CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
NĂM 2022

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Hà Nội, tháng 6 năm 2022

NỘI DUNG CHÍNH

1 Mục đích, đối tượng, phiếu điều tra
Thời kỳ, thời điểm điều tra

2
3
4
5

Nội dung, phương pháp điều tra
Kế hoạch thực hiện

Hướng dẫn điền phiếu

MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA

1

Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng
kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước, theo
các Bộ, ngành cũng như các địa phương

2

Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển
KH&CN, Luật Khoa học và Công nghệ, các kế hoạch,
chương trình về NC&PT. Phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ
tiêu thống kê NC&PT

3

Xây dựng cơ sở dữ liệu về NC&PT của Việt Nam phục vụ
các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều
tra của các năm tiếp theo.

YÊU CẦU ĐIỀU TRA

1

Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Phương
án điều tra

2

Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy
định của Luật Thống kê

3

Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ
hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

4

Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu của người dùng tin
trong và ngoài nước; bảo đảm tính so sánh quốc tế

ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA
Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Cơ sở giáo dục đại học (đại học, trường đại học, học
viện); trường cao đẳng
Phiếu
NCPT/2022

Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ có hoạt động
NC&PT trong năm 2021
Các cơ quan hành chính (các Tổng cục, Cục, Vụ, Sở
KH&CN…) và đơn vị sự nghiệp khác (các bệnh viện, các
đơn vị sự nghiệp của bộ ngành, địa phương…) và các
Hội có hoạt động NC&PT trong năm 2021
Doanh nghiệp có hoạt động NC&PT trong năm 2021

THỜI KỲ, THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA
Thời kỳ, thời điểm điều tra
-Thời điểm bắt đầu điều tra là ngày 01/7/2022. Những chỉ
tiêu thu thập theo thời điểm được lấy thông tin theo số thực
tế có đến 31/12/2021
-Thời kỳ điều tra: những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được
lấy thông tin trong vòng 1 năm, từ ngày 01/01/2021 đến hết
ngày 31/12/2021
Thời gian điều tra
Thời gian thu thập thông tin là 31 ngày kể từ ngày
01/7/2022 đến 31/7/2022

NỘI DUNG ĐIỀU TRA
Hệ thống chỉ tiêu thống kê
Quốc gia (Luật Thống kê số
89/2015/QH13)

Hệ thống chỉ tiêu thống kê
ngành KH&CN (Thông tư số
03/2018/TT-BKHCN)

Chỉ tiêu 1403: Số người hoạt động
nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ;
Chỉ tiêu 1407: Chi cho nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ.

Chỉ tiêu 0201: Số cán bộ nghiên cứu;
Chỉ tiêu 0401: Số nhiệm vụ khoa học
và công nghệ được phê duyệt mới;
Chỉ tiêu 0402: Số nhiệm vụ khoa học
và công nghệ được nghiệm thu;
Chỉ tiêu 0403: Số nhiệm vụ khoa học
và công nghệ đã đưa vào ứng dụng;
Chỉ tiêu 0405: Số người được đào tạo
thông qua nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ

NỘI DUNG ĐIỀU TRA

01

Thông tin chung về đơn vị

02

Nhân lực NC&PT

03

Hoạt động NC&PT

04

Chi cho NC&PT

PHÂN LOẠI, DANH MỤC ĐIỀU TRA
Bảng phân loại Lĩnh vực nghiên cứu KH&CN, Bảng phân loại
mục tiêu kinh tế-xã hội của hoạt động khoa học và công nghệ,
Bảng phân loại dạng hoạt động khoa học và công nghệ, ban hành
kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 9
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số
27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng
Chính phủ

LOẠI ĐIỀU TRA, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN

Loại điều tra: Là cuộc điều tra toàn bộ các tổ chức có hoạt động
NC&PT (triển khai các nhiệm vụ KH&CN) trên phạm vi cả nước.

