
CHÍNH PHỦ
---------

Số : 188/2002/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ

______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2002/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ  

sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ.
Điều 2. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, định kỳ báo cáo Thủ  
tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.



Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Thủ tướng chính phủ
đã ký

Phan Văn Khải 
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CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chương trình hành động của chính phủ
Thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công nghệ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 188/2002/QĐ-TTg

ngày 31 tháng 12  năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ)
_____

A. Mục tiêu

Triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về khoa học và công  
nghệ (KH&CN) từ nay đến         năm 2010 nhằm : giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa  
học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc 
phòng; đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân; chú trọng chuyển giao kỹ thuật tiến bộ và  
thành tựu KH&CN cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; xây dựng và phát triển có trọng điểm một số hướng 
công nghệ cao và một số ngành công nghiệp công nghệ cao; đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý, nâng cao trình độ quản lý 
KH&CN, tạo động lực phát huy mạnh mẽ năng lực nội sinh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động KH&CN; phát triển  
thị trường KH&CN. 
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B. Những nội dung chủ yếu

I. Đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ

1.  Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo hướng phân 
công, phân cấp từ Trung ương đến địa phương. 

2. Rà soát lại và ban hành mới các cơ chế, chính sách về kinh tế và tài chính nhằm tạo động lực để khuyến khích mạnh 
mẽ các hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; có chính sách thúc đẩy nhanh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công 
nghệ vào hoạt động kinh tế - xã hội.

3. Xây dựng Quy chế dân chủ nhằm mở rộng dân chủ, phát huy tự do sáng tạo để khai thác mọi tiềm năng trong nghiên 
cứu khoa học, nghiên cứu lý luận. Tăng cường quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo luật pháp nhằm bảo đảm việc  
thực hiện tốt Quy chế dân chủ đi đôi với tăng cường trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu các tổ chức KH&CN.

4. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới tổ chức và quản lý các tổ chức KH&CN, theo hướng :

- Tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của các tổ chức KH&CN.

- Các Bộ không trực tiếp quản lý các tổ chức nghiên cứu KH&CN không phục vụ quản lý nhà nước.

- Từng bước chuyển các tổ chức KH&CN thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ sang cơ chế 
tự trang trải kinh phí được hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp; phát triển nhanh doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
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5. Đổi mới cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù của hoạt động KH&CN, các chính sách thuế, tín dụng để khuyến khích  
các hoạt động sáng tạo KH&CN và hỗ trợ ứng dụng các tiến bộ KH&CN được tạo ra trong nước.

6. Thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ phát triển KH&CN quốc gia.

7. Xây dựng cơ chế liên kết giữa đào tạo - nghiên cứu - sản xuất kinh doanh; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học 
giữa các trường đại học và các viện nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ khác; tăng mức đầu tư cho 
nghiên cứu khoa học trong các trường đại học.

8. Xây dựng cơ chế, chính sách đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư cho hoạt động KH&CN; khuyến khích các doanh nghiệp 
đầu tư đổi mới công nghệ; thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cho phát triển KH&CN, nhằm đưa tổng mức đầu tư xã hội  
cho KH&CN đạt 1% GDP vào năm 2005 và 1,5% GDP vào năm 2010; bảo đảm tốc độ tăng chi cho KH&CN từ ngân sách  
Nhà nước hàng năm cao hơn tốc độ chi ngân sách nhà nước. Nhà nước đầu tư, bảo đảm kinh phí hoạt động cho các tổ chức 
khoa học và công nghệ thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lý luận khoa học xã hội và nhân văn, quốc phòng, an ninh và  
những nhiệm vụ trọng điểm khác theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

II. Tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công nghệ

1. Hoàn thiện và xây dựng mới các cơ chế, chính sách để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN; thúc đẩy các  
doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và thường xuyên đổi mới công nghệ.

2. Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

3. Hình thành các tổ chức quản lý và hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ (tư vấn, môi giới, dịch vụ chuyển giao công nghệ).
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III. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch chung về đào tạo nhân lực KH&CN; chú trọng đào tạo cán bộ KH&CN có trình độ cao,  
gửi cán bộ KH&CN đi đào tạo tại các nước có trình độ KH&CN tiên tiến. 

2. Xây dựng chính sách sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ, trọng dụng nhân tài. 

3. Xây dựng Nghị định về thống kê KH&CN và đề án tổ chức hệ thống thông tin KH&CN quốc gia, các thư viện điện tử.

4. Xây dựng các biện pháp phát triển hợp tác quốc tế về KH&CN; các chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho phát triển KH&CN; các chính sách thu hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài và trí thức 
nước ngoài tham gia phát triển KH&CN ở Việt Nam.

5. Xây dựng cơ chế, chính sách và Quy chế quản lý Khu Công nghệ cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng 
hai Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và thành phố Hồ Chí Minh.

