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THÔNG TƯ 

Hướng dẫn về việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước 

ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam  

 

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

Căn cứ Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt 

Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công 

nghệ tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 

5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 

của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là 

người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa 

học và công nghệ tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn việc 

thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ đối với người 

Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và 

công nghệ tại Việt Nam. 

Chương 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục; quyền hạn và trách nhiệm của các bên có liên quan trong việc thuê 

đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập đối 

với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động 

khoa học và công nghệ tại Việt Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-95-2017-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-khoa-hoc-cong-nghe-359166.aspx
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này áp dụng đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ 

là người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa 

học và công nghệ tại Việt Nam, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sử 

dụng các đối tượng nêu trên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Không áp dụng việc thuê người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia 

nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ hoạch định đường lối, chủ 

trương của Đảng; tổ chức khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực quốc phòng, an 

ninh hoặc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc 

danh mục bí mật nhà nước theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

 Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. “Người Việt Nam ở nước ngoài” là công dân Việt Nam và người gốc Việt 

Nam cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. 

 2. “Chuyên gia nước ngoài” là người có quốc tịch nước ngoài đáp ứng các 

điều kiện, tiêu chuẩn để làm việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ của Việt 

Nam theo quy định của pháp luật. 

 3. “Chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ” bao gồm người 

đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phụ trách chuyên môn của tổ chức khoa 

học và công nghệ; trưởng, phó các bộ phận chuyên môn gắn với chức năng nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ. 

 4. “Đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ” là việc 

thực hiện nhiệm vụ gắn với các chức danh nêu tại khoản 3 Điều này. 

 

Chương 2 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1. 
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THUÊ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI    

HOẶC CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI ĐẢM NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO 

TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP 

Điều 4. Điều kiện thực hiện việc thuê người Việt Nam ở nước ngoài hoặc 

chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập 

 Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thuê người Việt Nam ở nước 

ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo khi bảo đảm các 

điều kiện sau: 

1. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này. 
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 2. Thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ mà người Việt Nam ở trong nước 

chưa có kinh nghiệm; hoặc là tổ chức khoa học và công nghệ công lập triển khai 

những nhiệm vụ khoa học và công nghệ có cần sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, 

chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài.  

3. Là tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm toàn bộ chi thường 

xuyên hoặc tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư theo phân loại tổ 

chức khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người Việt Nam ở nước ngoài hoặc 

chuyên gia nước ngoài để được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập 

1. Người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài để được thuê 

đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ khi đáp ứng 

các điều kiện, tiêu chuẩn sau: 

a) Đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;  

b) Có trình độ chuyên môn, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 87/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung 

tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 27/2020/NĐ-CP và có sức khỏe đáp ứng yêu cầu 

công việc; 

c) Không phải là người phạm tội hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; 

d) Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động theo quy định của 

pháp luật trừ trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh bằng hộ chiếu 

Việt Nam và được miễn giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động. 

 2. Người được thuê đảm nhiệm chức danh đứng đầu hoặc cấp phó của người 

đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập ngoài các điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều này phải đã có kinh nghiệm ít nhất 03 năm đảm nhận chức danh lãnh 

đạo nhóm nghiên cứu trở lên ở Viện Nghiên cứu, Trường Đại học, tập đoàn, doanh 

nghiệp của nước ngoài.  

Mục 2. 

THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA 

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG VIỆC THUÊ NGƯỜI VIỆT 

NAM Ở NƯỚC NGOÀI HOẶC CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI ĐẢM NHIỆM     

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Điều 6. Thẩm quyền quyết định việc thuê người Việt Nam ở nước ngoài 

hoặc chuyên gia nước ngoài để được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ 

chức khoa học và công nghệ 
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1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê 

người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài để đảm nhiệm chức 

danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ điều kiện thực tế để phân cấp thẩm 

quyền quyết định việc thuê người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước 

ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

Điều 7. Hồ sơ cá nhân để xem xét việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh 

đạo tổ chức khoa học và công nghệ 

1. Đơn đăng ký ứng viên lựa chọn thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ 

chức khoa học và công nghệ (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này). 

2. Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ; tài liệu chứng minh trình độ 

chuyên môn, kết quả hoạt động khoa học và công nghệ và kinh nghiệm quy định 

tại Điều 5 Thông tư này. 

3. Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc 

giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc thuê đảm nhiệm chức 

danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ 

 1. Đề xuất nhu cầu thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập 

 Tổ chức khoa học và công nghệ đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông 

tư này căn cứ nhu cầu công việc, điều kiện thực tế về nhân lực đề xuất nhu cầu 

thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo gửi cơ quan có thẩm quyền quyết định việc 

thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

xem xét, phê duyệt chủ trương. 

2. Thông báo về nhu cầu thuê người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước 

ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

sau khi có chủ trương đồng ý của cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê. 

  Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định việc thuê đảm nhiệm chức danh 

lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập thông báo về nhu cầu, tiêu chuẩn 

và điều kiện của chức danh thuê đảm nhiệm; yêu cầu về hồ sơ, thời hạn nhận hồ 

sơ, nơi tiếp nhận hồ sơ trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập có nhu cầu thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo. Trường 

hợp thuê người đảm nhiệm chức danh từ cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa 
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học và công nghệ công lập trở xuống thì tổ chức khoa học và công nghệ công lập  

sử dụng chức danh lãnh đạo thuê đảm nhiệm thực hiện việc thông báo nêu trên.  

3. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề xuất cơ quan có thẩm quyền 

a) Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan, đơn vị thông báo về việc thuê đảm nhiệm 

chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập; hoặc nộp trực 

tuyến tại Cổng dịch vụ công hoặc gửi theo đường bưu chính đến cơ quan, đơn vị 

thông báo. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ không quá 45 ngày kể từ ngày đăng thông báo.  

b) Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, bộ phận tổ chức 

cán bộ của cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê hoặc của tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách (kèm lý lịch trích 

ngang) báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê để 

thực hiện việc xem xét, lựa chọn.  

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ công lập cần thuê người đảm 

nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phó trở xuống thì đề xuất việc thuê đảm nhiệm chức 

danh lãnh đạo trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê xem xét. Nội dung 

đề xuất phải nêu rõ nhu cầu thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, mức độ đáp ứng 

điều kiện của tổ chức khoa học và công nghệ công lập để được thuê người Việt 

Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, 

gửi kèm theo hồ sơ cá nhân của người dự kiến thuê đảm nhiệm. 

 4. Xem xét, chấp thuận việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập 

 a) Đối với việc thuê đảm nhiệm chức danh đứng đầu tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, người 

đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê tổ chức họp tập thể lãnh đạo 

xem xét mức độ đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, yêu cầu công việc của từng ứng viên 

để lựa chọn và quyết định việc thuê.  

Trường hợp có từ 02 người trở lên đủ điều kiện tiêu chuẩn thì tập thể lãnh 

đạo cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê bỏ phiếu kín để lựa chọn; ứng 

viên có số phiếu cao nhất trên 50% được tập thể lãnh đạo đồng ý là ứng viên được 

lựa chọn; trường hợp có 02 ứng viên cùng đạt số phiếu 50% thì việc lựa chọn do 

người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền thuê quyết định. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức họp tập thể lãnh đạo để xem xét, 

quyết định việc thuê đảm nhiệm chức danh người đứng đầu tổ chức khoa học và 

công nghệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê thông báo bằng văn bản 

về quyết định nêu trên cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập nơi bố trí sử 

dụng người được thuê đảm nhiệm chức danh đứng đầu.  
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 b) Đối với việc thuê đảm nhiệm chức danh cấp phó của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập, trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất của tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 

quyết định việc thuê tổ chức họp tập thể lãnh đạo xem xét mức độ đáp ứng điều 

kiện tiêu chuẩn, yêu cầu công việc của ứng viên do tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập đề xuất để quyết định việc thuê.  

