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Tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai theo 
Công văn số 9525/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ ngày 13/11/2020 về 
việc ừả lời khiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV với nội 
dung:

Đề nghị ban hành văn bản hướng dẫn về việc xử  ỉỷ tài sản được hình thành 
trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ nhưng không đủ điều kiện 
là tài sản cổ định để cơ quan quản lý và cơ quan chủ trì có cơ sở triển khai thực 
hiện.

Bộ Khoa học và Công nghệ xin trả lòi như sau:

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2018/NĐ-CP quy 
định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) sử dụng vốn nhà nước. Theo quy 
định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ: “Khi kết 
thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước, tài sản hình thành 
thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đạt tiêu 
chuẩn là tài sản cổ định được xử lỷ theo quy định tại Nghị định này và pháp luật 
có liên quan. Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô 
hình được quy định tại Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng 
dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố đinh tại cơ quan, tổ chức, 
đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính 
thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Do vậy, chỉ các kết quả của nhiệm vụ 
đáp ứng tiêu chuẩn tài sản có định như đã nêu tại Thông tư 45/2018/TT-BTC, việc 
xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 
70/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định 
70/2018/NĐ-CP.

Đối với các sản phẩm là kết quả của nhiệm vụ KH&CN không đạt tiêu 
chuẩn của tài sản cố định theo quy định nêu trên (có thời gian sử dụng dưới 1 năm 
hoặc nguyên giá dưới 10 triệu đồng) sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị 
đinh 70/2018/NĐ-CP. Việc xử lý tài sản loại này hiện nay chưa được quy định 
trong các văn bản quy phạm pháp luật và do đó cũng chưa được quy định ừong



Họp đồng giao thực hiện nhiệm vụ, thuyết minh nhiệm vụ KH&CN được phê 
duyệt.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phưong tổ chức thực hiện việc tái cơ cấu các chưong trình KH&CN quốc gia thực 
hiện trong giai đoạn tới, trong đó có việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các quy 
định về quản lý nhiệm vụ, quản lý tài chính. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối 
họp với Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về việc xử lý tài sản 
được hình thành trong quá trình triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ nhưng 
không đủ điều kiện là tài sản cố định

Trên đây là ý kiến ừả lòi của Bộ Khoa học và Công nghệ đối vói ý kiến của 
cử tri tỉnh Gia Lai. Bộ Khoa học và Công nghệ xin chân thành cảm ơn sự quan 
tâm của cử tri và mong tiếp tục nhận được sự ung hộ của cử tri tỉnh Gia Lai đối 
với sự nghiệp phát hiển của KH&CN nước nhà ừong thời gian tới./.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- VPCP;
- TTCNTT;
- Lưu: VT, KHTC, VP.
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