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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
                     Phiếu 1/ĐTHNQT-KHCN/2016 
                                                             Cơ quan Thống kê ghi 

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA                  Mã đơn vị điều tra       

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN  
HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016 
   

 

  

 
  

Tên đơn vị 

 

Tên giao dịch viết tắt (nếu có) 

 

Địa chỉ 

 

Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương  

 
Điện thoại Fax 

  

Email Website 

  

 

 

(Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016 được thực hiện theo Quyết định 1276/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2016 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các thông tin cung cấp theo phiếu này chỉ nhằm phục vụ công tác 

thống kê và được bảo mật theo luật định) 

1. NHÂN LỰC  

Bảng 1. Nhân lực của đơn vị 

       Đơn vị tính: người 

 

Nhân lực 

 

Mã số 

 

Tổng số 

Trong đó: Được 

đào tạo tại nước 

ngoài 

Số người có trình độ ngoại 

ngữ B2 hoặc tương đương 

trở lên 

Tổng số nhân lực của đơn vị 01    

1. Tiến sĩ 02    

2. Thạc sĩ 03    

3. Đại học, cao đẳng  04    

4. Khác 05   X 
 

2. KINH PHÍ  

Bảng 2. Kinh phí cho hoạt động hội nhập quốc tế về KH&CN theo loại hình 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Loại hình  Mã số Tổng kinh 

phí 

Trong đó: 

Nguồn từ nước 

ngoài 

Kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN (01=02+...+07) 

Chia theo : 

01   

1.1. Kinh phí các dự án hợp tác quốc tế (Song phương, đa 

phương, nghị định thư) 

02   

1.2. Kinh phí cho các đoàn ra nước ngoài công tác về KH&CN 03   

1.3. Kinh phí đón các đoàn vào làm việc về KH&CN 04   

1.4. Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế về 

KH&CN 

05   

1.5. Kinh phí đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế mà đơn vị 

là thành viên 

06   

1.6. Khác 07   
  

PHẦN I: NĂNG LỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
(Số liệu tại thời điểm 31/12/2015) 
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A- HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN 

 

 

STT Nội dung Đơn vị Số lượng 

1.  Số người ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN  Người  

2.  Số người nước ngoài do đơn vị chủ trì mời vào nghiên cứu, khảo sát 

về KH&CN tại Việt Nam 

Người  

3.  Số người nước ngoài làm việc tại đơn vị (Có thời gian làm việc từ 1 

tháng trở lên) 

Người  

4.  Số lượng các chương trình, đề tài/dự án hợp tác với nước ngoài mà 

đơn vị chủ trì (coordinator) 

Đề tài/Dự án  

5.  Số lượng các chương trình, đề tài/dự án hợp tác với nước ngoài mà 

đơn vị tham gia (partner) 

Đề tài/Dự án  

6.  Số người tham gia các hội thảo quốc tế ở nước ngoài Người  

7.  Số người là diễn giả trong các hội thảo quốc tế  Người  

8.  Số người của đơn vị tham gia các tổ chức quốc tế liên quan đến 

KH&CN  

Người  

9.  Số tổ chức quốc tế/điều ước quốc tế về KH&CN mà đơn vị là thành 

viên 

Tổ chức  

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

năm 

Hội thảo/hội nghị  

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

nước ngoài và các tổ chức quốc tế 

Người  

12.  Số người tham gia các dự án quốc tế Người  

13.  Số thạc sĩ được đào tạo thông qua hợp tác quốc tế   Người  

14.  Số tiến sĩ được đào tạo thông qua hợp tác quốc tế   Người  

15.  Số đơn đăng ký sáng chế quốc tế của đơn vị Đơn  

16.  Số chứng nhận được tổ chức sáng chế quốc tế/nước ngoài cấp cho 

đơn vị 

Chứng nhận  

17.  Số báo cáo khoa học đóng góp trong các hội thảo quốc tế Báo cáo  

18.  Số tổ chức nghiên cứu nước ngoài có hợp tác thường xuyên với đơn 

vị 

Tổ chức  

19.  Số công nghệ được chuyển giao từ các đối tác nước ngoài Công nghệ  

20.  Số công nghệ được chuyển giao ra nước ngoài Công nghệ  

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

PHẦN II: KẾT QUẢ HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN 
(Số liệu từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) 