Phương pháp thu thập thông tin:
- Phương pháp trực tiếp: Điều tra viên trực tiếp đến các đơn vị
điều tra gặp cán bộ được phân công của các các đơn vị để thu
thập, tính toán số liệu để ghi vào phiếu điều tra. Phương pháp này
được áp dụng với đa số đơn vị điều tra.
- Phương pháp gián tiếp: Gửi phiếu điều tra về cơ quan điều tra
theo đúng nội dung và thời gian quy định của Phương án điều tra.
Phương pháp này áp dụng khi điều tra viên khó tiếp cận với đơn
vị điều tra. Đặc biệt, cuộc điều tra năm nay sẽ thí điểm áp dụng
hình thức thu thập thông tin ứng dụng công nghệ thông tin đối
với một số đơn vị điều tra (300 phiếu).

PHÂN BỔ MẪU ĐIỀU TRA TRỰC TUYẾN

300 Phiếu điều tra trực tuyến
1. Sở KH&CN TP. Hồ Chí Minh
2. Sở KH&CN Cao Bằng
3. Sở KH&CN Hải Dương
4. Sở KH&CN TP. Đà Nẵng
5. Sở KH&CN Quảng Ninh
6. Sở KH&CN Cần Thơ
7. Sở KH&CN Bình Dương
8. Sở KH&CN Khánh Hòa
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo
10. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

Nhập tin, xử lý, tổng hợp,
biên soạn và phân tích kết
quả điều tra
Tháng
6/2022

Lập danh sách đơn
vị điều tra, tổ chức
tập huấn

Tháng
7/2022
Điều tra, thu thập
thông tin
Tháng 812/2022

LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA

Lập danh
sách đối
tượng
điều tra

Đơn
vị
bắt
buộc

* Tổ chức nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ:
- Viện hàn lâm, viện/trung tâm nghiên
cứu và phát triển
- Phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu,
trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và cơ
sở nghiên cứu và phát triển khác
* Cơ sở giáo dục đại học:
- Đại học, trường đại học, học viện
(các viện, trung tâm nghiên cứu thuộc
trường được coi như đơn vị trường đại
học)
- Trường cao đẳng

LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU TRA

Lập danh
sách đối
tượng
điều tra

Tham
gia
đề tài,
đề án,
dự án
trong
năm
2021

- Tổ chức dịch vụ KH&CN: Trung tâm, văn
phòng, phòng thử nghiệm,... về: Thông tin, thư
viện; bảo tàng KH&CN; dịch thuật, biên tập,
xuất bản cho KH&CN; điều tra cơ bản định
kỳ, thường xuyên; thống kê, điều tra xã hội;
tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tư vấn về
KH&CN; sở hữu trí tuệ; chuyển giao công
nghệ;…)

- Các cơ quan hành chính có hoạt động
NC&PT (các Tổng cục, Cục, Vụ, Sở
KH&CN…),
- Các đơn vị sự nghiệp khác (công lập và
ngoài công lập) có hoạt động NC&PT (các
bệnh viện, các đơn vị sự nghiệp của bộ ngành,
địa phương);
- Các Hội có hoạt động NC&PT
Bảo tàng nghệ thuật, VH
Bệnh viện…
Trường chính trị
Các tổ chức chính trị, xã
hội, nghề nghiệp,…

HƯỚNG DẪN THU THẬP THÔNG TIN
Phiếu NCPT/2022

01

Thông tin chung về đơn vị

02

Nhân lực NC&PT

03

Hoạt động NC&PT

04

Chi cho NC&PT

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU – THÔNG TIN CHUNG

7. Lĩnh vực KH&CN của đơn vị (Ghi các lĩnh vực có tỷ trọng theo kinh phí sử dụng của từng lĩnh vực trong toàn bộ hoạt
động KH&CN; Tổng tỷ trọng của các lĩnh vực phải là 100%)

Lĩnh vực KH&CN

Tỷ trọng (%)

1. Khoa học tự nhiên
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
3. Khoa học y, dược
4. Khoa học nông nghiệp
5.Khoa học xã hội
6. Khoa học nhân văn

