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Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01/2012 đến  31/12/2012 

Phần 1. Thông tin chung về đơn vị báo cáo 

Mã đơn vị điều tra: Ô này dành cho cơ quan thống kê (Cục Thông tin KH&CN 

Quốc gia) ghi 

Tên đơn vị 

Ghi tên đầy đủ của đơn vị như trong Quyết định thành lập hoặc trong Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN. Không viết tắt các từ trong tên trừ khi đó là 

những từ viết tắt có trong tên của đơn vị.  

Viết hoa chữ cái đầu tiên của từ đầu tiên và của từ đầu tiên của từng cụm từ. Ví 

dụ: 

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

Viện Công nghệ Thông tin 

Nếu tên đơn vị có chứa thành phần là tên riêng của người hoặc địa danh, viết hoa 

tất cả các chữ đầu tiên của tên riêng của người và địa danh. Ví dụ: 

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Tên giao dịch:  

Ghi tên viết tắt thường được sử dụng trong giao dịch. Nếu tên giao dịch được 

viết bằng các chữ cái đầu của các từ của tên thì viết các chữ cái bằng chữ in hoa và 

không để khoảng trống ở giữa chúng. Ví dụ: 

NASATI 

VAST 

Không dùng dấu chấm để phân cách các chữ cái viết tắt (N.A.C.E.S.T.I, 

V.A.S.T). 



 Địa chỉ: 

Ghi tách thành:  

- Số nhà, đường phố, phường, quận/huyện hoặc thôn, xã, huyện; 

- Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.  

Ví dụ: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 

 Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm 

  Tỉnh/Tp: Hà Nội 

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không ghi thêm chữ tỉnh hoặc 

Tp. (hoặc Thành phố) trừ trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ: 

Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh 

Ví dụ: Trung tâm Thông tin KH&CN Tp. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 79 Trương Định, Quận 1 

Tỉnh/Tp: Tp. Hồ Chí Minh (Không ghi: Hồ Chí Minh) 

 Phương tiện liên lạc 

Ghi các phương tiện sử dụng liên lạc với đơn bị báo cáo gồm: Số điện thoại, số 

máy Fax, địa chỉ thư điện tử (Email), trang Web. 

Đối với số điện thoại và fax, ghi cả mã vùng và số điện riêng. Phân cách mã 

vùng và số điện thoại/fax bằng dấu gạch ngang. Không cần phân cách các số thành 

các nhóm số. 

04-39349923 không ghi 04-3934 9923 hoặc 04-3934-9923 

063-33822191 

Email: Ghi địa chỉ Email của cơ quan nếu có. Trường hợp không có email chung 

của cơ quan, ghi địa chỉ email của Thủ trưởng đơn vị. 

bhung@vista.gov.vn 

Website: Ghi địa chỉ trang thông tin điện tử của đơn vị báo cáo nếu có. Ví dụ: 

http://www.vista.vn 

1. Thông tin về  thủ trưởng đơn vị 



Ghi rõ họ và tên của thủ trưởng cơ quan, người đứng đầu đơn vị. Ghi rõ học vị, 

chức danh và thông tin liên hệ. 

2. Loại hình tổ chức  

Chỉ chọn và đánh dấu vào một mục phù hợp nhất: 

  1. Hành chính                                             Tổ chức nghiên cứu và phát triển                  

 Trường đại học, cao đẳng, học viện         Đơn vị dịch vụ KH&CN             

 Đơn vị sự nghiệp khác        Doanh nghiệp KH&CN         Doanh nghiệp khác 

3. Thành phần kinh tế: 

Chỉ chọn và đánh dấu vào một mục phù hợp nhất: 

  Nhà nước           Ngoài nhà nước                Có vốn đầu tư nước ngoài 

4. Tên cơ quan cấp trên trực tiếp 

Ghi tên đơn vị/tổ chức cấp trên trực tiếp quản lý của đơn vị báo cáo. Vi dụ, nếu 

đơn vị báo cáo là Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện KH&CN Việt Nam, thì ghi cơ 

quan quản lý trực tiếp là Viện KH&CN Việt Nam. 

Ví dụ, Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, 

Bộ KH&CN, thì cơ quan quản lý trực tiếp của Viện nghiên cứu hạt nhân là Viện Năng 

lượng Nguyên tử Việt Nam. 

