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THU TIfONG CHiNH PHU
Lu.t To chüc ChInh phii ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can cü Lu.t Khoa hçc và Cong ngh ngày 18 tháng 6 nàm 2013;
Can Cu Nghj djnh s 08/2014/ND-CP ngày 27 tháng 01 näm 2014 cüa
ChInh phü quy djnh chi tiêt và hthnà dan thi hành mt so diêu cüa Luât Khoa
h9cvàCôngngh;
Can Cu Nghj djnh s 1 1/20141$D-CP ngày 18 tháng 02 näm 2014 cüa
ChInh phü ye hoat dng thông tin kha hçc và cong ngh;
Can cir Nghj djnh s 95/2014/I4D-CP ngày 17 tháng 10 nãm 2014 cüa
ChInh phü quy djnh ye dâu ttr và do chê tài chInh dOi vci hoat dông khoa
hçc và cong ngh;
Can cü Quyt djnh s 418/QD-TTg ngày 11 tháng 4 näm 2012 cüa
Thu tuóng Chinh phü phê duyt Chin hrgc phát triên khoa hçc và cong nghê
Vit Nam giai don 2011 - 2020;
Xét d nghj cüa B truàng Bt Khoa h9c và Cong ngh,
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt D an "Phát trin ngun tin khoa hçc và cong ngh phiic
vii nghiên ciru khoa h9c Va phát triên ng ngh den näm 2025, djnh huóng den
näm 2030" (sau day gi tat là Dé an) v nhmg ni dung chü yêu sau day:
I. MUC TIEU
1. Miic tiêu tong quát
Tiêp tiic phát triên nguôn tin kh a hçc và cOng ngh trên quy mô quc
gia nhám cung cap day dü, chInh xá , kjp thai và bào darn ngi.rmg an than
thông tin tn thuc khoa h9c và cong h trong nu&c Va quôc tê phü hçip vOi
chiên lucic phát triên khoa h9c và côg ngh trong timg giai doan, dáp 1rng
nhu câu nghiên c1ru khoa h9c, phát trien cong ngh và dôi mói sang tao, phic
vii phát triên kinh té - xã hi, bào dam quOc phông, an ninh cüa dat ntrc.

Djnh huâng phát trien nguôn tin khoa hçc vâ cong ngh dam báo barn
sat chin h.rçic phát triên khoa hçc và cong ngh, tp trung Lru tiên phát triên
các th h mâi cüa ngành cong nghip Cong ngh thông tin và viên thông; phô
ctp cong ngh k9 thut s, tij dng hóa, thiêt bj cao cap, 4t 1iu rnâi, cong
nghê sinh hçc, v.v...
2. Muc tiêu ci th
a)Dnnäm 2020
- Trong näm 2018, hoàn thin và dua vào s'Cr ding cci sâ di 1iu v&
nhim vu khoa hçc và cong ngh.
- TIch hcp và dua và.o sr ding các Co s0 dü 1iu v khoa h9c và cOng
ngh sau: Cong bô khoa h9c và cong ngh trong nrnfrc, cong bô quôc tê cüa
các tác giá Vit Nam; chi so trIch d.n khoa hQc; thông tin s& h1ru tn tu v.v...
- B sung tp trung môt s ngun tin khoa hçc và cOng ngh quc t c&
lOi cho to chüc thrc hin ch'rc näng dâu môi thông tin khoa h9c và cong ngh
cp quôc gia, mt so to chüc khoa h9c và cong ngh, co sO' giáo diic di h9c Va
các cá nhan tham gia thirc hin nhim vi khoa hçc và cong ngh cap quôc gia.
- Dáp rng co bàn nhu cu khai thác, si'r diing các ngun tin khoa hQc Va
cong ngh a các cap, các ngành và các linh vrc, phiic vii hoat dng nghiên
ct'ru khoa h9c, phát triên cong ngh, khO'i nghip và dOi rnài sang tao, gän lien
khoa hoc và cong ngh vài san xuât, kinh doanh.
b) Dn näm 2025
- H thng hoá, tich hçip dy dü và 4n hành dng b các ngun tn thi'rc
trong Co sO' dü 1iu quôc gia ye khoa hpc Va Cong ngh dé phuc vi cOng chiing.
