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Kính gửi:  

 
Ngày 19/10/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 3467/BKHCN-

TCCB (kèm theo) thông báo đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực 
khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước - sau đây 
viết tắt là Đề án 2395.  

Thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị thường trực Đề án, Học viện Khoa học, Công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo (Học viện) xin thông báo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ 
đăng ký tham gia Đề án 2395 như sau: 

1.! Đối tượng được cấp kinh phí 
Đề án 2395 cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước cho 

các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa 
học và công nghệ ở các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức khoa học và công nghệ, 
doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan. 

2.! Các hình thức cấp kinh phí 
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho chuyên gia 

đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu hoặc làm việc có thời 
hạn tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài. 

- Đào tạo, bồi dưỡng nhóm nghiên cứu: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho các 
nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tại 
cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài.  

- Bồi dưỡng sau tiến sĩ: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho cá nhân hoạt động 
khoa học và công nghệ có trình độ tiến sỹ tham gia bồi dưỡng sau tiến sỹ thông qua 
triển khai nhiệm vụ nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở trong nước và 
nước ngoài.  

- Bồi dưỡng nhân lực quản lý KH&CN: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho cán 
bộ quản lý khoa học và công nghệ tham gia các khóa bồi dưỡng ở trong nước và nước 
ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ, quản lý đổi mới 
sáng tạo. 

(Thông tin chi tiết về đối tượng, nội dung, thời gian và hồ sơ đăng ký quy định 
tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ) 



 

 

3.! Các khoản chi được hỗ trợ 
- Kinh phí chi trả cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, doanh nghiệp trong và ngoài 

nước tiếp nhận đối tượng được hỗ trợ 
- Kinh phí khuyến khích thêm để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển 

chuyên môn. 
- Kinh phí hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí KH&CN uy tín quốc tế. 
- Kinh phí hỗ trợ đăng ký và công bố bản quyền SHTT. 
- Sinh hoạt phí, vé máy bay, visa,…   
- Các khoản chi phí phát sinh: chi phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng liên 

quan đến khóa đào tạo ở nước ngoài; chi phí hỗ trợ kéo dài thời gian đào tạo; chi phí 
xử lý rủi ro bất khả kháng trong thời gian đào tạo; các khoản chi khác có liên quan. 

(Quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia đào tạo, bồi dưỡng 
theo Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính) 

4.! Hồ sơ dự tuyển và thời hạn đăng ký đối với chuyên gia, nhóm nghiên 
cứu và đào tạo sau TS 

- Hồ sơ dự tuyển: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Thời hạn đăng ký: Hồ sơ gửi trước 17h00 ngày 30/9/2018 (căn cứ theo dấu 
bưu điện) sẽ được xét vào tháng 10/2018. Các hồ sơ gửi sau thời hạn trên sẽ được xét 
vào tháng 12/2018. Các hồ sơ gửi sau ngày 15/12/2018 sẽ được xét trong năm 2019. 

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 
38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ngoài phong bì ghi rõ Hồ sơ tham gia Đề án 2395). 

5.! Thông tin liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ thủ tục  
- Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp: Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Học viện Khoa 

học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Email: visti@most.gov.vn; ĐT: 024.38259.234/0963.608.208 (anh Trần Xuân Bách) 
- Tư vấn, hỗ trợ trực tuyến: http://www.visti.gov.vn/ hoặc Fanpage 

http://www.facebook.com/visti38.  
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo xin trân trọng thông báo 

tới Quý vị và kính đề nghị Quý vị thông báo rộng rãi tới các đơn vị, các doanh nghiệp, 
cá nhân, nhà khoa học, nhóm nghiên cứu và các đối tượng liên quan để biết và đăng 
ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VP. 
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THÔNG BÁO 
Hội thảo giới thiệu Đề án 2395 

 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, cơ quan thường trực triển 
khai Đề án 2395,  tổ chức các Hội thảo giới thiệu Đề án 2395 tại Thành phố Hà Nội, 
Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 
2018.  

Chương trình Hội thảo tập trung vào các nội dung sau: 

-! Giới thiệu các nội dung chính của Đề án 2395; 
-! Hướng dẫn về điều kiện, tiêu chí tuyển chọn ứng viên tham gia Đề án 2395; 
-! Hướng dẫn về quy trình, thủ tục đề xuất và tuyển chọn ứng viên tham gia 
Đề án 2395; 

-! Giới thiệu về các đối tác tài trợ cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân 
lực KH&CN; 

-! Tư vấn trực tiếp về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN 
và các thủ tục đăng kí tham gia Đề án. 

Quý Cơ quan/cá nhân có nhu cầu tham dự hội thảo xin vui lòng đăng kí thông 
tin theo số điện thoại 024.38259234/0963.608.208 (Anh Trần Xuân Bách) hoặc liên 
hệ qua email visti@most.gov.vn. 

Quý Cơ quan/cá nhân cũng có thể đăng kí tham dự hội thảo qua đường link 
sau: https://goo.gl/forms/Zo9WbhQJCAoZASR83 

Trân trọng thông báo./. 

 

 


