
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
------------------ Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Sô: 02/2020/TT-BKHCN //y  Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TH ỐN GTư
Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản ỉý, sử dụng 
tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Chuyến giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 thảng 11 năm 2005 và Luật sửa đối, bô 
sung một sô điêu Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Chính Phủ 
quy định chỉ tiêt và hướng dân thi hành một sổ điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định sổ 70/2018/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2018 của Chỉnh 
phủ quy định việc quản lỷ, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triên khai 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng von nhà nước;

Căn cứ Nghị định sổ 76/2018/NĐ-CP ngày15 thảng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định chỉ tiêt và hướng dân thỉ hành một so điểu cùa Luật Chuyến giao công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ quy định vê chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu to chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

Theo đề nghị cùa Vụ trưởng Vụ Ke hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn thỉ hành 
khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc ừỉến khai thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng von nhà nước.

Chưomg I
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh9

Thông tư này hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ- 
CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ định quản lý, sử dụng tài sản được 
hình thành thông qua việc triến khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 
sử dụng vốn nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 70/2018/NĐ-CP), bao gồm:
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1. Giao quyền sử dụng tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ và hoàn trả giá trị tài sản thông qua thương mại hóa kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các trường họp:

a) Giao quyền sử dụng tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ do ngân sách nhà nước cấp và hoàn trả giá trị tài sản thông qua thương 
mại hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Giao quyền sử dụng phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước để thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân sách nhà nước hỗ trợ và hoàn trả giá trị 
phần tài sản ữang bị thông qua thương m ại hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ;

2. Hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ được 
giao quyền sở hữu trong các trường hợp:

a) Hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân 
sách nhà nước cấp được giao quyền sở hữu;

b) Hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm  vụ khoa học và công nghệ do ngân 
sách nhà nước hỗ trợ được giao quyền sở hữu;

3. Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ và 
phân chia lợi nhuận thu được với nhà nước từ thương mại hóa kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các trường họp:

a) Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ do 
ngân sách nhà nước cấp và phân chia lợi nhuận thu được với nhà nước từ thương 
mại hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ do 
ngân sách nhà nước hỗ trợ và phân chia lợi nhuận thu được với nhà nước từ thương 
mại hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ;

2. Cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

3. Đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ theo quy định tại Luật K hoa học và Công nghệ (sau đây gọi là đại 
diện chủ sở hữu nhà nước);

4. Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

5. Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công;

6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng tài sản được 
hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.



Điều 3. Nguyên tắc giao quyền

1. Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thông qua việc thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện 
của tô chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sau đây viết 
tắt là tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ).

Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện xây dựng phương án phát triển, 
thương mại hóa kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Mầu 
02/PA Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 63/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP (sau đây viểt tắt là Thông tư số 63/2018/TT-BTC), gửi kèrnhồ sơ 
đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ để hội đồng tư vấn 
đánh giá, nghiệm thu (sau đây viết tắt là hội đồng nghiệm thu) có cơ sở đánh giá, kết 
luận về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả, thưcmg mại hóa công nghệ, 
sản phấm tại phiên họp đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2. Giao quyền sử dụng đối với tài sản hình thành thông qua việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
bảo đảm các tiêu chí sau:

a) Được hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ mức “đạt” trở lên và kết luận về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện 
kết quả, thương mại hóa công nghệ, sản phẩm là “khả thi” .

Tại phiến họp hội đồng nghiệm thu, các thành viên hội đồng xem xét, đánh 
giá về tính “khả thi” của khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả, thương mại 
hóa công nghệ, sản phẩm theo quy định tại Mầu 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông 
tư này. Chủ tịch Hội đồng kết luận là khả thi khi có ít nhất 50% số thành viên Hội 
đồng đánh giá là khả thi theo quy định tại Mau 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông 
tư này;

b) Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ  không được xem xét giao quyền sử dụng 
đối với tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ thuộc một trong các trường họp sau:

b l) Tại thời điểm nộp văn bản đề nghị giao quyền chưa hoàn trả đầy đủ kinh 
phí thu hồi theo họp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ đang ữong quá trình giải thể, phá sản hoặc nợ 
không có khả năng chi trả; các cá nhân đang trong quá trình bị khởi tố, điều tra theo 
quy định của pháp luật hình sự;

b3) Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ khi 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác;

b4) Không thực hiện nghĩa vụ đăng ký, nộp lưu giữ các kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

b5) Không sử dụng, ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trước
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đó đã được giao quyền hoặc không gửi báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng, thưong 
mại hóa hoặc không phân chia lợi nhuận cho nhà nước khi thương mại hóa các kết 
quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trước đó đã được giao quyền sử dụng.

Chirong n
GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN TRANG BỊ VÀ HOÀN TRẢ GIÁ TRỊ 

THÔNG QUA THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NHIỆM v ụ  
KHOA HQC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 4. Giao quyền sử dụng tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ do ngân sách nhà nước cấp và hoàn trả giá trị thông qua việc 
thưomg mại hóa kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ (khoản 3 Điều 7 Nghị 
đmh so 70^018/NĐ-CP) ’ ọ ’

1. Việc giao quyền sử dụng tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ do ngân sách nhà nước cấp cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ đáp 
ứng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

2. Thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục giao quyền sử dụng tài sản trang 
bị theo quy định tại Điều 8, 9,10 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. Văn bản đề nghị xử 
lý tài sản trang bị để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại 
Mầu 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Báo cáo thẩm định đề nghị nhận 
giao quyền của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Mầu 4 Phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư này.

