Anh, Pháp, Việt)
Pháp, Việt)
Nghiên cứu đổi năm gốc so Chuyển đổi hệ thống chỉ số giá năm 1994
sánh sang năm 2005 của một theo giá so sánh
số chỉ tiêu trong thống kê tài
khoản quốc gia
Nghiên cứu biên soạn từ điển Dự thảo xuất bản cuốn từ điển thống kê
Thống kê Việt Nam
Việt Nam
Nghiên cứu xây dựng chƣơng Dự thảo chƣơng trình điều tra thống kê
trình điều tra thống kê quốc gia quốc gia

- Sở dĩ số lƣợng (10%-15%) kết quả đề tài nghiên cứu khoa học đƣợc
ứng dụng trong công tác thống kê thấp nhƣ vậy, là do những năm qua số
lƣợng đề tài, nhiệm vụ khoa học và hợp đồng khoa học triển khai nghiên cứu
quá nhiều, nội dung nghiên cứu manh mún, chƣa giải quyết dứt điểm từng
phần còn vƣớng mắc trong công tác nghiệp vụ thống kê.
- Số lƣợng đề tài và kinh phí đầu tƣ nghiên cứu khoa học còn rải đều ở
các đơn vị trong Tổng cục, trong khi đó Viện Khoa học Thống kê đơn vị
nghiên cứu chủ lực thì số lƣợng đề tài, kinh phí nghiên cứu khoa học cũng
nhƣ cán bộ trực tiếp làm công tác nghiên cứu khoa học còn quá ít.
- Các đề tài nghiên cứu khoa học tại các đơn vị chủ yếu mang tính chất
giải quyết công việc thƣờng xuyên của đơn vị mình, nội dung nghiên cứu
nặng về giải pháp thực tế ít tính khoa học, chƣa đề xuất lộ trình để giải quyết
tổng thể các vấn đề hiện nay còn đang vƣớng mắc trong công tác chuyên môn
nghiệp vụ của ngành Thống kê.
- Do nhận thức của một số nhà lãnh đạo coi công tác quản lý khoa học là
công việc mang tính chất hành chính do vậy sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến chất
lƣợng công tác quản lý khoa học và chất lƣợng công tác nghiên cứu khoa học
của toàn ngành Thống kê trong thời gian qua.
5.4. Kinh nghiệm quản lý kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và triển
khai ứng dụng kết quả nghiên cứu ở một số đơn vị:
a. Lƣu trữ kết quả nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Thông tin Công
nghệ Quốc gia:
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Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học tại Trung tâm Thông
tin Khoa học công nghệ quốc gia đƣợc lƣu trữ theo hai dạng: Dạng Hard
copy và dạng Soft copy.
- Lƣu trữ dạng Hard copy báo cáo toàn văn: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt
kết quả đề tài đƣợc sắp xếp theo năm thực hiện, phân tổ theo các Bộ; ngành; Tổ chức
khoa học và công nghệ tại Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia.
- Lƣu trữ dạng Soft copy: Kết quả đề tài lƣu trữ trên cơ sở phần mềm CDS/ISIS
for Windows 8 bít. Các tiêu thức đƣợc cập nhật trong cơ sở dữ liệu bao gồm:
+ Tên báo cáo (tên đề tài khoa học).
+ Cấp quản lý đề tài:

Nhà nƣớc; Bộ;

Địa phƣơng; Cơ sở.

+ Chủ nhiệm đề tài:

Họ và tên; Học hàm;

Học vị.

+ Cán bộ phối hợp nghiên cứu: Họ và tên; Học hàm;

Học vị.