6. Xây dựng quy chế quản lý và cơ chế, chính sách đối với các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

IV. Tập trung chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm

1. Đẩy mạnh nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học  
cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại  
hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật tiến bộ và thành tựu KH&CN cho nông nghiệp, nông thôn : 
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a) Rà soát, xây dựng cơ chế lồng ghép, gắn kết các chương trình kinh tế - xã hội với các chương trình KH&CN phục vụ phát  
triển nông nghiệp và nông thôn;

b) Xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình chuyển giao các tiến bộ KH&CN cho phát triển nông thôn, trong đó tập 
trung vào các chương trình ứng dụng công nghệ giống, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản; phát triển các tổ chức khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

c) Xây dựng chính sách thu hút cán bộ khoa học công nghệ về công tác tại vùng nông thôn.

3. Xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên phát triển công nghệ cao (công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật  
liệu, cơ khí điện tử và tự động hoá) và phát triển có trọng điểm một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Phát triển các công 
nghệ thích hợp và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ đối với các ngành công nghiệp chủ lực nhằm nâng cao chất lượng và tính  
cạnh tranh của sản phẩm.  

C. Tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện

I. Công tác tư tưởng, thông tin, tuyên truyền

Bộ Văn hoá - Thông tin tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương triển khai tuyên truyền, quán triệt Chương 
trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khoá IX về KH&CN.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến việc ứng dụng  
các thành tựu KH&CN trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

II. Triển khai và theo dõi thực hiện
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Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ 
vào Chương trình hành động này của Chính phủ, (kèm theo danh mục các nhiệm vụ quy định tại chương trình hành động) : 

- Cụ thể hoá thành chương trình hành động thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khoá IX của cơ quan, 
địa phương mình; 

- Phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ;

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện chương trình hành động thuộc lĩnh vực được phân công phụ 
trách, kịp thời tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; 

- Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp tình hình, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ ./.

Thủ tướng Chính phủ

đã ký

          Phan Văn Khải 
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Danh mục các nhiệm vụ quy định tại chương trình hành động của chính phủ
thực hiện kết luận của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX

về Khoa học và Công nghệ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số188/2002/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2002  của Thủ tướng Chính phủ)

TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp

Thời gian trình 
Thủ tướng CP

Hình thức văn 
bản/công việc

I Đổi mới quản lý và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ

1  Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà 
nước về khoa học và công nghệ theo hướng phân công, phân cấp từ 
Trung ương đến địa phương. 

Bộ KH&CN Bộ Nội vụ, 
các Bộ, 
ngành liên 
quan, các địa 
phương

Quý IV/2003 Đề án

2 Rà soát lại và ban hành mới các cơ chế, chính sách về kinh tế và tài 
chính nhằm tạo động lực để cho KH&CN phát triển. 

Bộ Kế 
hoạch và 
Đầu tư

Bộ KH&CN, 
Bộ Tài 
chính, các 
Bộ, ngành 
liên quan

- Rà sóat văn 
bản: QuýII/2003

- Ban hành mới: 
2004

Đề án

3  Xây dựng Quy chế dân chủ nhằm mở rộng dân chủ, phát huy tự 
do sáng tạo  để khai thác mọi tiềm năng trong nghiên cứu khoa 

học, nghiên cứu lý luận; đồng thời tăng cường quản lý nh  nà ước 

về khoa học v  công nghà ệ theo Luật Khoa học v  công nghà ệ.

TTKHXH&
NVQG

TTKHTN và 
CNQG,

Bộ Nội vụ,

Bộ KH&CN

Quý IV/2003 Nghị định
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TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp

Thời gian trình 
Thủ tướng CP

Hình thức văn 
bản/công việc

4 Đề án đổi mới tổ chức và quản lý các tổ chức KH&CN. Bộ 
KH&CN

 Bộ Nội vụ,
Bộ Tài chính

Quý I/2004 Đề án

5 Xây dựng cơ chế tài chính để thúc đẩy hoạt động KH&CN phù hợp 
với đặc thù của hoạt động KH&CN; đổi mới các chính sách thuế, tín 
dụng để khuyến khích các hoạt động sáng tạo KH&CN; xây dựng 
chính sách bảo trợ ứng dụng các tiến bộ KH&CN được tạo ra trong 
nước.

Bộ Tài 
chính

 Bộ 
KH&CN, 
Ngân hàng 
NNVN

Cơ chế tài 
chính: Quý 
IV/2003,

Chính sách thuế, 
tín dụng: Quý 

IV/2004

Đề án

6  Thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ phát triển KH&CN quốc gia. Bộ KH&CN Bộ Tài 
chính, Ngân 
hàng NNVN

Quý IV/2003 Nghị định

7 Xây dựng cơ chế liên kết giữa đào tạo - nghiên cứu - sản xuất kinh 
doanh; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học giữa các trường đại 
học và các viện nghiên cứu, các tổ chức nghiên cứu khoa học và 
công nghệ khác; đảm bảo kinh phí cho nghiên cứu cơ bản và tăng 
mức đầu tư cho nghiên cứu trong các trường đại học.