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giao quyền 
sử dụng tài sản trang bị, cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có trách nhiệm chủ trì, tố chức thực hiện bàn giao theo quy định tại khoản 1 Điều 11 
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP. Giá trị tài sản hang bị bàn giao là giá trị tài sản trang bị 
quy định tại quyết định giao quyền sử dụng được xác định là giá trị tài sản trang bị còn 
lại theo dõi trên số kế toán sau khi trừ đi giá trị hao mòn lũy kế đến thời điểm đề nghị 
giao quyền theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 nám 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài chinh hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản 
cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh 
nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây viết tắt 
là Thong tư so 45/2018/TT-BTC).

4. Sau khi nhận tài sản ữang bị theo biên bản bàn giao, tổ chức, cá nhân chủ trì 
nhiệm vụ có trách nhiệm:

a) Sử dụng tài sản trang bị được giao đúng mục đích theo quy định tại quyết 
định giao quyên sử dụng, không sử dụng tài sản được giao vào mục đích khác;

b) Mở sổ theo dõi, hằng năm tính hao mòn, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ tài sản 
được giao theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo kê khai biến động tài sản theo quy 
định của pháp luật vê quản lý, sử dụng tài sản công;

c) Hoàn trả giá trị tài sản được giao thông qua thương mại hóa kết quả nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ và có lợi nhuận thu được;

c l)  Giá trị hoàn trả là giá trị của tài sản trang bị quy định tại quyết định giao
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quyền sử dụng trừ đi giá trị hao mòn lũy kế đến nám mà kết quả nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ được thưong mại hóa và bắt đầu có lợi nhuận thu được theo quy định 
tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

c2) Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm gửi văn bản xác định 
giá trị hoàn trả theo nguyên tắc quy định tại điểm cl khoản này và đề nghị được hoàn 
trả giá trị gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ trước khi thực hiện. Văn bản nêu rõ các nội 
dung: tên nhiệm vụ khoa học và côns nghệ; thông tin về tài sản trang bị; giá trị hoàn 
trả; phương thức hoàn trả; số tiền đề nghị hoàn trả lần này.

c3) Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản 
của tô chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ, cơ quan quản lý nhiệm vụ có văn bản trả lời 
tố chức, cá nhân chủ trì và cung cấp số tài khoản tạm giữ tại kho bạc do cơ quan quản 
lý tài sản công làm chủ tài khoản để thu hồi số tiền hoàn trả.

c4) Cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc hoàn trả 
giá trị tài sản được giao quyền sử dụng, định kỳ hằng quý tổng họp kinh phí hoàn trả 
báo cáo cơ quan quản lý tài sản công đối chiếu và nộp vào ngân sách nhà nước.

d) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm 
vụ được giao quyền sử dụng tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ hoàn trả đủ giá trị tài sản, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
trình cấp có thấm quyền quyết định giao quyền sở hữu tài sản thuộc sở hữu nhà nước 
cho tố chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ.

Điều 5. Giao quyền sử dụng phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước để thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân sách hỗ trợ và hoàn trả giá trị thông 
qua thương mại hóa kết quả (khoản 3 Điều 19 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP)

1. Việc giao quyền sử dụng phần tài sản trang bị thuộc về nhà nước để thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân sách hỗ ừợ cho tổ chức, cá nhân chủ 
trì nhiệm vụ bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Trong thời hạn sáu (06) tháng, kế từ ngày cơ quan được giao quản lý nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ thực hiện đăng thông báo công khai trên cổng thông tin 
điện tử theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 25 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 
về bán phần tài sản trang bị thuộc sở hữu nhà nước m à không có tổ chức, cá nhân 
nào đăng ký nhận mua tài sản;

b) Đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

2. Thẩm quyền quyết định, trình tự và thủ tục giao quyền sử dụng phần tài sản 
trang bị thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Điều 8, 9, 26 Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP.

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giao quyền 
sử dụng tài sản trang bị, cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện bàn giao tài sản trang bị theo quy định tại 
khoản 1 Điều 11 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.

Giá trị tài sản trang bị bàn giao là giá trị tài sản trang bị quy định tại quyết định 
giao quyền, được xác định là giá trị còn lại của tài sản trang bị ghi theo sổ kế toán
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tương ứng với phần vốn nhà nước đóng góp tại nhiệm  vụ khoa học và công 
nghệ sau khi trừ đi giá trị hao mòn lũy kế đến thời điểm đề nghị giao quyền 
theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

4. Sau khi nhận tài sản trang bị theo biên bản bàn giao, tố chức, cá nhân 
chủ trì thực hiện nhiệm  vụ có trách nhiệm:

a) Sử dụng tài sản trang bị được giao đúng mục đích theo quy định tại 
quyết định giao quyền sử dụng, không sử dụng tài sản trang bị được giao vào 
mục đích khác;

b) Mở sổ theo dõi riêng tài sản trang bị thuộc phần quyền sở hữu của nhà 
nước, hằng năm tính hao mòn, bảo trì bảo dưỡng định kỳ tài sản trang bị được 
giao theo quy định và thực hiện chế độ báo cáo kê khai biến động tài sản theo 
quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

c) Hoàn trả giá trị tài sản trang bị được giao thông qua thương mại hóa 
kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ và có lợi nhuận thu được

c l)  Giá trị tài sản trang bị xác định hoàn trả là giá trị còn lại của tài sản 
trang bị thuộc phần sở hữu của nhà nước, sau khi đã trừ đi giá trị hao mòn lũy 
kế đến năm kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được thương 
mại hóa và bắt đầu có lợi nhuận thu được theo quy định tại Thông tư số 
45/2018/TT-BTC.

