
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                                                                                                                                                                     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số: 1666/HD-ĐHQGHN                                                                           

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015 

HƯỚNG DẪN 

Xây dựng và phát triển Phòng thí nghiệm trọng điểm   

cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 

 Để phục vụ cho việc rà soát, quy hoạch phát triển hệ thống các loại hình 

tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN), Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng quy hoạch phát triển Phòng 

thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN (sau đây gọi tắt là PTNTĐ) như sau: 

 1. Mục tiêu 

a) Phát triển tiềm lực KH&CN của ĐHQGHN, hình thành được nhóm 

nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN có đủ năng lực 

giải quyết các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, quốc tế. 

b) Đầu mối triển khai các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm của ĐHQGHN; 

tham gia giải quyết các nhiệm vụ KH&CN ưu tiên của đất nước; tạo ra các sản 

phẩm KH&CN tiên tiến và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

c) Tăng cường năng lực hợp tác và hội nhập quốc tế. 

2. Tên gọi 

Tên gọi tiếng Việt và tiếng Anh của PTNTĐ phải nêu rõ lĩnh vực chuyên 

môn theo trình tự như sau: 

- Tên tiếng Việt: “PTNTĐ cấp ĐHQGHN về <tên lĩnh vực>”. 

- Tên tiếng Anh: “VNU key laboratory of  <tên lĩnh vực bằng tiếng Anh>”. 

3. Địa vị pháp lý 

a) PTNTĐ trực thuộc các đơn vị thành viên do Giám đốc ĐHQGHN 

quyết định thành lập (hoặc ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị ký quyết định thành 

lập), hoạt động theo hình thức tổ chức KH&CN quy định tại Nghị định số 

115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và các quy định có liên quan 

của pháp luật và của ĐHQGHN; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài 

khoản chung/riêng với tài khoản của đơn vị thành viên; 

b) PTNTĐ có Quy định tổ chức và hoạt động do Thủ trưởng đơn vị chủ 

quản ban hành.  
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4. Nhiệm vụ 

a) Tổ chức triển khai các nghiên cứu KH&CN có tính nền tảng và tiên 

phong; phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN của ĐHQGHN, định hướng, 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và tiến bộ của KH&CN hiện đại 

trên thế giới. 

b) Xây dựng môi trường học thuật thuận lợi; thu hút, tập hợp và phát triển 

đội ngũ cán bộ KH&CN trình độ cao ở trong và ngoài ĐHQGHN; tham gia trực 

tiếp và hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động KH&CN và tham gia đào tạo trình độ cao. 

c) Phát triển các sản phẩm KH&CN chủ lực có khả năng chuyển giao và 

thương mại hóa. 

d) Quản lý và khai thác có hiệu quả các phương tiện, cơ sở vật chất kỹ 

thuật của PTNTĐ. 

5. Tiêu chí 

a) Phương hướng, mục tiêu hoạt động của PTNTĐ 

- Phù hợp hợp với định hướng ưu tiên của Nhà nước, Chiến lược phát triển 

KH&CN của ĐHQGHN và của đơn vị; 

- Phù hợp với xu thế phát triển về KH&CN thế giới. 

b) Tiêu chuẩn của các thành viên PTNTĐ 

 - Trưởng phòng PTNTĐ phải có trình độ và thành tích hoạt động chuyên 

môn đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo tiêu chí Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh 

được ban hành theo quyết định số 1409/HD-KHCN ngày 08 tháng 5 năm 2013 

của Giám đốc ĐHQGHN; đã có kinh nghiệm lãnh đạo nhóm nghiên cứu hoặc 

phòng thí nghiệm cấp bộ môn trở lên đã có ít nhất 01 nhiệm vụ cấp quốc gia (kể 

cả đề tài do Qũy Nafosted tài trợ) đã và đang tổ chức triển khai thực hiện theo 

hướng nghiên cứu mà PTNTĐ đăng ký hoặc có tiềm năng phát triển các sản 

phẩm KH&CN chủ lực. Ưu tiên các nhà khoa học trẻ. 