5. Tên cơ quan chủ quản 

Nếu đơn vị báo cáo thuộc Bộ/ngành, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 

nhân dân tối cao thì ghi tên Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án 

nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là chủ quản của đơn vị đó. Ví dụ: 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

Bộ Công thương  

Toà án nhân dân tối cao 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

Nếu đơn vị báo cáo là do tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quản lý, ghi: 

UBND và tên tỉnh hoặc Tp. trực thuộc Trung ương chủ quản. Ví dụ: 

UBND Hà Nội 

UBND Tp. Hồ Chí Minh 

UBND Hà Nam  



Nếu cơ quan chủ quản là cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, chính trị - xã 

hội, xã hội - nghề nghiệp, thì ghi tên của tổ chức đó. Ví dụ: 

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 

Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 

Nếu cơ quan chủ quản là tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trực thuộc Chính phủ, 

ghi tên tập đoàn, tổng công ty chủ quản. 

6. Mô tả lĩnh vực nghiên cứu chính của đơn vị 

Mô tả ngắn gọn lĩnh vực nghiên cứu hay hoạt động chính của đơn vị. Có thể xác 

định lĩnh vực dựa theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành theo 

Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN. Mỗi đơn vị chọn 

nhiều nhất 03 lĩnh vực nghiên cứu chính. 

Mã lĩnh vực do cơ quan thống kê ghi (ghi đến lớp 3 của Bảng phân loại lĩnh vực 

nghiên cứu KH&CN ban hành theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN) 

7. Loại hình hoạt động nghiên cứu chính của đơn vị  

Ghi loại hình nghiên cứu chính của đơn vị. Nếu thực hiện nhiều loại hình, cho 

biết tỷ trọng giữa các loại hình (Chú ý: Tổng tỷ trọng của 6 loại hình  phải là 100%) 

Nghiên cứu cơ bản:  là những nghiên cứu nhằm phát hiện, tìm hiểu các hiện 

tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy 

nhằm để nâng cao hiểu biết, tạo ra tri thức mới mà không 

nhất thiết phải có ứng dụng cụ thể. 

Nghiên cứu ứng dụng:  là những nghiên cứu nhằm thu được những hiểu biết mới 

để xác định khả năng ứng dụng của những kết quả nghiên 

cứu cơ bản hoặc để xác định những cách thức, hướng đi 

mới để đạt được những mục đích đã xác định trước. 

Triển khai thực nghiệm: là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để 

làm thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới, sản phẩm 

mới; 

Sản xuất thử nghiệm:  là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản 

xuất thử ở quy mô nhỏ nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản 

phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống. 



Dịch vụ KH&CN: dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ 

việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các 

hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công 

nghệ; các dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, 

phổ biến, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ và 

kinh nghiệm thực tiễn; 

       Phần 2. Năng lực hội nhập quốc tế của các tổ chức KH&CN (số liệu tại thời 

điểm 31/12/2012) 

I. Nhân lực 

 1. Lao động của đơn vị 

Tổng số lao động của đơn vị: là tổng số cán bộ mà đơn vị báo cáo quản lý, sử 

dụng và trả lương, bao gồm cả lao động trong biên chế đã được tuyển dụng chính thức 

và lao động hợp đồng. Ghi rõ số lượng cán bộ được đào tạo trong nước và nước ngoài 

và số nữ 

Trong đó cụ thể số Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học, cao đẳng, Khác. Các mục này 

cũng ghi rõ số được đào tạo trong nước, ngoài nước và số nữ. 

2. Cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên:  

2.1. Số cán bộ có khả năng làm việc trực tiếp bằng ít nhất một ngoại ngữ  

2.2. Số người có khả năng sử dụng thành thạo những phương tiện thông tin hiện 

đại như internet, email, các công cụ tìm kiếm thông tin (ví dụ: yahoo, google…) 

2.3. Số người có khả năng khai thác tốt kho thông tin điện tử hiện đại trên thế 

giới. 

Chú ý xác định rõ số lượng và số Nữ  

II. Kinh phí 

1. Kinh phí cho hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN theo loại hình 

(trong năm 2012) 

 Tổng kinh phí hoạt động: là tổng các khoản chi cho hoạt động quản lý nhà 

nước về KH&CN (nếu là đơn vị có chức năng quản lý nhà nước), đầu tư phát triển và 

hoạt động sự nghiệp KH&CN 

1.1. Tổng kinh phí cho hoạt động KH&CN: kinh phí thực chi để thực hiện hoạt 

động KH&CN. Kinh phí thực chi bao gồm các khoản: 



- Chi quỹ lương và hoạt động bộ máy: là tiền lương, tiền công, phụ cấp, các 

khoản đóng góp theo lương và chi hoạt động bộ máy; 

- Chi hoạt động theo chức năng: là kinh phí được cấp để thực hiện những 

nhiệm vụ thường xuyên được giao theo chức năng; Trong khoản chi này, 

không tính khoản chi cho thực hiện các đề tài nghiên cứu.  

- Chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN: là những khoản chi để thực hiện các 

đề tài, dự án: cấp nhà nước; cấp Bộ; cấp Tỉnh/Thành phố; Nhiệm vụ 

KH&CN cấp cơ sở và Nhiệm vụ KH&CN khác. 

- Chi tăng cường năng lực nghiên cứu: là khoản chi mua sắm mới trang thiết 

bị nghiên cứu, sửa chữa, nâng cấp phòng thí nghiệm, trạm trại… 

- Chi sửa chữa chống xuống cấp 

- Chi hợp tác quốc tế 

1.2. Tổng kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN: bao gồm các 

mục chi: 

- Tổng kinh phí các dự án đa phương: là kinh phí thực hiện các dự án mà có 

sự hợp tác giữa đơn vị với nhiều hơn hai (02) đối tác trong cùng một nhiệm vụ 

-  Tổng kinh phí các dự án song phương: là kinh phí thực hiện các dự án nếu 

chỉ có sự hợp tác của đơn vị với một (01) đối tác duy nhất 

- Tổng kinh phí các dự án nghị định thư: là kinh phí thực hiện các dự án phải 

được ghi nhận (phê duyệt) bằng Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN về 

Danh mục nhiệm vụ HTQT theo Nghị định thư 

- Tổng kinh phí cho các đoàn ra nước ngoài công tác về KH&CN 

- Tổng kinh phí đón các đoàn vào làm việc về KH&CN 

- Tổng kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế về KH&CN 

Đơn vị tính: triệu đồng 

3. Kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN theo nguồn cấp 

Nguồn cấp kinh phí được chia thành 3 loại nguồn: 

- Từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả các nguồn có tính chất ngân sách nhà 

nước), được chia thành ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Ngân 

sách Trung ương bao gồm kinh phí cân đối từ Bộ KH&CN và từ các Bộ ngành. 

Ngân sách địa phương là nguồn được cân đối từ ngân sách của tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 



- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước bao gồm từ các doanh nghiệp và từ trường 

đại học; 

- Nguồn từ nước ngoài. 

Mục tổng số 08 = 01+04+07 

Đơn vị tính: triệu đồng 

      

 Phần 3. Kết quả hoạt động nghiên hội nhập quốc tế về KH&CN (trong năm 

2012) 

A. Hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN 

Biểu thống kê thu thập thông tin về những nội dung chính sau: 

- Số lượng các chương trình, đề tài/dự án hợp tác với nước ngoài mà đơn vị 

chủ trì (coodinator) 

- Số lượng các chương trình, đề tài/dự án hợp tác với nước ngoài mà đơn vị 

tham gia (partner) 

- Số lượng các chương trình, đề tài/dự án mà đơn vị thực hiện có 2 đối tác 

nước ngoài tham gia trở lên 

- Số hội thảo/hội nghị quy mô quốc tế mà đơn vị đăng cai tổ chức trong năm 

- Số lớp đào tạo, tập huấn được tổ chức thông qua hợp tác quốc tế  

- Số đoàn ra và số lượt người của đơn vị được cử ra nước ngoài nghiên cứu, 
khảo sát về KH&CN:  

. Số đoàn ra: Thống kê theo số đoàn và số người được cử chính thức bằng một 

quyết định hành chính (của cấp chủ quản hoặc của thủ trưởng đơn vị/tổ chức). Trường 

hợp có nhiều quyết định cử người do mức độ phân cấp quản lý khác nhau (thí dụ, lãnh 

đạo đơn vị theo Quyết định của Lãnh đạo Bộ, nhân viên đi theo quyết định của người 

của lãnh đạo đơn vị), nhưng nếu đi thành một đoàn cùng nhau, cùng mục đích, cùng 

địa điểm và cùng chuyến đi thì chỉ coi là một đoàn.  

Đi dự hội nghị quốc tế ở nước ngoài cũng được coi là đoàn ra.  

Ghi số lượng tương ứng trên cơ sở nguồn cấp kinh phí cho đoàn ra. 

. Số lượt người ra: Số người ra được hiểu là số lượt người ra nước ngoài của 

đoàn ra. Ghi số lượng tương ứng trên cơ sở nguồn cấp kinh phí cho đoàn ra. 