c2) Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm  vụ có trách nhiệm gửi văn bản xác 
định giá trị hoàn trả theo nguyên tắc quy định tại điểm c l khoản này và đề nghị 
được hoàn trả giá trị gửi cơ quan quản lý nhiệm vụ trước khi thực hiện. Văn 
bản nêu rõ các nội dung: tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thông tin về tài 
sản trang bị; giá trị hoàn trả phần tài sản trang bị thuộc sở hữu nhà nước; 
phương thức hoàn trả; số tiền đề nghị hoàn trả lần này.

c3) Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kế từ khi nhận được văn 
bản của tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ, cơ quan quản lý nhiệm vụ có văn 
bản trả lời tổ chức, cá nhân chủ trì và cung cấp số tài khoản tạm giữ tại kho bạc 
do cơ quan quản lý tài sản công làm chủ tài khoản để thu hồi số tiền hoàn trả.

c4) Cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc 
hoàn trả giá trị tài sản được giao quyền sử dụng, định kỳ hằng quý tổng hợp 
kinh phí hoàn trả báo cáo cơ quan quản lý tài sản công đối chiếu và nộp vào 
ngân sách nhà nước.

5. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân chủ trì 
nhiệm vụ được giao quyền sử dụng tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ hoàn trả đủ giá trị tài sản thuộc sở hữu nhà nước, cơ quan 
quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trình cấp có thẩm  quyền quyết định 
giao quyền sở hữu tài sản thuộc sở hữu nhà nước cho tổ chức, cá nhân chủ trì 
nhiệm vụ.
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Chương I I I
HOÀN TRẢ GIÁ TRỊ TÀI SẢN LÀ KẾT QUẢ NHIÊM v ụ  

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC GIAO QUYỀN SỞ HỮU

Điều 6. Hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
do ngân sách nhà nước cấp được giao quyền sở hữu

Giao quyền sở hữu tài sản là kết quả nhiệm  vụ khoa học và công nghệ do ngân 
sách nhà nước cấp cho tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ và hoàn trả lại 
giá trị tài sản theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 Nghị định số 70/2018/NĐ- 
CP thực hiện như sau:

1. Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ gửi văn bản đề nghị giao quyền sở hữu 
kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoàn trả giá trị tài sản đến cơ quan quản 
lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục giao 
quyền sở hữu tài sản theo quy định tại Điều 23, 24 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP;

2. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giao quyền, 
cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm ký họp 
đồng chuyến giao quyền sở hữu tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ (sau đây viết tắt là họp đồng chuyến giao quyền sở hữu) với tổ chức, cá nhân 
chủ trì nhiệm vụ. Họp đồng chuyển giao quyền sở hữu bảo đảm các nội dung chinh 
quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư sổ 63/2018/TT-BTC;

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày họp đồng chuyển giao 
quyền sở hữu được ký kết, cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ có trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện bàn giao tài sản. Việc bàn giao tài sản 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.

Giá trị tài sản bàn giao là giá trị tài sản quy định tại quyết định giao quyền. 
Sau khi có biên bản bàn giao tài sản, tô chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ có 
trách nhiệm thực hiện hoàn trả giá trị tài sản theo quy định tại quyết định giao quyền 
và họp đồng chuyển giao quyền sở hữu đã ký;

4. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ giao quyền sở hữu đối với tài sản là 
kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 6 Thông 
tư so 63/2018/TT-BTC. '

Điều 7. Hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ do ngân sách nhà nước hỗ trợ được giao quyền sở hữu

Giao quyền sở hữu tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân 
sách nhà nước hỗ trợ trên 30% tổng số vốn cho tố chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ và 
hoàn trả giá trị tài sản theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 22 Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP thực hiện như sau:

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ đồng thời là tổ chức, cá nhân 
đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ, việc 
giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị phần tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này;



8

2. Trường hợp tố chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ không đồng thời là tổ chức, 
cá nhân đâu tư cơ sở vật chât - kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ, các đồng sở hữu thỏa thuận việc thực hiện giao quyền bằng hợp đồng giao 
quyền sở hữu và hoàn trả giá ừị tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
thuộc phân sở hữu nhà nước như sau:

a) Trên cơ sở đồng thuận giao quyền cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 
nêu trong Họp đồng đã ký kết giữa các đồng sở hữu, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm 
vụ có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản;

b) Giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị phần tài sản là kết quả thuộc sở hữu 
nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Chuông IV
GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN LÀ KẾT QUẢ 

NHIÊM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN CHIA 
VỚI NHẨ NƯỚC LỢI NHUẬN THU ĐƯỢC TỪ THƯƠNG MẠI HÓA 

KỂT QUẢ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 8. Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ do ngân sách nhà nước cấp

Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ do 
ngân sách nhà nước cấp theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP thực hiện như sau:

1. Việc giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ do 
ngân sách nhà nước cấp cho tố chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Trong thời hạn 6 tháng, kể từ khi cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ đăng thông báo công khai lần đầu theo quy định tại điểm a, b, c 
khoản 1 Điều 25 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP, không có tổ chức, cá nhân nào đăng 
ký nhận giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị;

b) Đáp ứng tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này;

2. Thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục giao quyền sử dụng tài sản là kết 
quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân sách nhà nước cấp theo quy 
định tại khoản 1 Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP;

3. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giao quyền, 
cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm chủ trì, 
tổ chức thực hiện bàn giao tài sản theo quy đinh tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP.