+ Cơ quan chủ trì đề tài;
+ Cơ quan chủ quản;
+ Cơ quan quản lý đề tài;
+ Số đăng ký đề tài;
+ Mã số đề tài (Thuộc chƣơng trình):
+ Lĩnh vực nghiên cứu: Tự nhiên; Nông nghiệp; Y tế; Kinh tế; Xã hội.
+ Kinh phí thực hiện;
+ Năm hoàn thành báo cáo;
+ Nơi viết báo cáo;
+ Đặc trƣng khối lƣợng (số lƣợng trang báo cáo);
+ Địa chỉ lƣu trữ tài liệu;
+ Chỉ số đề mục quốc gia;
+ Từ khoá;
+ Tóm tắt báo cáo (đề tài).
Các kết quả nghiên cứu khoa học lƣu trữ trên cơ sở dữ liệu rất thuận tiện
cho việc tìm kiếm, tra cứu theo chủ nhiệm đề tài; lĩnh vực nghiên cứu; đơn vị
chủ trì thực hiện; cơ quan chủ quản; v.v...
b. Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu
- Viện Công nghệ Thông tin
Các đề tài nghiên cứu khoa học sau nghiệm thu đều có sự lựa chọn đƣa
vào triển khai ứng dụng thử nghiệm trong thực tế. Các đề tài khoa học đề xuất
đƣa vào triển khai ứng dụng trong thực tế, gồm một số tiêu thức chủ yếu sau:
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Hợp đồng triển khai ứng dụng:
+ Tên nhiệm vụ khoa học;
+ Chủ nhiệm thực hiện;
+ Đối tác: Chủ nhiệm thực hiện sẽ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa
học vào cơ quan thực tế;
+ Năm thực hiện;
+ Nội dung: Triển khai ứng dụng;
+ Dự kiến kết đạt đƣợc sau triển khai ứng dụng;
+ Dự kiến hiệu quả kinh tế.
- Viện Khoa học Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Công nghiệp
Các đề tài nghiên cứu khoa học sau nghiệm thu đều lựa chọn đƣa vào
triển khai ứng dụng thử nghiệm trong thực tế và đƣợc phân loại theo các chủ
đề nghiên cứu, ví dụ: Lĩnh vực khai thác hầm mỏ; Lĩnh vực khai thác lộ
thiên; Lĩnh vực an toàn mỏ; v.v... Tất cả các kết quả nghiên cứu đƣợc triển
khai trong thực tế đều gắn với địa chỉ của đơn vị đã ứng dụng thử nghiệm, có
ý kiến Chuyên gia nhận xét đánh giá, khảo sát mức độ ứng dụng trong thực
tế.
5.5. Đề xuất một số biện pháp quản lý đề tài sau nghiệm thu và triển
khai kết quả nghiên cứu ứng dụng vµo thực tế của ngành thống kê
a. Một số biện pháp quản lý đề tài sau nghiệm thu
Công tác quản lý đề tài sau nghiệm thu đƣợc thực hiện theo Quyết định
số: 03/2007/QĐ-BKHCN, ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Bộ trƣởng Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế “Đăng ký, lưu giữ và sử dụng
kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và Công nghệ”. Xuất phát từ yêu cầu
đó, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý đề tài sau nghiệm thu nhƣ sau:
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý kết quả nghiên cứu khoa học nói
chung và đề tài khoa học nói riêng của Ngành Thống kê (gồm: báo cáo toàn
văn và một số tiêu thức chủ yếu liên quan đến đề tài). Cơ sở dữ liệu đƣợc xây
dựng dựa trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm xây dựng và cập nhật cơ sở dữ
liệu đƣợc áp dụng tại trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia cho
phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý khoa học trong
ngành Thống kê.
2. Công bố kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài trên trang Web của
Viện Khoa học Thống kê và tờ Thông tin Khoa học Thống kê sau nghiệm thu
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chính thức, tránh trƣờng hợp đề tài nghiên cứu trùng lặp giữa các năm và
giữa các đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện.
3. Duy trì công việc lƣu trữ và quản lý kết quả đề tài nghiên cứu khoa
học bằng bản Hard copy đóng bìa cứng và sắp xếp theo năm thực hiện đề tài.
4. Tăng cƣờng và nâng cao vai trò cán bộ làm công tác quản lý khoa
học, đặc biệt công tác quản lý kết quả đề tài sau nghiệm thu.
5. Xây dựng quy chế quản lý kết quả đề tài nghiên cứu khoa học sau
nghiệm thu áp dụng trong ngành Thống kê.
6. Duy trì công tác đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ (kết quả đề tài khoa học) sau nghiệm thu với Trung tâm Thông tin
Khoa học Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ.
b. Một số biện pháp triển khai kết quả nghiên cứu ứng dụng trong thực
tế của ngành Thống kê
Để phát huy hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học nói chung và công
tác nghiên cứu khoa học thống kê nói riêng, đề tài đề xuất một số biện pháp
để triển khai kết quả nghiên cứu ứng dụng trong thực tế của ngành Thống kê
nhƣ sau:
1. Hàng năm Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo rà soát các kết quả đề
tài khoa học đƣợc Hội đồng nghiệm thu chính thức đánh giá xếp loại giỏi,
xuất sắc kiến nghị với Lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê đƣa vào triển khai
ứng dụng vào thực tế công tác Thống kê trong năm kế tiếp năm kế hoạch.