- Số đoàn vào và số lượt người nước ngoài được đơn vị chủ trì đón vào nghiên 

cứu, khảo sát về KH&CN: 

. Số đoàn vào: Đoàn vào là một lần đoàn quốc tế do đơn vị chủ trì mời vào 

nghiên cứu, khảo sát, dự hội nghị về KH&CN tại Việt Nam. Không tính số đoàn đến 

thăm và làm việc với đơn vị/tổ chức nhưng do đơn vị khác chủ trì mời vào Việt Nam. 

Ghi số lượng tương ứng trên cơ sở nguồn cấp kinh phí cho đoàn vào. 

. Số lượt người vào: Số người nước ngoài do đơn vị chủ trì mời vào nghiên 

cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam được tính theo số lượt người. Chỉ tính lượt 

người của các đoàn do đơn vị chủ trì mời vào. Không tính số lượt người đến thăm 

hoặc làm việc với đơn vị/tổ chức nhưng vào Việt Nam cơ quan hoặc đơn vị khác chủ 

trì mời và đón tiếp. 

Ghi số lượng tương ứng trên cơ sở nguồn cấp kinh phí cho đoàn vào. 

- Số lượt người tham dự các khóa đào tạo và bồi dưỡng về KH&CN của 

nước ngoài và các tổ chức quốc tế 

- Số người của đơn vị tham gia các nhóm nghiên cứu quốc tế 

- Số người của đơn vị tham gia làm thành viên ban biên tập các Tạp chí 

KH&CN nước ngoài, quốc tế 

- Số thạc sĩ được đào tạo thông qua hợp tác quốc tế   

- Số tiến sĩ được đào tạo thông qua hợp tác quốc tế   

- Số lượt người tham dự các lớp đào tạo, tập huấn được tổ chức thông qua 

hợp tác quốc tế 

- Số người của đơn vị tham gia các tổ chức quốc tế liên quan đến KH&CN: 

Số lượt người của đơn vị được làm việc tại các tổ chức quốc tế liên quan đến KH&CN 

theo các hình thức như:  Được cử đi và được tuyển chọn. Số lượt người của đơn vị/tổ 

chức được cử đi làm việc tại các tổ chức quốc tế liên quan đến KH&CN là những 

người thuộc biên chế của đơn vị/tổ chức nhưng được cử vào hoặc được tuyển vào làm 

việc lâu dài theo nhiệm kỳ hoặc không xác định thời hạn tại các tổ chức quốc tế, sau 

khi hết nhiệm kỳ hoặc kết thúc làm việc tại tổ chức đó sẽ trở về làm việc tại đơn vị/tổ 

chức. Những người được tuyển chọn vào làm việc tại tổ chức quốc tế là những người 

trong năm báo cáo đã từng làm việc tại đơn vị nhưng tham gia tuyển chọn và được tổ 

chức quốc tế chọn vào làm việc nên đã cắt biên chế hoặc thôi không làm việc với đơn 

vị/tổ chức nữa. 



 - Số giải thưởng KH&CN quốc tế của đơn vị: ghi số lượng giải thưởng mà tổ 

chức quốc tế, nước ngoài phong tặng cho đơn vị hoặc cho cá nhân do đơn vị quản lý;  

- Số đơn đăng ký sáng chế trong nước của đơn vị: 

Chú ý: không có đơn đăng ký giải pháp hữu ích. Văn bằng bảo hộ giải pháp 

hữu ích cấp cho sáng chế chưa đáp ứng yêu cầu bảo hộ độc quyền sáng chế nhưng 

không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện: có tính mới và có khả 

năng áp dụng công nghiệp. Không tính những đơn đã nộp trong những năm trước đã 

nhận được nhưng chưa nhận được trả lời kết quả của Cục Sở hữu trí tuệ. Số đơn được 

chia theo loại hình đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp. 

- Số chứng nhận sáng chế trong nước được cấp  của đơn vị; 

- Số chứng nhận sáng chế quốc tế được cấp  của đơn vị; 

- Số bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế 

có tác giả chính là cán bộ của đơn vị; 

- Số báo cáo khoa học đóng góp trong các hội thảo quốc tế; 

- Số sách, giáo trình chuyên khảo được xuất bản bằng tiếng nước ngoài; 

- Số tổ chức nghiên cứu nước ngoài có quan hệ hợp tác thường xuyên với 

đơn vị; 

- Số lượng thỏa thuận hợp tác quốc tế ký kết với đối tác nước ngoài; 

- Số công nghệ được chuyển giao từ các đối tác nước ngoài; 

- Số hội chợ, triển lãm KH&CN quốc tế mà đơn vị tham gia. 