Giá trị tài sản bàn giao là giá trị tài sản quy định tại quyết định giao quyền và 
được xác định theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP và Thông tư 
số 10/2019/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử
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dụng vốn nhà nước (sau đâv viết tắt là Thông tư số 10/2019/TT-BTC);

4. Sau khi nhận bàn giao tài sản theo biên bản bàn giao, tổ chức, cá nhân chủ trì 
nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP, Điều 41 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học 
và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 08/2014/NĐ-CP) và các quy định sau:

a) Hằng năm báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết 
quả thực hiện ứng dụng, thương mại hóa kèm  theo báo cáo tài chính của tổ chức chủ 
trì nhiệm vụ được kiểm toán độc lập. Thời hạn nộp báo cáo là 30 ngày kể từ ngày 
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định;

b) Bảo đảm quyền lợi của nhà nước thông qua việc phân chia lợi nhuận thu 
được từ thương mại hóa kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao quyên 
sừ dụng theo quy định tại quyết định giao quyền.

Điều 9. Giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ do ngân sách nhà nước hỗ trợ

Giao quyền sử dụng phần tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
thuộc về nhà nước quy định tại điểm d khoản 2 Điều 22 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 
thực hiện như sau:

1. Việc giao quyền sử dụng tài sản là  kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
do ngân sách nhà nước hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo đảm các yêu 
cầu quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này;

2. Thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục giao quyền sử dụng tài sản thực hiện 
theo quy định tại Điều 23, Điều 26 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP;

3. Phương án giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ do ngân sách nhà nước hỗ trợ phải được thể hiện trong họp đồng đã ký kết của các 
đồng sở hữu với tố chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ;

4. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giao quyền, 
cơ quan được giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm chủ trì, 
tổ chức thực hiện bàn giao tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 
70/2018/NĐ-CP.

Giá trị tài sản bàn giao là giá trị tài sản quy định tại quyết định giao quyền và 
được xác định theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP và Thông tư 
số 10/2019/TT-BTC. Quyền sở hữu của nhà nước là phần tài sản tương ứng với phần 
vốn đóng góp tại nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách nhà nước hỗ trợ;

5. Sau khi nhận tài sản theo biên bản bàn giao, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm 
vụ có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 31 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP, 
Điều 41 Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP và các yêu cầu sau:
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a) Hằng năm báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết quả 
thực hiện ứng dụng, thương mại hóa kèm theo báo cáo tài chính của tổ chức chủ trì được 
kiếm toán độc lập. Thời hạn nộp báo cáo là 30 ngày kể từ ngày quyết toán thuế thu nhập 
theo quy định;

b) Bảo đảm quyền lợi của nhà nước thông qua việc phân chia lợi nhuận thu được từ 
thương mại hóa kết quả được giao quyền sử dụng theo quy đỉnh tại quyết định giao quyền.

Điều 10. Phân chia lọi nhuận từ thưong mại hóa kết quả nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ

1. Việc phân chia lợi nhuận từ thương mại hoá kết quả nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cho nhà nước được thực hiện khi tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ nhận giao quyền 
sử dụng tài sản là kết quả nhiệm vụ, tiến hành thương mại hoá kết quả nhiệm vụ và có lợi 
nhuận thu được sau thuế theo nguyên tắc quy đinh tại điểm đ khoản 1, điểm d khoản 2 
Điều 22 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.

2. Phân chia lọi nhuận sau thuế thu được từ thương mại hóa tài sản là kết quả nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ cho nhà nước được thực hiện như sau:

a) Mức thù lao trả cho tác giả:

al) Ket quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ, mức thù lao trả cho tác giả thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí 
tuệ;

a2) Ket quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa được bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ, mức thù lao trả cho tác giả theo thỏa thuận tại họp đồng ký kết giữa cơ quan 
nhà nước có thấm quyền vói tố chức, cá nhân chủ trì, hợp đồng ký kết giữa các đồng sở 
hữu với mức thù lao tối thiểu là 30% lợi nhuận sau thuế thu được từ thương mại hoá tài 
sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

b) Mức chia cho tổ chức trung gian, người môi giới (nếu có) theo thỏa thuận giữa 
các bên không quá 10% lợi nhuận sau thuế thu được từ thương mại hoá tài sản là kết quả 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trường hợp không có thỏa thuận về môi giới thì áp dụng 
mức 10%;

c) Sau khi phân chia cho tác giả và người môi giới (nếu có), phần lợi nhuận còn lại 
chia cho đại diện chủ sở hữu nhà nước tương ứng với tỷ lệ vốn nhà nước đóng góp vào 
nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP;

d) Sau khi phân chia cho các bên liên quan theo quy định tại điểm a, b, c khoản 
này, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ sử dụng phần lợi nhuận còn lại như sau:

dl) Dành đến 50% phần lợi nhuận còn lại sau khi chia để đầu tư cho hoạt động 
khoa học và công nghệ, trích lập hoặc bổ sung quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

d2) Số lợi nhuận còn lại sau khi dành đến 50% đầu tư cho hoạt động khoa học và 
công nghệ, trích lập hoặc bổ sung quỹ phát triển khoa học và công nghệ được sử dụng 
theo quy chê quản lý tài chính của tô chức chủ trì nhiệm vụ.
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Điều 11. Quản iý số tiền nhà nước thu được từ việc phân chia lọi nhuận 
vói nhà nước

1. Toàn bộ số tiền nhà nước thu được từ việc phân chia lợi nhuận cho đại diện 
chủ sở hữu nhà nước nộp vào ngân sách nhà nước;

2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, định kỳ hằng 
quý tổng họp số tiền nhà nước được phân chia từ lợi nhuận thương mại hóa tài sản 
theo từng nhiệm vụ và hằng năm gửi báo cáo cơ quan quản lý tài sản công.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiêu lưc thi hành * •
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

2. Thôngtưsố 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử 
dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà 
nước hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại thời điểm Thông tư này có hiệu 

lực vẫn đang trong thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ, cơ quan được giao quản 
lý nhiệm vụ phối họp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân chủ 
trì nhiệm vụ xây dựng phương án đề nghị giao quyền theo quy định tại M ầu 1 Phụ 
lục ban hành kèm theo Thông tư này để bổ sung vào Họp đồng thực hiện nhiệm vụ 
ký giữa cơ quan nhà nước có thấm quyền và tố chức, cá nhân chủ trì làm căn cứ xử 
lý tài sản khi nhiệm vụ kết thúc.