Bộ Giáo dục 
và Đáo tạo

Bộ KH&CN, 
Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Quý IV/2003 Đề án

8 Xây dựng cơ chế, chính sách đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư cho 
hoạt động KH&CN; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới 
công nghệ; thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước 
ngoài cho phát triển KH&CN.

Bộ Tài 
chính

Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Bộ KH&CN

Quý II/2004 Đề án
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TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp

Thời gian trình 
Thủ tướng CP

Hình thức văn 
bản/công việc

II Tạo lập và phát triển thị trường khoa học và công nghệ

1  Hoàn thiện và xây dựng mới các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát 
triển thị trường KH&CN.

Bộ KH&CN Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

Quý II/2004 Đề án

2 Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Bộ KH&CN Bộ VH-TT, 
Bộ Thương 
mại

Quý II/2004 Đề án

3 Hình thành các tổ chức quản lý và hỗ trợ phát triển thị trường công 
nghệ.

Bộ KH&CN Bộ Nội vụ Quý II/2004 Đề án

4 Phát triển các tổ chức tư vấn, môi giới, dịch vụ chuyển giao công 
nghệ.

Bộ KH&CN Bộ Nội vụ Quý II/2004 Đề án

III Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch chung về đào tạo nhân lực KH&CN; 
chú trọng  đào tạo  cán  bộ KH&CN có trình  độ  cao,  gửi  cán  bộ 
KH&CN đi đào tạo tại các nước có trình độ KH&CN tiên tiến. 

Bộ GD và 
ĐT

BộKH&CN 
Bộ KH và 
ĐT

Quý III/2003 Đề án

2 Xây dựng chính sách sử dụng cán bộ khoa học và công nghệ, trọng 
dụng nhân tài, cán bộ KH&CN về công tác tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn.  

Bộ KH&CN Bộ Nội vụ, 
Bộ Tài chính

Quý IV/2003 Đề án

3 Xây dựng Nghị định về thống kê KH&CN và đề án tổ  chức hệ 
thống thông tin KH&CN quốc gia, các thư viện điện tử.

Bộ KH&CN Tổng cục 
Thống kê

Quý IV/2004 Nghị định
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TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì 

Cơ quan 
phối hợp

Thời gian trình 
Thủ tướng CP

Hình thức văn bản/công 
việc

4 Xây dựng các biện pháp phát triển hợp tác quốc tế về KH&CN; các 
chính sách thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) cho phát triển KH&CN; các chính sách thu 
hút trí thức Việt Nam ở nước ngoài và trí thức nước ngoài phục vụ 
phát triển KH&CN.

Bộ KH&CN Bộ Ngoại 
giao, các Bộ, 
ngành liên 
quan

Quý IV/2003 Đề án

5 Xây dựng cơ chế, chính sách và Quy chế quản lý đối với Khu Công 
nghệ cao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng hai Khu 
Công nghệ cao Hoà Lạc, thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ KH&CN Bộ KH và 
ĐT, Bộ Tài 
chính, 

Quý II/2003 Đề án

6. Xây dựng quy chế quản lý và cơ chế, chính sách đối với các phòng 
thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Bộ KH&CN Bộ KH và 
ĐT, Bộ Tài 
chính

Quý II/2003 Đề án

IV Tập trung chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm
1 Đẩy mạnh nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội; tổng kết 

thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN.

TTKHXH&
NVQG

Bộ KH&CN Quý II/2003 Đề án

2 Đẩy mạnh ứng dụng,  chuyển giao kỹ thuật  tiến bộ và thành tựu 
KH&CN cho nông nghiệp, nông thôn: 

a) Xây dựng cơ chế lồng ghép, gắn kết các chương trình kinh 
tế - xã hội với các chương trình KH&CN phục vụ phát triển nông 
nghiệp và nông thôn;

Bộ NN và 
PTNT

Bộ KH&CN, 
Bộ Thuỷ sản 

Quý IV/2003 Đề án
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ 
trì 

Cơ quan 
phối hợp

Thời gian trình 
Thủ tướng CP

Hình thức văn bản/công 
việc

b) Xây dựng cơ chế, chính sách, chương trình chuyển giao  tiến bộ 
KH&CN cho nông thôn, trong đó tập trung vào các chương trình 
ứng dụng công nghệ giống, công nghệ bảo quản, chế biến nông sản; 
phát triển các tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

3 Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các hướng công nghệ cao 
(công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, cơ khí 
điện tử và tự động hoá) và phát triển có trọng điểm một số ngành 
công nghiệp công nghệ cao. Phát triển các công nghệ thích hợp và 
đẩy mạnh chuyển giao công nghệ đối với các ngành công nghiệp 
chủ lực nhằm nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm. 

Bộ KH&CN Bộ CN,
Bộ NN và 
PTNT,
Bộ BC, VT,
Bộ Y tế

Quý I/2004 Đề án
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