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Nhân tài Khoa học Công nghệ sẽ được nhiều ưu đãi 

 

Những cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ sẽ được trọng dụng bằng nhiều 

chính sách ưu đãi như xét vào viên chức, đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn 

không qua thi thăng hạng...  

  

 

Những ưu đãi sẽ giúp người hoạt động khoa học công nghệ có điều kiện phát huy tài năng.ĐÀO NGỌC 

THẠCH 

  

Đó là nội dung trong dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá 

nhân hoạt động khoa học và công nghệ, vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

  

Được đặc cách bổ nhiệm không cần thi thăng hạng 

  

Theo đó, những thành tích khoa học và công nghệ nằm trong tiêu chí để xem xét áp dụng chính sách trọng 

dụng, bao gồm: Bài báo khoa học đã được công bố trên tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế, báo 

cáo khoa học tại hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế được in trong kỷ yếu hội thảo đã được xuất bản, 

sách chuyên khảo đã được xuất bản theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cá nhân đạt giải thưởng 

khoa học và công nghệ trong nước, quốc tế, cá nhân có sáng chế, giải pháp hữu ích, có giống cây trồng đã 
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được cấp văn bằng bảo hộ hoặc đã được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn, cũng nằm trong tiêu chí 

này. 

  

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh và được nghiệm thu ở 

mức đạt trở lên, thực hiện dự án, công trình, đồ án thuộc chuyên ngành kỹ thuật, kinh tế-kỹ thuật. 

  

Những cá nhân này sẽ được xét tiếp nhận vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập có 

hoạt động khoa học và công nghệ, được hưởng 100% mức lương của chức danh nghiên cứu khoa học, 

chức danh công nghệ tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng. Đặc biệt sẽ được nâng lương vượt 

bậc nếu có thành tích như chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia được nghiệm thu và ứng 

dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, được tặng danh hiệu anh hùng lao động... 

  

Đồng thời, xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua 

thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm liền kề thời điểm 

xét và không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian chờ kết luận về việc xem xét kỷ 

luật của cơ quan có thẩm quyền. 

  

Giúp nhà khoa học phát huy tối đa tài năng 

  

PGS-TS Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Công nghệ sinh học, Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, nhìn nhận 

nếu thực hiện theo dự thảo thì những nhân tài đang hoạt động khoa học công nghệ sẽ được tạo điều kiện 

làm việc trong một môi trường thuận lợi để phát huy tối đa tài năng cũng như sự cống hiến của mình. 

  

“Bản thân tôi và một số thầy ở Trường ĐH Quốc tế TP.HCM được mời theo cơ chế vị trí công việc, trả 

lương và phụ cấp thỏa đáng, được ĐH Quốc gia TP.HCM ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm để nghiên cứu 

theo định hướng nghiên cứu của mình... Hiện nay các trường thành viên trong ĐH Quốc gia cũng đang 

bước vào thực hiện như Bách Khoa, Kinh tế - luật, Công nghệ thông tin… nhằm thu hút các cá nhân có 

năng lực trong hoạt động khoa học công nghệ về làm việc”, PGS-TS Thuận chia sẻ. 

  

Tiến sĩ Nguyễn Trần Hải (Viện Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng tại TP.HCM, Trường ĐH 

Duy Tân) cũng cho rằng những chế độ, chính sách thu hút, sử dụng và trọng dụng như trên sẽ khuyến 

khích, động viên, thúc đẩy những tài năng khoa học công nghệ, giúp họ an tâm cống hiến. 

  

"Tuy nhiên, theo tôi cần đưa vào thêm một tiêu chí nữa, đó là những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng 

khoa học thông qua vai trò nhà bình duyệt cho các tập san uy tín trong nước và quốc tế. Đồng thời, có cơ 

chế đãi ngộ khác như chính sách hỗ trợ nhà ở, giảm giờ giảng dạy (hoặc cho phép bù đắp hoàn toàn 

bằng các công trình khoa học quốc tế uy tín) đối với những người đang là giảng viên ở trường ĐH khi 

xem xét PGS hoặc GS. Bên cạnh đó, giảm thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện các đề tài/dự án có nguồn 
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gốc từ ngân sách nhà nước, tạo điều kiện tham gia vào thành viên hội đồng khoa học các cấp như Hội 

đồng khoa học của quỹ Nafosted, địa phương...", tiến sĩ Hải nhìn nhận. 

  

(Nguồn:https://thanhnien.vn/giao-duc/nhan-tai-khoa-hoc-cong-nghe-se-duoc-nhieu-uu-dai-

1325206.html?fbclid=IwAR1WV7f_Ga3YX_Rxsl0XkRXSUicpqEbNSsKExTVXJRr04bFs7NNb2v1IvpY) 

  

 