2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại thời điểm Thông tư này có hiệu 
lực đã hết thời gian thực hiện nhiệm vụ và thời gian gia hạn thực hiện nhiệm vụ 
(trường họp được gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ) nhưng chưa được tổ chức 
nghiệm thu, tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ xây dựng phương án đề nghị giao 
quyền theo quy định tại Mau 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và phương 
án phát triển, thương mại hóa kết quả theo quy định tại Mau 02/PA Phụ lục ban hành 
kèm theo Thông tư số 63/2018/TT-BTC, nộp kèm theo hồ sơ khi đề nghị nghiệm thu 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 
hành, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu kêt quả “đạt” trở lên nhưng 
chưa xử lý về tài sản, cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ trì phối 
họp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc xử lý tài sản theo quy định tại điểm 
b khoản 2 Điều 7; khoản 2 Điều 19; điểm c, d khoản 1, điểm c, d khoản 2 Điều 22 
Nghị định số 70/2018/NĐ-CP.

4. Trường hợp không áp dụng được các quy định tại các khoản 1,2 và 3 Điều 
này, cơ quan quản lý nhiệm vụ hướng dẫn tố chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa
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học và công nghệ xây dựng phương án giao quyền theo quy định tại Mau 3 Phụ lục 
ban hành kèm theo Thông tư này và phưong án phát triển, thương mại hóa kết quả 
theo quy định tại Mau 02/PA Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 63/2018/TT- 
BTC trình cấp có thẩm quyền quyết định giao quyền.

Điều 14. Trách nhiêm thi hành* ©

1. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được 
hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chinh 
phủ, Chủ tịch Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức 
cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
-  Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ưỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ; Website Bộ Khoa học 
và Công nghệ;
- Các đon vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, KHTC. V -I "

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THÚTRƯỞNG



Phụ ỉục
CÁC BIÈÙ MẲU

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 02/2020/TT-BKHCN 
Ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mầu 1: Đánh giá của thành viên hội đồng nehiệm thu về khả năng tiếp tục 
phát huy, hoàn thiện kết quả, thươns mại hóa công nghệ, sản phấm;

Mẩu 2: Kết luận của Hội đồng nghiệm thu về khả năng tiếp tục phát huy, 
hoàn thiện kết quả, thương mại hóa công nghệ, sản phấm;

Mầu 3: Đe nghị giao quyền đối với tài sản trang bị đế thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Mầu 4: Báo cáo thẩm định đề nghị nhận giao quyền của tố chức, cá nhân;

Mầu 5: Quyết định về việc giao quyền sử dụng tài sản hình thành từ nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.



Mấu 1
02/202O/TT-BKHCN

Cơ QUAN CHỦ QUẢN

HỘ I Đ Ỏ N G  T ư  V Ấ N  
ĐÁNH  G IÁ, N G H IỆ M  TH U

CỘ NG  H O À  XÃ HỘI CH Ủ NG H ĨA VIỆT NAM  
Đôc iập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm ...

ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THƯ 
VỀ KHẢ NĂNG TIỂP TỤC PHÁT HUY, HOÀN THIỆN 

KẾT QUẢ THƯƠNG MẠI HÓA CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:
- Tên nhiệm vụ:

- Mã số nhiệm vụ:

- Thuộc Chương trình:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

2. Kết quả đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ:
Xuất sắc I Ị

l. Ý kiến về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả thưong mại 
hóa công nghệ, sản phấm (Nêu ỷ  kiến cụ thế, các kiến nghị, đề xuất đế hoàn 
thiện thêm phương án)

2. Kết luân đánh giá về khả năng tiếp tục, hoàn thiên kết quả
Khả thi O
Không khả thi □

Đạt
□□

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

(Họ, tên và chữ kỷ)



Mẩu 2
02/2020/TT-BKHCN

Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘ NG  H O À  X Ã  HỘI CH Ủ N G H ĨA  V IỆ T  N A M

HỘ I Đ Ồ N G  T ư  V Ả N  Độc lập - Tự do - Hạnh phức
Đ Á N H  G IÁ, N G H IỆ M  TH U

...... , ngày tháng năm.....

KÉT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU 
VỀ KHẢ NĂNG TIẾP TỤC PHÁT HUY, HOÀN THIỆN 

KẾT QUẢ THƯƠNG MẠI HÓA CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:
- Tên nhiệm vụ:

- Mã số nhiệm vụ:

- Thuộc Chương trình:

- Chủ nhiệm nhiệm vụ:

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

2. Kết quả đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ:
Xuất sắc o

Đạt □

Không đạt EH

3. Kết quả bỏ phỉếu đánh giá khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện 
kết quả thưong mại hoá công nghệ, sản phấm:

- Số phiếu phát ra: - số  phiếu thu về:

- Số phiếu họp lệ: - số  phiếu không họp lệ:

Họ và tên
thành viên Hội đồng

Kết quả đánh giá

Khả thi Không khả thi

Thành viên 1

Tổng số:

4. Kết luận (đánh dấu X  vào ổ tương ứng phù hợp) :

Khả thi (ít nhất 50% sổ thành viên hội đồng đánh giá “khả thỉ ”) Q

Không khả thi (trên 50% so thành viên hội đồng đánh giá “không khả thi”) I— I
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5. Ỷ kiến về khả năng tiếp tục phát huy, hoàn thiện kết quả thưong mại 
hóa công nghệ, sản phẩm (Tổng hợp các ỷ  kiến, Men nghị, đề xuất đế hoàn 
thiện thêm phương án)

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIÉU
(Họ, tên và chữ kỷ)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ kỷ)



Mẩu 3
02/2020/TT-BKHCN

TÊN TỖ CHỨC NỘP ĐƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../.... — •—  ------------------------ -------------- -

v/v: đề nghị giao quyền đối với tài .... , ngày... tháng... năm .....
sản trang bị đê thực hiện Nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng NSNN

Kính gửi: (Ghi tên và chức danh của đại diện chủ sở hữu nhà nước) 
(Thông qua Ghi tên đơn vị thụ ỉý hô sơ để nghị giao quyền)

I. TỎ CHỨC ĐÈ NGHỊ GLAO QUYỀN
1. Tên tố chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

3. Số điện th o ạ i:...................................F a x : ..................................
4. E m ail:...........................................................................................
II. THÔNG TIN NHIỆM v ụ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

2. Tên, địa chỉ của tố chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ:

3. Thời gian thực hiện nhiệm vụ:
Thời gian bắt đầu: ngày/tháng/năm 
Thời gian kết thúc: ngày/tháng/năm
4. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ:
Tổng kinh phí:.... triệu đồng;
Trong đó:
+ Ngân sách nhà nước:.... triệu đồng (chiếm tỷ lệ...%)
+ Tự có của to chức, cả nhân chủ ừi:.... triệu đồng (chiếm tỷ lệ....%)
+ Nguồn của tổ chức khác:.... triệu đồng (chiếm tỷ lệ....%)
4. Kết quả nghiệm thu:
- Thời gian nghiệm thu: ngày/tháng/năm
- Kêt quả nghiệm thu: (Trình bày cụ thê kêt quả nghiệm thu nhiệm vụ, ỷ kiến
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của Hội đồng nghiệm thu vê khả năng tiếp tục phát huy, sử dụng tài sản được trang 
bị, hoàn thiện kết quả KH&CN thông qua tài sản được trang bị)

III. THÔNG TIN VÈ TÀI SẢN TRANG BỊ ĐÈ NGHỊ GIAO QƯYÈN

1. Tài sản trang bị: Mô tả thông tin tài san bao gôm Tên, Loại tài sản 
(TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình); Thời điêm đưa vào sử dụng; Nguyên giá (giả trị 
tài sản ban đâu đưa vào sử dụng), giả trị còn lại theo sô kê toán tại thời điềm 
nghiệm thu

r  \

A. Tài sản cồ định hữu hình: (đơn vị triệu đông)

TT Tên tài sản

Thời diêm 
đưa vào
sử dụng 

(ngày/tháng 
/năm)

Nguyên giả Giá trị còn lại theo sô 
kê toán tính đến thời 

đỉêm đê nghị giao 
quyền (đã tính hao 

mòn lũy kế)
G iả trị c ủ a  

tài sả n
Trong đổ  

P h ầ n  thuộc sở  
hữ u  nhà nước

G iả trị của  
tài sản

T rong đó 
P hần thuộc  
sở  hữu nhà  

nước

0) (2) (3) (4) (V (6) ơ)

Tổng giá trị (Ã)

B. Tài sản cổ định vô hình: (đơn vị triệu đồng)

Tổng giả trị (B)

Tổng giá tri tài sản trang bi 
(T B H A tn B )

(* Ghi chủ: Trường hợp nhiệm vụ được ngân sách nhà nước câp thì bỏ đi cột
(5)~(7))

2. Tài sản là kết quả của nhiệm vụ (Trình bày thông tin bao gồm: Tên tài 
săn: Giả trị tài sản được xác định đẻ đẻ nghị giao quyên)

/ N
Á. Tài sán cô định hữu hình (đơn vị triệu đông)

TT Tên tài sản Giá trị tài sản Giá trị phần tài sản 
thuộc sở hữu nhà 
nước

(ỉ) (2) (3) (4)
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Tổng giá trị (A)

B. Tài sản cô định vỏ hình (đem. vị triệu đồng)

TT Tên tài sản Giả trị tài sản Giá trị phân tài sán 
thuộc sở hữu nhà 
nước

Tông giả trị (B)

Tổng giá trị kết quả ịKQ)=( A) + (B)

(* Ghi chú: Trường hợp nhiệm vụ được ngân sách nhà nước câp thì bỏ đi cột (4))

IV. ĐÈ NGHỊ GIAO QUYỀN:
1. Tài sản trang  bị thực hiện nhiệm  vụ:
Nhận giao quyền sử dụng tài sản trang bị và hoàn trả giá trị tài sản thông qua 

việc thương mại hóa kết quả:
* Phương thức hoàn trả: (Đánh dấu X  vào phương án hoàn trả giá trị)
- Hoàn trả một lần [^ ]
- Hoàn trả nhiều lần
+ Số lần hoàn trả:........ lần (dự kiến)
+ Tỷ lệ hoàn trả trong từng lần:................. % (dự kiến) (Căn cứ sổ lần dự

định hoàn trả đê điên thông tin)
2. Tài sản là kết quả thực hiện nhiệm  vụ (Đánh dấu X  vào phương án lựa 

chọn giao quyên sở hữu/'sử dụng)

2.1. Giao quyền sở hữu và hoàn trả giá trị tài sản là kết quả nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ Ị

* Giá trị hoàn trả (được xác định theo quy định tại Thông tư sô 10/2019/TT-
BTC hưởng dân về xác định giá trị tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách nhà nước)............(triệu đông)