- MO' rng b sung tp trung các ngun tin khoahçc và cong ngh qu&
tê cot lOi den các to chüc thirc hin chüc näng dâu mOi thông tin khoa h9c và
cong ngh cüa các b và thành phô trrc thuc trung xcYng, vin nghiên ciru,
co sO' giáo dic dai hçc lan trên cã nuâc.
- Xây drng, phát trin co sO' dü 1iu và sé, hoá tài lieu khoa h9c Va cong
ngh dc thu tai các b, ngành, dja phi.rong.
c) Dn näm 2030
Tip tic b sung, phát trin các ngun tin khoa hçc và cOng ngh trong
ni.rOc và quOc tê, bão dam dáp i:rng day dU nhu câu thông tin cUa các to chüc
vâ Ca nhân hoat dng khoa h9c và cong ngh, di mài sang tao, dào tao và san
xuât kinh doanh.
LI. NHIM V1J VA GIAI PHAP
1. Xây drng và phát trin các ngun tin khoa h9c và cOng ngh trong
rnrâc, bao gôm:
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- Thông tin thu mic và toàn van v nhim vi khoa hçc và cong ngh các cp.
- Thông tin toàn van v cong b khoa h9c và cong ngh däng trên các tp
chi khoa hçc và k yêu hi thào kho hQc trong nhxàc, các bài cong bô quôc t
cüa các tác giã Vit Nam.
- Thông tin phân tjch trIch dn các bài báo khoa h9c cila Vit Nam.
- Thông tin v sâ hüu tn tu troig nithc.
- Thông tin khoa h9c và cong ngh dc thu cüa các bt, ngãnh, dja phinmg.
2. Bô sung, mua quyên truy c.p các ngun tin khoa hçc và cong ngh
cüa nuóc ngoài
- B sung, mua quyên truy cp cho các t chüc, cá nhân hoat dng khoa
h9c và cong ngh nhirng nguôn tin khoa h9c và cong ngh cot lOi cUa nithc
ngoài, nhu: c sà dü lieu khoa hçc nông cot, da ngành cUa nhà xuât bàn
Elsevier, cci sà d 1iu khoa hçc tr nhiên, khoa h9c k5' thu.t và cong ngh,
khoa hQc y duqc, v.v... cüa nhà xuâ bàn Springer Nature, c sâ dü lieu tong
hçp cña nhà xuât bàn Taylor & Francis Group, Ca s dü lieu ye khoa h9c xã
hi và nhân van cüa nhà xuât bàn S.ge, ca s& dü lieu phân tIch trIch dan, cho
phép tim kiêm, dánh giá kêt qua hoat dng khoa h9c và cong ngh trên the
giâi ciXa nhà xuât bàn Clarivate Aiaiytics, thu vin din tir Vin cac kS six
din và din tr Hoa KS' và mt so nuOn tin khác theo yêu câu thirc tO.
- Bô sung, mua quyn truy c các nguôn tin khoa hoc và cong ngh
khác cüa nixâc ngoài ph%lc vi cho hu câu dc thu cüa các b, ngành, dja
phuong, doanh nghip.
3. Chia sO và khai thác các ngu n tin khoa hçc và cong ngh
- Xây ding nn tang kS' thut dUng chung cUa h th6ng Ca sâ dU lieu
quc gia ye khoa h9c và cong ngh ; xây ding tiêu chuân ye di 1iu và kêt
ni, cho phép lien kêt và chia sO d iu giüa h thông Ca s& dü lieu quôc gia
v khoa h9c và cong ngh vài các a sâ dü 1iu khoa h9c và Cong ngh dc
thU cUa các bO, ngành, dja phircmg.
- Trin khai các hot dng thUc lây khai thác, sU ding ngun tin khoa hpc
và Cong ngh trong nghiên ciru khoa içc, phát tniên cong ngh, dOi mói sang t.o,
dào tio và san xuât kinh doanh.
4. B tn kinh phi ti.r ngân sách nba nuâc, kt hçrp dy manh xà hi hoá,
huy dông các nguOn lirc xã hi, nhâ: là tU doanh nghip dê phic vlt phát triên
nguôn tin khoa hçc và cong ngh.
5. Nâng cao nàng lirc cho các t chirc thirc hin chirc näng du mi
thông tin khoa h9c và cong ngh; du Pr, nâng cap ca sâ 4t chat kS' thut cUa
Thu vin khoa hQc Va cong ngh quOc gia dê tth thành trung tam hang dâu
cUa Ca nuOc ye h thông thông tin kloa h9c và cong ngh.