25
25
50

PHẦN IV: THÔNG TIN VỀ CHI CHO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHỆ
3. Chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển chia theo lĩnh vực nghiên cứu
Đơn vị tính: triệu đồng
Lĩnh vực nghiên cứu
1. Khoa học tự nhiên
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Mã số
01
02

3. Khoa học y, dược

03

4. Khoa học nông nghiệp

04

500
500
1000

5. Khoa học xã hội
6. Khoa học nhân văn
Tổng số (07 = 01+...+06)

05
06
07

2000

Chi phí

8. Loại hình hoạt động KH&CN chính của đơn vị; Nếu thực hiện nhiều loại hình, xin cho biết tỷ trọng
tính dựa theo kinh phí sử dụng giữa các loại hình (Chú ý: Tổng tỷ trọng của các loại hình phải là 100%)
Loại hình hoạt động chính

Tỷ trọng (%)

1

1. Nghiên cứu khoa học
- Nghiên cứu cơ bản
- Nghiên cứu ứng dụng
2. Phát triển công nghệ

2

- Triển khai thực nghiệm
- Sản xuất thử nghiệm
3. Dịch vụ khoa học và công nghệ

Tổng tỷ trọng

3
1 + 2 + 3 = 100%

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU – THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC NC&PT

Theo Bộ luật Lao động 2012 của Việt Nam,
thời gian làm việc bình thường không quá 08
giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần
(Điều 104) và 240 ngày trong một năm

10% là

(10% x 240 = 24 ngày) x 8
=

192 giờ

Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN,
thành viên thực hiện chính, thư
ký khoa học, thành viên thực
hiện nhiệm vụ KH&CN
 NCV CC (hạng I), NCVC
(hạng II), NCV (hạng III);
 KSCC (hạng I), KSC (hạng
II) và KS (hạng III)

Là những người thực hiện
các công việc đòi hỏi phải
có kinh nghiệm và hiểu biết
kỹ thuật trong những lĩnh
vực KH&CN và tham gia
vào NC&PT bằng việc thực
hiện những nhiệm vụ khoa
học và kỹ thuật có áp dụng
những khái niệm và phương
pháp vận hành dưới sự
giám sát của các nhà
nghiên cứu. Gồm kỹ thuật
viên, nhân viên phòng thí
nghiệm có trình độ Trung
cấp, sơ cấp và tương
đương

Trợ lý nghiên cứu (hạng IV)
Kỹ thuật viên (hạng IV)

Nhân viên hỗ trợ

Nhân viên kỹ thuật

Cán bộ nghiên cứu

Là những cán bộ chuyên
nghiệp có trình độ từ cao
đẳng/đại học trở lên tham
gia vào quá trình tạo ra tri
thức, sản phẩm và quy trình
mới, tạo ra phương pháp và
hệ thống mới.
(Đối với các tổ chức không
phải là đơn vị NC&PT, cơ
sở giáo dục ĐH thì cán bộ
nghiên cứu là những người
trực tiếp tham gia thực hiện
các đề tài NC&PT); dành tối
thiểu 10% thời gian cho
hoạt động NC&PT. Nhóm
này bao gồm cả những nhà
quản lý trực tiếp hoạt động
NC&PT

Là những người có
hoặc không có kỹ năng,
nhân viên hành chính,
văn phòng tham gia vào
các
dự
án/đề
tài
NC&PT. Trong nhóm
này bao gồm cả những
người làm việc liên
quan đến nhân sự, tài
chính và hành chính
trực tiếp phục vụ công
việc NC&PT của các tổ
chức NC&PT

Nhân viên HC và VP tham gia
vào nhiệm vụ NC&PT; bao
gồm cả những người làm
quản lý và quản trị hành chính
và các việc liên quan đến
nhân sự, tài chính và hành
chính nếu các công việc của
họ trực tiếp phục vụ công việc
NC&PT.