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức họp tập thể lãnh đạo để xem xét, 

quyết định việc thuê đảm nhiệm chức danh người cấp phó của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê có văn bản trả lời 

chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thuê; nếu không chấp thuận phải nêu rõ lý do.  

c) Trường hợp thuê người đảm nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng trở 

xuống thì tập thể lãnh đạo của tổ chức khoa học và công nghệ công lập xem xét, 

bỏ phiếu kín; thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập quyết định việc 

thuê đối với trường hợp có số phiếu cao nhất trên 50% tập thể lãnh đạo đồng ý. 

 5. Chuẩn bị, ký hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập 

a) Sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc 

chấp thuận việc thuê người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài 

đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, tổ chức khoa học và công nghệ công lập chỉ đạo 

việc chuẩn bị hợp đồng thuê (trong trường hợp thuê đảm nhiệm chức danh lãnh 

đạo cấp phó của tổ chức trở xuống) hoặc cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học 

và công nghệ công lập chỉ đạo việc chuẩn bị hợp đồng thuê (trong trường hợp thuê 

người đảm nhiệm chức danh đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ); trao đổi, 

thống nhất với người được thuê; đề nghị người được thuê hoàn thiện hồ sơ trước 

khi ký hợp đồng thuê (gồm giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền 

cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; giấy phép lao động đối 

với trường hợp thuê người nước ngoài, phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam xác nhận người nộp hồ sơ 

không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp 

người nước ngoài đã cư trú ở Việt Nam thì nộp phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam 

cấp; phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận có giá trị trong thời hạn 06 tháng 

tính đến thời điểm nộp hồ sơ); báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê 

để xem xét, ký hợp đồng (hoặc ủy quyền việc ký hợp đồng cho tổ chức có liên 

quan). 

b) Người được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và 

công nghệ được ký hợp đồng xác định thời hạn 01 năm; sau thời hạn nói trên, căn 

cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ và thỏa thuận với người được thuê, tổ chức khoa 

học và công nghệ hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, ký hợp đồng dài hạn hoặc 

hợp đồng xác định thời hạn với người được thuê (theo mẫu ban hành kèm theo Thông 
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tư này); hợp đồng xác định thời hạn tối đa là 02 năm, hợp đồng ký kết bằng tiếng nước 

ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. 

c) Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng 

thì người được thuê và cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê hoặc tổ chức 

khoa học và công nghệ thỏa thuận về các nội dung thay đổi đó và ký kết phụ lục 

hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng mới với người được thuê. 

Điều 9. Quyền hạn, trách nhiệm của người Việt Nam ở nước ngoài hoặc 

chuyên gia nước ngoài khi được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập 

1. Được hưởng chính sách thu hút đối với người Việt Nam ở nước ngoài 

hoặc chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt 

Nam theo quy định của pháp luật. 

2. Tuân thủ pháp luật của Việt Nam. 

3. Thực hiện đúng các điều khoản hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh 

đạo đã ký kết với tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoặc cơ quan có thẩm 

quyền. 

4. Tuân thủ quy định của tổ chức khoa học và công nghệ công lập nơi đảm 

nhiệm chức danh lãnh đạo và của cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập. 

 Điều 10. Quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ 

công lập nơi sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước 

ngoài được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo  

1. Thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ theo các điều khoản trong hợp đồng 

đã ký giữa người được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

2. Tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước 

ngoài được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn 

theo hợp đồng đã ký kết và được hưởng chính sách thu hút khi thực hiện hoạt động 

khoa học và công nghệ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

3. Phối hợp với chuyên gia nước ngoài được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh 

đạo hoàn thiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động. 

4. Định kỳ trước ngày 20/11 hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền, thành lập Hội đồng đánh giá để báo cáo cơ quan chủ quản về tình 

hình, kết quả thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của người Việt Nam ở nước ngoài 

hoặc chuyên gia nước ngoài được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức 

khoa học và công nghệ. 
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Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập nơi sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên 

gia nước ngoài được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo  

1. Chỉ đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện quyền hạn và 

trách nhiệm quy định tại Điều 10 Thông tư này. 