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III. KINH PHI TH1!C HIN BE AN
1.Ngân sách ithà nuâc dành cho khoa hçc và cong ngh hang näm
- Ngân sách cap cho Bô Khoa hçc và Cong ngh: B sung tp trung các
ngun tin khoa hçc và cong ngh cot lôi cüa nthc ngoài; xay drng và phát
trin C si dit 1iu quôc gia ye khoa hçc và cong ngh; trien khai cac hott
dng truyn thong, dào t?o, tp huân; phát triên thu vin sO, nâng cap co s
vt ch.t k5' thut cüa Thu vin khoa h9c và cOng ngh quOc gia.
- Ngân sách nhà nuàc cp cho các b, ngành, dja phuung: Xây dirng và
phát triên các cc si dtr 1iu ye khoa h9c và cong ngh dc thu cüa b, ngành, dja
phixong và nãng cao nàng 1rc to chtrc dâu mOi thông tin khoa h9c và cong ngh.
2. Các nguôn kinh phi khác: Ngun vn doanh nghip, tài trçi, vin trçl và
ngun huy dng hç'p pháp khác dê phát lriên nguôn tin khoa h9c và cong ngh.
LV. TO CHU'C THVC HIN BE AN
1. Bô Khoa h9c và Cong ngh
a) Chü trI xây drng k hoach và trin khai các ni dung cUa D an;
b) Quàn 1r, diu phi, theo dOi, giám sat vic phát trin ngun tin khoa
h9c và cong ngh trong cã nuOc; rà soát các ni dung cUa Be an dé bão dam
không chông chéo, trüng 1p ye ni dung, kinh phi thrc hin;
- Gän kêt vic triên khai D an nay vài D an "Phát trin He tn thrc
Vit s hóa" ban hành kern theo Quyêt djnh so 6771QD-TTg ngày 15 tháng 5
nàm 2017 cüa Thu tuâng Chinh phil
c) Kim tra, dánh giá vic thirc hin D an, báo cáo Thu tithng ChInh phü;
d) Báo dam các ngun tin khoa h9c và cong ngh c& lOi cho mt so to
chi'rc khoa h9c và cong ngh, co si giáo dic dti h9c và các to chirc thirc hin
chüc näng dâu mOi thông tin khoa h9c và cong ngh cUa các b Va cUa các
thành phô trirc thuc trung ucmg; Quyêt djnh danh mic các nguôn tin khoa
h9c và cong ngh quOc tê cot lOi can bô sung hang näm; huàng dn các b,
ngành, dja phixcing khai thác các nguôn tin khoa h9c và cong ngh.
2. Bô Tài chmnh, Bô K hoach và Du tu can di và b tn kinh phi thirc
hin Be an theo quy djnh cüa pháp 1u.t.
3. Các b, co quan ngang b, cci quan tnijc thuc ChInh phU, Uy ban
nhân dan các tinh, thành phO trrc thuc trung rcing xây drng kê hoch, bô trI
kinh phi dê thrc hin cong tác phát triên nguôn tin khoa h9c và cOng ngh Va
triên khai các ni dung có lien quan cña Do an; xây dung và tIch hçp co sâ dfr
1iu khoa hoc và cong ngh dc thu cüa b, ngành, dja phirong vào Co so du
1iuquôc gia ye khoa h9c và cOng ngh; chü dng khai thác, sir diing cac
nguOn tin khoa h9c và cOng ngh trong pham vi dê an.
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Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngây k' ban hành.
Diu 3. Các B tnnng, Thu tnxàng ca quan ngang b, Thu tru&ng c
quan thuc ChInh phñ, Chii tich Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc
thuc trung uong và các c quan, to chirc có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay.

No'inhin:
- Thu ttràng, các Phó Thü.tuâng Chinh phü;
- Các b, ccx quan ngang bO, ccx quan thuc Chiih phU;
- UBND các tinh, thành ph6 trirc thuc trung rnxng;
- Van phông Trung ucxng Dãng;
- Van phông Tong Bi thix;
- Van phOng Chü tjch nuàc;
- Oy ban Giám sat tài chInh Qu6c gia;
- Kiêm toán nhà nuóc;
- Uy ban trung ucxng Mt trn T quc Vit Nam;
- Ccx quan trung ucxng cüa các doàn the;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trç 1' TTg, TGD Cong TTDT,
các Vii: KTTH, TKBT;
- Liru: VT, KGVX (2).xfl A45
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