Những người làm công việc phục vụ gián tiếp như căng tin, tạp vụ, vệ sinh, lái xe, bảo vệ, thường
trực,... thì không được coi là nhân lực NC&PT

PHÂN LOẠI NHÂN LỰC NC&PT THEO NGẠCH VIÊN CHỨC VÀ VỊ TRÍ
HOẠT ĐỘNG

Chia theo ngạch viên chức
Tên ngạch

Chia theo ví trí hoạt động
Mã số

Nhóm chức danh nghiên cứu khoa học:
Nghiên cứu viên cao cấp (Hạng I)

V.05.01.01

Nghiên cứu viên chính (Hạng II)

V.05.01.02

Nghiên cứu viên (Hạng III)

V.05.01.03

Trợ lý nghiên cứu (Hạng IV)

V.05.01.04

Cán bộ nghiên cứu

Cán bộ kỹ thuật

Nhóm chức danh công nghệ:
Kỹ sư cao cấp (Hạng I)

V.05.02.05

Kỹ sư chính (Hạng II)

V.05.02.06

Kỹ sư (Hạng III)

V.05.02.07

Kỹ thuật viên (Hạng IV)

V.05.02.08

Cán bộ nghiên cứu
Cán bộ kỹ thuật

Nhân lực
1.Cán bộ nghiên cứu (có trình độ cao đẳng trở lên, dành tối thiểu
10% thời gian cho hoạt động NC&PT)
2.Nhân viên kỹ thuật (gồm kỹ thuật viên, nhân viên phòng thí
nghiệm có trình độ Trung cấp và tương đương)
3.Nhân viên hỗ trợ (là các nhân viên hành chính và văn phòng)
4. Khác
Tổng số (05=01+02+03+04)

Mã số
01

Cán bộ nghiên cứu
1. Chia theo trình độ (01=02+03+04+05)
1.1 Tiến sĩ
1.2 Thạc sĩ
1.3 Đại học
1.4 Cao đẳng
2. Trong đó (06=07+08)
2.1 Giáo sư
2.2 Phó giáo sư
Lĩnh vực nghiên cứu
1. Khoa học tự nhiên
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
3. Khoa học y, dược
4. Khoa học nông nghiệp
5. Khoa học xã hội
6. Khoa học nhân văn
Tổng số (07 = 01+…+06)

Dựa vào lĩnh
vực đang NC!
Không dựa vào
lv đào tạo!

Số lượng

Trong đó: Nữ

Mã số
01
02
03
04
05
06
07
08

Số lượng

Trong đó: Nữ

Mã số
01
02
03
04
05
06
07

Số lượng

Trong đó: Nữ

02
03
04
05

Ví dụ: Viện X
Nhân lực
1.Cán bộ nghiên cứu (có trình độ cao đẳng trở lên, dành tối thiểu
10% thời gian cho hoạt động NC&PT)
2.Cán bộ kỹ thuật (gồm kỹ thuật viên, nhân viên phòng thí nghiệm
có trình độ Trung cấp và tương đương)
3.Nhân viên hỗ trợ (là các nhân viên hành chính và văn phòng)
4. Khác
Tổng số (05=01+02+03+04)

Mã số
01

Số lượng
14

Trong đó: Nữ
9

Cán bộ nghiên cứu
1. Chia theo trình độ (01=02+03+04+05)
1.1 Tiến sĩ
1.2 Thạc sĩ
1.3 Đại học
1.4 Cao đẳng
2. Trong đó (06=07+08)
2.1 Giáo sư
2.2 Phó giáo sư

Mã số
01
02
03
04
05
06
07
08

Số lượng
18
1
6
11
0
1
0
1

Trong đó: Nữ
13
0
4
9
0
1
0
1

Lĩnh vực nghiên cứu
1. Khoa học tự nhiên
2. Khoa học kỹ thuật và công nghệ
3. Khoa học y, dược
4. Khoa học nông nghiệp
5. Khoa học xã hội
6. Khoa học nhân văn
Tổng số (07 = 01+…+06)

Mã số
01
02
03
04
05
06
07

Số lượng
0
0
0
0
17
1
18

Trong đó: Nữ
0
0
0
0
12
1
13

02

0

0

03
04
05

4
0
18

4
0
13

X

HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU – THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG NC&PT

Làm tròn số,
không dùng dấu
“.” hoặc “,”

