Về tiền thưởng các công trình đoạt giải
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Theo thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính "Quy định chế độ tài
chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng
tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng" thì tiền thưởng của các công
trình, đề tài đoạt giải năm 2018 sẽ được thực hiện theo mức thưởng tại Thông tư 27.

Tuy nhiên khi Thông tư 27 có hiệu lực ngày 4/5/2018 thì kế hoạch ngân sách năm 2018 đã được
Nhà nước phê duyệt, trong đó tiền thưởng cho các công trình, đề tài vẫn theo mức thưởng cũ.

Ngày 31/7/2018 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có công văn số
527/LHHVN-KHCNMT gửi Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ xin bổ sung kinh phí tiền
thưởng cho công trình, đề tài đoạt giải năm 2018.

Ngày 10/9/2018 Bộ Tài chính đã có công văn số 10971/BTC-HCSN trả lời Liên hiệp Hội Việt
Nam với nội dung như sau: Nghị quyết số 50/2017/QH 14 của Quốc hội về phân bổ ngân sách
trung ương năm 2018 quy định: số kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2018 chi sự
nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.
Như vậy nội dung đề xuất bổ sung kinh phí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt
Nam để chi tiền thưởng cho Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cuộc
thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên và Nhi đồng toàn quốc không thuộc đối tượng được bổ sung kinh
phí năm 2018 của chi sự nghiệp khoa học và công nghệ còn lại của ngân sách trung ương năm
2018.

Quỹ VIFOTEC xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được khen thưởng và đoạt giải năm 2018
biết và thực hiện.

Quỹ VIFOTEC sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ xin được bổ
sung tiền thưởng năm 2018 vào kế hoạch ngân sách năm 2019, nếu được sẽ trả bổ sung cho
tác giả sau.
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