* Phương thức hoàn trả: ( Đảnh dấu Xvào phương án hoàn ừả giá trị)
- Hoàn tra một lần I__ I
+ Thời gian dự kiến thực hiện hoàn trả giá trị (thời gian thực hiện hoàn trả
giá trị tài sản không quá 03 năm kê từ thời điêtn đê xuăt giao
quvên}:...................................................................... ................................
- Hoàn trả nhiêu lân 1__
+ Thời gian dự kiến bắt đâu thực hiện hoàn trả giá trị tài sản (thời gian bắt 

đầu thực hiện hoàn trả giá trị tài sản không quả 03 năm kê từ thời đi êm đê xuât
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giao quyen):........................................................................................................
+ Thời gian dự kiến thực hiện hoàn trả giá trị tài sản {thời gian thực hiện 

hoàn trả giả ừỊ tài sản không quá 05 năm kê từ thời điềm được giao 
quyển):...................................................................... ..............................................

+ Số lần hoàn trả:........ lần
+ Tỷ lệ hoàn trả trong từng lần:................. % (Căn cứ sô lân dự định hoàn trả

đê điền thông tin) Hoặc Mức nộp hàng năm tối thiểu là:......... triệu đồng (Mức nộp
hăng năm tôi thiêu băng giá trị thanh toán từng lân tương ứng với tông giá tìặ tài 
sản chia cho thời gian sử dụng của tài sản nhưng không vượt quả 05 năm)

2.2. Giao quyền sử dung tài sản là kết quả nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ và phân chia lợi nhuận thu được từ thương mại hóa với nhà nước __

- Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế (Mô tả tỷ lệ phân chia lợi nhuận 
sau thuê thu được theo quy định tại Điêu 10 Thông tư sô 02/2020/TT-BKHCN 
cho: Tác giả; To chức trung gian, người môi giới; Tỷ lệ phân chia với nhà nước, 
Đâu tư phát triên khoa học và công nghệ,...)

+ Tác giả:.....%;
+ Tô chức trung gian, môi giới:.... %
+ Tỷ lệ phân chia với nhà nước:.... %

• +Tỷ lệ phân chia khác :....%

THỦ TRƯỞNG TỎ CHỨC, CÁ NHÂN
(kỷ, ghi rõ họ, tên và đóng dâu)



Mấu 4
02/2020/TT-BKHCN

Cơ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐON VỊ CHỦ TRÌ THẢM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.„ngày tháng năm .....

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH ĐỀ NGHỊ NHẬN GIAO QUYỀN 
CỦA TỔ CHỨC, CẲ NHẤN

Kính gửi:.........................................................................

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cử Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 
Phủ quy định chi tiết và huớng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính 
phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

Trên cơ sở đề nghị c ủ a ..... tại đơn đề nghị giao quyền sử dụng/sở hữu tài
sản/phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước hình thành từ nhiệm vụ KH&CN “tên 
nhiệm vụ”

......đã chủ trì, phối họp với các đơn v ị . . .thấm định đối với đề nghị của.. ..về
việc giao quyền sử dụng/sở hữu tài sản/phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước hình 
thành từ nhiệm vụ KH&CN “tên nhiệm vụ” .

Kết quả thẩm định như sau: I. 2

I. THÔNG TIN CHƯNG:
1. Tên nhiệm vụ:

M ã s ố : ..... thuộc Chương trình..............

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

2. Tống kinh phí thực hiện:........................... triệu đồng.

Trong đó:

Kinh phí lừ ngân sách SNKH:.....................triệu đồng;

Kinh phí từ tự có của tô chức, cá nhân chủ trì:............ triệu đồng;

Kinh phí từ nguôn khác:.....................triệu đông;
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3. Thời gian thực hiện theo Họp đồng:

Bắt đầu: ngày/tháng/năm 

Kết thúc: ngày/tháng/năm

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền 
(nếu có): ngày/íháng/năm

4, Thòi gian nghiệm thu nhiệm vụ: ngày/tháng/năm 

II. NỘI DUNG THẢM ĐỊNH
1. Hồ sơ đề nghị:

STT Nội dung kiểm tra1 Kết quả thẩm định

Có Không có

I Báo cáo về tài sản

II Hồ sơ đề nghị giao tài sản

2. Ý kiến thẩm định cụ thể (về tình hình tài sản; phương án phát triển, thưcmg 
mại hóa kết quả; phương án đê nghị giao quyên sử dụng, hoàn trả giá trị 
qua thương mại hóa, phân chia lợi nhuận thu được từ thương mại hóa của 
tô chức, cá nhân đê nghị....) 1 2

3. Nhận xét, đánh giá:2 

3.1. Tài sản trang bị

TT Nội dung Theo đề nghị Thẩm định

1 Giá trị hoàn trả

Phương án hoàn trả

- Số lần hoàn trả

- Số tiền hoàn ưả từng ỉần

1 Nội đune, kiếm tra ỉà các hồ SO' đề nghị uiao tài sản theo quy dính tại Nghị định số 70/20 ỉ 8/NĐ-CP
2 Trưòĩìg họp cần thiết, cơ quan thầm định bổ sung các nội dung thẩm định cho phù họp
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3.2. Tài sản ỉà kết quả 

T rư ờ ng  hơp Giao sở hữu;

TT Nội dung Theo đề nghị Thẩm định

1 Giá trị hoàn trả

2 Phưong án hoàn trả

- Số lần hoàn trả

- Sô tiền hoàn trả từng lần

Trường hon Giao sử  dung:

TT Phưong án phân chia lợi nhuận Theo đề nghị Thẩm định

Tỷ lệ phân chia cho tác giả

Tỷ lệ phân chia tổ chức trung 
gian, môi giới

Tỷ lệ phân chia cho nhà nước

III. KẾT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ
(Nêu kết luận về việc ãề nghị/không đề nghị cấp cỏ thắm quyền giao quyển; các kiến nghị)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 
’ THẢM ĐỊNH

(Họ, tên và chữ kỷ từng đại diện đem vị 
phôi hợp thâm định)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
THẨM ĐỊNH

(Họ, tên và chữ kỷ)



Mẩu 5
02/2020/TT-BKHCN

TÊN ĐẠI DIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ SỞ HỮU NHA NƯỞC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày... tháng... năm

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao quyền sử dụng đối vói tài sản hình thành từ nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ: (Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ)

Mã số:..............