 



3 

 

B- CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ THÔNG TIN KH&CN PHỤC VỤ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

1. Cơ sở hạ tầng 

1.1. Có phương tiện nghiên cứu đạt trình độ quốc tế hay không? 

           1.ASEAN                   2.Quốc tế             3.Không 

2. Thông tin KH&CN 

2.1. Số đầu tạp chí chuyên ngành tiếng nước ngoài: .............. (tạp chí) 

2.2. Số đầu sách tham khảo tiếng nước ngoài: ....................... (sách) 

2.3. Đơn vị có đặt mua một trong các cơ sở dữ liệu sau hay không?     

           ScienceDirect              Spinger link           Taylor & Francis          Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác  

2.4. Các kênh tìm kiếm và kết nối chính với các đối tác nước ngoài (có thể chọn nhiều mục) 

          a.Tự liên hệ   b.CQ chủ quản             c.Bộ KH&CN             d.Đại diện của Bộ KH&CN ở nước ngoài 

          e.Cơ quan dịch vụ tư vấn               f.Cơ quan ngoại giao             g.Khác  

2.5. Nhu cầu của đơn vị trong việc tìm kiếm thông tin phục vụ hội nhập quốc tế (có thể chọn nhiều mục) 

 

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 

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

      

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

      

c. Thông tin về các chương trình, 
dự án hợp tác quốc tế về KH&CN, 
các sự kiện KH&CN quốc tế  

      

d. Thông tin về các công nghệ mũi 
nhọn trên thế giới hiện nay  

      

2.6. Đơn vị có website riêng không?                              

                  1.Có                         2.Không                                            

       Nếu có, website này có trang tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác không? 

                  1.Có                         2.Không 

2.7. Đơn vị có sử dụng tư vấn của các chuyên gia nước ngoài trong hoạt động khoa học và công nghệ không?  

                  1.Có                         2.Không 

2.8. Đơn vị có xuất bản định kỳ tạp chí chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài không?      

                  1.Có                         2.Không 

       Nếu có, xin cho biết tên tạp chí: 
......................................................................................................................................... 

C- HIỆU QUẢ CỦA HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN 

Nội dung Tác động của hội nhập quốc té 

Ít Trung bình Nhiều 

1. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu, nguồn 
lực thông tin KH&CN 

   

   2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của đơn vị    

3. Đào tạo cán bộ    

4. Bổ sung nguồn kinh phí cho hoạt động KH&CN    

5. Tăng cường công bố quốc tế của đơn vị    

6. Nâng cao vị thế của đơn vị    
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1. Đơn vị có phòng, ban chuyên trách về hợp tác quốc tế về KH&CN hay không?    

                  1.Có                        2.Không 

2. Xin cho biết mức độ thuận lợi của các chính sách về hội nhập quốc tế về KH&CN (ví dụ mời cộng tác viên khoa học 

nước ngoài, tham gia các tổ chức quốc tế về KH&CN, như hành lang pháp lý,  xuất nhập cảnh,v.v.) 

                 1.Không thuận lợi     2.Trung bình   3.Thuận lợi           4.Rất thuận lợi 

3. Đơn vị có tuân thủ và áp dụng các phương pháp luận/tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực của mình hay không? (ví dụ 

như các tiêu chuẩn về đo lường, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, v.v.).     

                  1.Có                       2.Không 

   Ý kiến khác:    

......................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

4. Đơn vị có xây dựng tầm nhìn, chiến lược hợp tác quốc tế không?  

                  1.Có                       2.Không 

 

 

Người điền phiếu: 

Họ và tên:........................................ 

Điện thoại:....................................... 

E-mail:............................................. 

 

.........., ngày....... tháng...... năm 2016 

Thủ trưởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 Thông tin liên hệ: Trung tâm Thống kê khoa học và công nghệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 

24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tel. (04) 38256143; Fax: (04) 39349127;  Email: vtthuy@vista.gov.vn 

Cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị ! 

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ VỀ ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KH&CN CỦA ĐƠN VỊ 

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

mailto:pklinh@vista.gov.vn