- Tập thể thành viên (cơ hữu và kiêm nhiệm) phù hợp về chuyên môn, số 

lượng và điều kiện tham gia; có hệ thống sản phẩm KH&CN đạt ít nhất một 

trong những tiêu chí sau đây: có hệ thống ấn phẩm công bố quốc tế từ hướng 

nghiên cứu của nhóm đạt 30 công trình trở lên (đối với phòng thí nghiệm nghiên 

cứu cơ bản/nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng); có sản phẩm KH&CN có 

khả năng hoặc đã chuyển giao (theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 

tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục công 

nghệ cao được ưu tiên phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được 

khuyến khích phát triển) (đối với phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng); có 

công nghệ có thể phát triển sản phẩm; có kế hoạch phát triển sản phẩm khả thi, 

thiết thực; 
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- Tập thể thành viên có quan hệ hợp tác hiệu quả (có sản phẩm nghiên cứu 

chung, thỏa thuận hợp tác…) với các đối tác quốc tế; 

- Việc bổ nhiệm lãnh đạo PTNTĐ có ưu tiên cán bộ trẻ. 

c) Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị 

- Có địa điểm và cơ sở hạ tầng đảm bảo tổ chức triển khai nhiệm vụ 

KH&CN; 

- Có hệ thống trang thiết bị hoặc có kế hoạch đầu tư trang thiết bị phù hợp 

với hướng nghiên cứu/triển khai nhiệm vụ KH&CN. 

6. Tổ chức và nhân sự 

a) Cơ cấu tổ chức 

- Bộ phận lãnh đạo, quản lý; 

- Các nhóm/phòng nghiên cứu chuyên môn; 

b) Lãnh đạo PTNTĐ. 

Lãnh đạo PTNTĐ gồm Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng do       

Thủ trưởng đơn vị chủ quản bổ nhiệm; 

  c) Nhân lực của PTNTĐ 

- PTNTĐ được ĐHQGHN giao chỉ tiêu nhân lực quản lý và nghiên cứu 

trình độ cao; 

- PTNTĐ được đơn vị chủ quản giao chỉ tiêu nhân lực nghiên cứu viên, 

kỹ thuật viên và có cơ chế phát triển đội ngũ cán bộ cơ hữu và kiêm nhiệm của 

phòng thí nghiệm; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và nguồn tài chính của 

PTNTĐ, Trưởng phòng PTNTĐ xây dựng Đề án vị trí việc làm và kế hoạch 

tuyển dụng hàng năm, báo cáo Thủ trưởng đơn vị chủ quản xem xét, phê duyệt 

và triển khai theo quy định của ĐHQGHN; huy động các nguồn lực để triển khai 

đề án. 

7. Tài chính và cơ sở vật chất 

a) Các nguồn tài chính 

- ĐHQGHN cấp kinh phí cho PTNTĐ thông qua nhiệm vụ KH&CN cấp 

ĐHQGHN được thẩm định, phê duyệt hàng năm; 

- Các nguồn thu hợp pháp khác do đơn vị huy động và quản lý theo quy 

định chung; 

b) Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

- Đơn vị chủ quản bố trí phòng làm việc, trang thiết bị phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế; hỗ trợ kinh phí điện, nước và sửa 

chữa thường xuyên; 
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- ĐHQGHN ưu tiên đầu tư, nâng cấp trang thiết bị nghiên cứu hoặc phát 

triển mới. 

8. Tổ chức thực hiện 

a) Các đơn vị 

Chủ động xây dựng quy hoạch và các đề án phát triển PTNTĐ hoặc tổ 

chức xây dựng đề án theo nhiệm vụ ĐHQGHN giao; báo cáo ĐHQGHN xem 

xét, thẩm định. Hồ sơ đề án phát triển PTNTĐ phải đảm bảo đầy đủ các nội 

dung theo mẫu 01/PTNTĐ kèm theo Hướng dẫn này. 

b) Đại học Quốc gia Hà Nội 

- Căn cứ nhu cầu, hiệu quả hoạt động của phòng thí nghiệm và định 

hướng ưu tiên đầu tư, ĐHQGHN xác định kế hoạch xây dựng một số PTNTĐ và 

giao nhiệm vụ cho đơn vị xây dựng đề án phát triển PTNTĐ. 

- Ban Khoa học Công nghệ là đầu mối phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ 

và Ban Kế hoạch Tài chính quản lý, thẩm định đề án thành lập PTNTĐ, trình 

Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định; 

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vướng mắc cần điều 

chỉnh hoặc bổ sung, đơn vị và cá nhân liên quan báo cáo Giám đốc ĐHQGHN 

(qua Ban Khoa học Công nghệ) để xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho     

phù hợp./. 

 

     

Nơi nhận: 

- Giám đốc (để b/c);    

- Các Phó Giám đốc (để c/đ);   

- Các đơn vị thành viên và trực thuộc (để t/h);                               

- VP, Các Ban chức năng (để p/h); 

- Lưu: VT, Ban KHCN, Th50.                                        

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Hữu Đức 

 