 

B. Cơ sở hạ tầng và Thông tin KH&CN phục vụ Hội nhập quốc tế 

1. Cơ sở hạ tầng: 

Đơn vị có phương tiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt trình độ 

quốc tế hoặc đơn vị có kết nối với các tổ chức KH&CN quốc tế hay không. 

2. Thông tin KH&CN 

Biểu thu thập thông tin về: 

- Số lượng tạp chí chuyên ngành/sách tham khảo tiếng nước ngoài; 

- Mức độ tiếp cận các nguồn tin quốc tế: chỉ lựa chọn 01 (một) mức độ phù hợp 

nhất; chọn 01 (một) hoặc nhiều phương thức tiếp cận khác nhau; 



- Mức độ dễ dàng liên kết với các đơn vị nước ngoài của đơn vị: chọn 01 (một) 

mức độ phù hợp; 

- Các kênh tìm kiếm và kết nối chính với các đối tác nước ngoài: chọn 01 (một) 

hoặc nhiều kênh tìm kiếm; 

- Nhu cầu của đơn vị trong việc tìm kiếm thông tin phục vụ hội nhập quốc tế: Đây 

là bảng hỏi phức gồm hai nhóm lựa chọn cho mỗi nội dung. Người điền phiếu 

đánh dấu  vào 1 ô phù hợp nhất cho mỗi nhóm lựa chọn theo từng nội dung. Ví 

dụ: 

 

Nội dung nhu cầu thông tin 

Tính cấp thiết của nhu cầu Mức độ đáp ứng nhu cầu 

Chưa cấp 
thiết 

Cấp thiết Rất cấp 
thiết 

Chưa tốt Tốt Rất tốt 

1. Thông tin về các tổ chức nghiên 
cứu và phát triển quốc tế 

      

2. Thông tin về chuyên gia nghiên 
cứu và phát triển quốc tế 

      

- Đơn vị có website riêng và có trang tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác không: chỉ 

chọn Có hoặc Không cho mỗi mục; 

- Đơn vị có xuất bản định kỳ tạp chí chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài: chỉ 

chọn Có hoặc Không, và ghi rõ tên tạp chí đó; 

- Đơn vị có phải là thành viên của tổ chức quốc tế/liên mình nghiên cứu/điều ước 

quốc tế về KH&CN nào không: chỉ chọn Có hoặc Không, nếu có thì ghi rõ tên của 

tổ chức đó; 

- Đơn vị có xây dựng tầm nhìn chiến lược hợp tác quốc tế: chọn Có hoặc Không 

cho mục này. 

C- Hiệu quả của Hội nhập quốc tế về KH&CN 

Đánh dấu  vào một ô phù hợp nhất với mỗi nội dung. 

 

Phần 4. Đánh giá về điều kiện hội nhập quốc tế về KH&CN của đơn vị (trong 

năm 2012) 

Ở phần này, thông tin được thu thập về: 

1. Đơn vị có bộ phận chuyên trách về hợp tác quốc tế hay không: chỉ chọn Có 

hoặc Không, nếu có thì chọn 01 (một) mức độ hoạt động phù hợp của bộ phận này; 



2. Mức độ thuận lợi của các chính sách về hội nhập quốc tế về KH&CN (ví dụ 

như xuất nhập cảnh, mời cộng tác viên khoa học nước ngoài, tham gia các tổ chức 

quốc tế về KH&CN…): chọn 01 (một) mức độ phù hợp; 

4. Việc tuân thủ và áp dụng phương pháp luận/tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực 

của mình: nếu tuân thủ và áp dụng thì chọn Có; nếu không thì chọn Không; và ghi 

thêm ý kiến khác (nếu có); 

5. Hành lang pháp lý hiện nay đã đáp ứng hoạt động hội nhập của tế về KH&CN 

của đơn vị ở mức độ nào: chọn 01 (một) mức độ đáp ứng phù hợp; 

6. Đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý và các biện pháp hỗ trợ của nhà nước 

đối với hội nhập quốc tế về KH&CN: căn cứ vào tình hình hiện tại của đơn vị để đưa 

ra những đề xuất giúp hoàn thiện hành lang pháp lý và các biện pháp hỗ trợ cần thiết 

của nhà nước giúp đơn vị nói riêng và toàn hệ thống nâng cao hoạt động quốc tế về 

KH&CN. 