2. Yêu cầu các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc báo cáo 

kết quả việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo; đề xuất và chịu trách nhiệm về 

đề xuất tiếp tục hoặc chấm dứt việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập; xem xét, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, 

thắc mắc, khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến kết quả làm việc của Hội đồng 

đánh giá quy định tại Điều 12 Thông tư này. 

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong việc 

thuê và sử dụng người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài tại các 

tổ chức khoa học và công nghệ công lập.  

Điều 12. Hội đồng đánh giá 

1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng: 

a) Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thuê đảm nhiệm chức 

danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp thành lập Hội đồng đánh giá đối với người được 

thuê đảm nhiệm chức danh đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

b) Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ công lập nơi sử dụng người 

được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo từ cấp phó trở xuống thành lập Hội đồng 

đánh giá đối với người được thuê đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo còn lại trong 

tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

2. Hội đồng gồm 07 hoặc 09 thành viên, trong đó: 

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh 

đạo tổ chức khoa học và công nghệ; 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của cơ 

quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định việc thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo 

tổ chức khoa học và công nghệ; 

c) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là công chức, viên chức giúp việc về công 

tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định việc thuê đảm 

nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ; 

d) Các ủy viên khác là lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định việc 

thuê, lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ; người đứng đầu đơn vị chuyên môn 

của tổ chức khoa học và công nghệ nơi có người được thuê đảm nhiệm chức danh 
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lãnh đạo; chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ gắn với chuyên môn 

của tổ chức khoa học và công nghệ; 

đ) Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột hoặc của 

bên vợ (chồng) của người là đối tượng đánh giá; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi 

của người là đối tượng đánh giá hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật 

hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng. 

3. Nhiệm vụ của Hội đồng: 

a) Xem xét, chịu trách nhiệm về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của người được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và 

công nghệ theo các điều khoản của hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo 

đã ký kết với tổ chức khoa học và công nghệ hoặc cơ quan có thẩm quyền và các 

nghĩa vụ quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

b) Bỏ phiếu kín cho từng trường hợp và báo cáo kết quả đánh giá với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định việc thuê đảm nhiệm chức danh 

lãnh đạo. 

4. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp 

biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết. 

5. Hội đồng chỉ làm việc khi có từ 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự trở 

lên và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 13. Chấm dứt hợp đồng thuê người Việt Nam ở nước ngoài hoặc 

chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập 

Tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền chấm 

dứt hợp đồng đối với người Việt Nam ở nước ngoài hoặc chuyên gia nước ngoài được 

thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong 

trường hợp sau: 

1. Hết thời hạn hợp đồng hai bên ký kết. 

2. Các bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng. 

  3. Người được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo không hoàn thành công 

việc theo kết luận của Hội đồng đánh giá với tỷ lệ phiếu đánh giá không hoàn thành 

trên 50% tổng số thành viên Hội đồng. 

4. Người được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo bị ốm đau, tai nạn đã 

điều trị 06 tháng liên tục, không có khả năng hoàn thành công việc được giao theo 

hợp đồng. Khi sức khỏe của người được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo bình 

phục thì hai bên xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng thuê đảm nhiệm chức danh 

lãnh đạo. 
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5. Trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, 

địch họa… mà đơn vị thuê đảm nhiệm chức vụ đã tìm mọi biện pháp khắc phục 

nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc; hoặc do sáp nhập, giải thể, thu hẹp chức 

năng nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ theo quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

6. Thiếu trung thực trong kê khai hồ sơ, cung cấp thông tin cá nhân phục vụ 

việc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn để được thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập. 

7. Vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật nước ngoài đến mức phải 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

8. Vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ. 

9. Bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Chương 3 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh căn cứ quy định tại Thông tư này hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập thuộc quyền quản lý rà soát nhu cầu, đề xuất thực hiện việc 

thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ. Hằng năm, 

báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2021. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về 

Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và xem xét, giải quyết./. 

  

 BỘ TRƯỞNG 

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; 

- Tòa án nhân dân; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ủy 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 đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