TÊN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
Càn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 
Chính phủ quy định chi tiêt vã hướng dân thỉ hành một so điểu của Luật khoa học 
và công nghệ;

Căn cứ Nghị định sổ 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chỉnh 
phủ quy định việc quản ỉỷ, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vôn nhà nước;

Căn cứ Thông tư sổ 02/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ 
tnrởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dân thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định 
sổ 70/2018/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử 
dụng tài sản được hình thành thông qua việc triền khai thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ sử dụng vón nhà nước;

Căn cứ (văn bản pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức 
mà đại diện chủ sở hữu nhà nước đứng đâu);

Theo đề nghị của (tên đơn vị/các đơn vị thụ lý hồ sơ đề nghị giao quyền) 
trên cơ sở xem xét đê nghị giao quyên của (tên tô chức đê nghị giao auyền.)

QUYÉT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho (tên tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng tài sản 
hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ) quyên sử dụng tài sản trang bị 
triển khai thực hiện nhiệm vụ với Danh mục tài sản trana bị thực hiện nhiệm vụ 
giao quyền sử dụng và Danh mục tài sản ỉà kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 
quyền sở hữu/sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ với danh mục tài sản ban 
hành kèm theo Quyết định này đê tiêp tục phát huy, hoàn thiện kết quả, thưong mại 
hóa công nghệ, sản phâm;
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Điêu 2: (tên tô chức, cả nhân được giao quyền sử dụng tài sản hình thành 
từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ) có trách nhiệm thực hiện các nghĩa VỌI sau:

- Hoàn trả giá trị tài sản trang bị thực hiện nhiệm vụ được giao quyền/hoàn 
trả phân giá trị tài sản trang bị thuộc sở hữu nhà nước được giao quyền thông qua 
thưong mại hóa kết quả và có lợi nhuận thu được;

- Hoàn trả giá trị tài sản là kết quả được giao quyền sở hữu:
Trường họp hoàn trả một lần: ghi rõ thời gian bắt đầu hoàn trả giá trị, giá trị 

hoàn trả;
Trường họp hoàn trả nhiều lần: ghi rõ thời gian bắt đầu hoàn trả, thời gian 

hoàn trả, tống giá trị hoàn trả, số lần hoàn trả, tỷ lệ hoàn trả/số tiền hoàn trả.

Điêu 3: (Tên cơ quan được giao quản lỷ nhiệm vụ hoặc được câp có thâm 
quyên phân công) có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc tố chức, cá nhân 
nhận giao quyền thực hiện nghĩa vụ theo các quy định hiện hành;

Điều 4: (Tên các tô chức, cá nhân cỏ liên quan) có nghĩa vụ thi hành theo 
Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày... tháng.. .năm 20...

Noi nhận: ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 
NHÀ NƯỚC

(kỷ, ghi rõ họ, tên và đóng dâu)
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DANH MỤC TÀI SẢN TRANG BỊ THựC HIỆN NHIỆM v ụ  
GIAO QUYÊN SỬ DỤNG

(Kèm theo Quyết định số... JQĐ-...ngày...thảng...năm ... của...)

A. Tài sản cô định hữu hình:#

TT Tên tải sản Thời điểm bắt đầu đưa 
vào sử dụne

Giá trị tài sản tại thời 
điếm giao quvền 

(đơn vị triệu đồng)

______ :.. (2) 1 (3) (4)

B. Tài sản cố đinh vô hình:©

TT Tên tài sản Thời điểm bắt đầu đưa vào 
sử dụng

Giá trị tài sản tại thời 
điếm giao quyền 

(đơn vị triệu đồng)

(1) (2) (3) 1  (4)

(Ghi chủ: Ngoài thông tin bắt buộc tại các cột trong bảng, trường hợp 
cần thiết, cơ quan quản lý nhiệm vụ bô sung các cột thông tin cụ thế trình cấp cỏ 
thâm quyên
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DANH MỤC TÀI SẢN LÀ KẾT QUẢ THựC HIỆN NHIỆM vụ  
i)ược GIAO QUYỀN SỞ HỮU/ s ử  DỤNG

(Kèm theo Quyết định sổ..../QĐ-...ngày ...thảng...năm...cửa...)

A. Tài sản cố đinh hữu hình:
9

TT Tên tài sản Giá trị tài sản tại thòi điểm 
giao quyền 

(đơn vị triệu đồng)

(1) (2) ............ J 3 )

B. Tài sản cố định vô hình:

TT Tên tài sản Giá trị tài sản tại thời điểm 
giao quyền 

(đơn vị triệu đồng)

(1) (2) ......_ . ..__(3)._

(Ghi chủ: Ngoài thông tin bắt buộc tại các cột trong bảng, trường hợp 
cần thiết, cơ quan quản lý nhiệm vụ bô sung các cột thông tin cụ thế trình câp có 
thâm quyên