1200
1287

Tổng
số
bằng
nhau

Nghị định 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài
chính hoạt động khoa học và công nghệ
Điều 50. Mục đích chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ
Điều 4. Nội dung chi ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ
1.Chi đầu tư phát triển KH&CN

Đầu tư và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho các
tổ chức KH&CN không phân biệt thành phần kinh tế:

Xây dựng mới, nâng cấp, tăng cường năng lực NC của các
tổ chức KH&CN bao gồm:
•Phòng Thí nghiệm, Xưởng thực nghiệm, trạm thực
nghiệm;
•TT phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn
và đánh giá sự phù hợp;
•Các cơ sở thiết kế, chế tạo, thử nghiệm chuyên dụng;
•Các cơ sở ứng dụng và CGCN, TDC;
•Sàn giao dịch CN;
•Cơ sở ươm tạo CN, ươm tạo DN KH&CN

Xây dựng hạ tầng
thông tin, cơ sở dữ
liệu quốc gia và
thống kê về KH&CN

2.Chi sự nghiệp KH&CN
Chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN,
bao gồm chi trực tiếp cho các nhiệm
vụ và chi cho các hoạt động quản lý
của cơ quan có thẩm quyền đối với
nhiệm vụ, chi tổ chức đánh giá sau
nghiệm thu đối với các nhiệm vụ
KH&CN

Chi thường xuyên

Chi thường xuyên và các nhiệm vụ
thường xuyên theo chức năng của tổ
chức KH&CN công lập theo quy định
pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của các tổ chức KH&CN
công lập

Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

Chi thường
xuyên

Tiền lương, tiền công và tiền chi
hoạt động bộ máy [Khoản 8 Điều 1
TT36]
 Chi thanh toán dịch vụ công cộng
 chi thuê mướn
 chi vật tư văn phòng
 chi công tác phí
 chi các khoản đặc thù
 chi sửa chữa thường xuyên tài
sản cố định phục vụ công tác
chuyên môn
 chi đoàn ra, đoàn vào…

Nhiệm vụ
thường xuyên
theo chức năng

[Khoản 5 Điều 1 TT36])
 Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở,
cấp bộ, cấp tỉnh
 xây dựng kế hoạch
 hoạt động thông tin, tuyên truyền
 hoạt động hợp tác quốc tế
 hội nghị, hội thảo chuyên ngành
 đào tạo, tập huấn
 quản lý cán bộ, tài sản
 duy trì hoạt động bộ máy

Lưu ý: Tổng chi cho NC&PT là tổng chi phí trong để thực hiện công việc NC&PT tại đơn vị thống kê,
không phân biệt nguồn kinh phí. Đó là chi phí mà một đơn vị đã nhận từ các nguồn khác nhau (không
phân biệt nguồn cấp hay xuất xứ) để tiến hành hoạt động NC&PT (kể cả chi phí cho nghiên cứu làm
thuê cho các cơ quan ngoài).
Tuy nhiên, chi phí này không bao gồm các chi phí dành cho NC&PT nhưng không do chính đơn vị
thống kê thực hiện (ví dụ, chuyển cho cơ quan ngoài thực hiện).

LƯU Ý THU THẬP THÔNG TIN ĐIỀU TRA
ĐỐI VỚI TỪNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG

Đối với Tổ chức R&D và Cơ sở giáo dục đại học

Thống kê toàn bộ nhân lực lực của đơn
vị TRỪ những người làm công việc
phục vụ gián tiếp như căng tin, tạp vụ,
vệ sinh, lái xe, bảo vệ, thường trực... thì
không được coi là nhân lực NC&PT

Thống kê toàn bộ chi phí của
đơn vị

Đối với tổ chức dịch vụ KH&CN, cơ quan HC,
đơn vị sự nghiệp khác, các hội có hđ NCPT

Thống kê nhân lực tham gia trực tiếp
vào các nhiệm vụ NC&PTcủa đơn vị

Thống kê chi phi cho các hoạt động
NC&PT của đơn vị

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Xin cảm ơn!