2. Nhóm các nội dung nghiên cứu khoa học (đăng ký nhỏ lẻ, manh mún)
theo chủ đề nghiên cứu để hình thành đề tài khoa học lớn giải quyết dứt điểm
từng phần nghiệp vụ còn vƣớng mắc trong công tác thống kê, sau nghiệm thu
chính thức hoặc kết hợp đồng thời trong quá trình nghiên cứu yêu cầu phải có
phần triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác thống kê (ví dụ
nhƣ phần: tính toán thử nghiệm, v.v…)
3. Trong khâu thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu cần có
thành viên của đơn vị sử dụng kết quả nghiên cứu tham gia phản biện đề tài,
yêu cầu đơn vị cho ý kiến đánh giá cụ thể đối với kết quả nghiên cứu, dự kiến
mức độ áp dụng đƣợc trong thực tế công tác thống kê nhƣ thế nào?
4. Trƣớc khi kết thúc tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch khoa học
công nghệ 5 năm và chuẩn bị xây dựng kế hoạch khoa học 5 năm cho giai
đoạn mới, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo nên đề xuất thực hiện một
cuộc khảo sát xem xét hiệu quả các kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, mức
độ đƣợc áp dụng trong thực tế công tác thống kê bao nhiêu? đối với các đơn
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vị và cá nhân chủ trì thực hiện nghiên cứu đề tài và đơn vị sử dụng kết quả đề
tài sau nghiệm thu.
5. Một số kết quả nghiên cứu khoa học với chủ đề nghiên cứu phƣơng
pháp luận thống kê; Các chỉ tiêu, chỉ số thống kê mới hay nghiên cứu các
phƣơng pháp thống kê hiện đại và khả năng ứng dụng ở Việt Nam,v.v… sau
nghiệm thu nên khuyến khích các chủ nhiệm đề tài khoa học hoàn thiện và
biên soạn thành cuốn sách phổ biến thông tin rộng rãi trong và ngoài ngành
Thống kê.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Do đặc điểm của mình, hoạt động nghiên cứu khoa học có thể đƣợc
quản lý bằng cả cơ chế hành chính và các biện pháp phù hợp với cơ chế thị
trƣờng. Trong thời gian qua đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đã thực
hành các biện pháp hành chính và đã đạt đƣợc những kết quả nhất định. Để
hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn, theo kịp
những đổi mới về cơ chế quản lý hoạt động này, đề tài đã nghiên cứu, đánh
giá và đề xuất những đổi mới nhằm làm cho việc vận dụng những biện pháp
này mang lại nhiều hiệu quả hơn. Bên cạch việc hoàn thiện nội dung của từng
phƣơng pháp, hƣớng chung là vận dụng các phƣơng pháp quản lý phù hợp
với cơ chế thị trƣờng và đặc điểm của hoạt động nghiên cứu khoa học.
Để công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học đi dần vào nề nếp
và đạt hiệu quả cao, ban chủ nhiệm đề tài đề xuất một số kiến nghị sau:
1. Hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển dựa trên 2 nền tảng: Phát
huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và trình độ quản
lý hoạt động này của đội ngũ cán bộ quản lý. Để có đƣợc các cán bộ quản lý
thích hợp cần thƣờng xuyên đào tạo, nâng cao trình độ. Những cán bộ quản
lý giỏi là vốn quý của Viện không kém gì cán bộ nghiên cứu giỏi.
2. Khẳng định với Bộ Khoa học và Công nghệ việc tồn tại Phòng Quản
lý Khoa học và Đào tạo trong Viện Khoa học Thống kê là cần thiết. Theo
phƣơng thức cũ phòng quản lý đƣợc giao những nhiệm vụ có cái vƣợt quá
sức mình, có cái chỉ là công việc hành chính sự vụ. Nhiệm vụ nặng quá thì
không làm đƣợc nên nhiều khi trở thành chỉ làm các công việc hành chính.
Theo đó cán bộ quản lý không thể hiện đƣợc vai trò của mình. Trong phƣơng
thức quản lý phù hợp với cơ chế thị trƣờng, Bộ Khoa học và Công nghệ và
phòng quản lý các Viện có nhiệm vụ khác nhau, bổ sung cho nhau hoàn
thành nhiệm vụ chung. Nhiệm vụ của cán bộ quản lý theo phƣơng thức này
rõ ràng hơn và phù hợp với khả năng của mình nên có thể thực hiện tốt và
thông qua đó nâng cao vai trò của mình. Với phƣơng thức này Phòng Quản lý
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sẽ có vai trò tích cực hơn cho hoạt động nghiên cứu của Viện Khoa học
Thống kê.
3. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện khoa học quản lý hoạt động nghiên
cứu khoa học để trang bị kiến thức cho cán bộ quản lý hoàn thành nhiệm vụ
của mình.
Ban chủ nhiệm đề tài hy vọng rằng với kết quả nghiên cứu của mình, có
thể góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý khoa học của Viện
Khoa học Thống kê và thông qua đó đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu của
ngành. Để đề tài đƣợc hoàn thiện hơn tôi rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến
của các cán bộ nghiên cứu.
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