
Các chương trình tài trợ của Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia 

(NAFOSTED) 

 

I. Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản và Nghiên cứu ứng dụng (Lĩnh 

vực KHTNKT và KHXHNV) 

 

1. Điều kiện của chủ nhiệm đề tài 

- Tiến sĩ/ PGS/GS 

- Có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín 

trong vòng 5 năm trở lại.  

 Đối với thành viên nghiên cứu chủ chốt/thư ký 

- Tiến sĩ/PGS/GS 

- Có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp công bố trên tạp chí uy tín quốc gia 

hoặc quốc tế uy tín trong vòng 5 năm trở lại. 

 Đối với nhóm nghiên cứu mạnh 

- Chủ nhiệm đề tài có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp, công bố trên tạp chí 

ISI uy tín phù hợp trong vòng 5 năm 

- Có ít nhất 02 thành viên nghiên cứu chủ chốt đáp ứng yêu cầu chung đối với CNĐT.  

2. Yêu cầu sản phẩm đầu ra: một trong các tiêu chí 

- Ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (KHTN là 02) và 02 bài trên tạp chí 

quốc gia quy tín (KHTN là 01) 

- 02 bài tạp chí quốc tế uy tín 

- Ít nhất 1 sách chuyên khảo và 02 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia uy tín 

3. Thời gian 

- Thông báo 1 năm 1 lần trên website và nộp hồ sơ trên hệ thống OMS (hiện đang nộp 

hồ sơ KHXH và NV- từ 1/10-30/10) 

4. Văn bản tham khảo 

- Thông tư 37/2014/TT- BKHCN 

- Dự kiến tháng 11/2015, Quỹ sẽ đưa ra danh sách tạp chí quốc tế ISI uy tín (20% tạp 

chí ISI, được đánh giá từ cao đến thấp) 

 

II. Chương trình tài trợ đề tài đột xuất, tiềm năng 

 

1. Yêu cầu 

- Đề tài đột xuất: Nội dung đề tài mới xuất hiện đòi hỏi phảigiải quyết kịp thời. có ý 

nghĩa khoa học thực tiễn quan trọng, vấn đề xuất hiện không quá 06 tháng và thực 

hiện không quá 18 tháng.Có tổ chức đủ năng lực tiếp nhận và triển khai ứng dụng kết 

quả đề tài 

- Đề tài tiềm năng: Có tính đột phá,tiên phong, nghiên cứu thành công có khả năng mở 

ra hướng nghiên cứu mới, có địa chỉ ứng dụng sản phẩm công nghệ mới, thuộc lĩnh 

vực KHCN ưu tiên trọng điểm quốc gia, thời gian thực hiện không quá 36 tháng 

 

2. Điều kiện của chủ nhiệm đề tài 

- Có trình độ Đại học trở lên 



- Phải có công trình công bố trên tạp chí KH quốc tế có quy tín (ISI) trong vòng 5 năm 

tính đến thời điểm nộp hồ sơ 

3. Yêu cầu đầu ra 

- Bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín hoặc quốc tế có uy tín 

- Hoặc bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.. 

4. Thời gian 

- Bất kỳ thời điểm nào, nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Quỹ theo mẫu.  

5. Văn bản tham khảo 

- Thông tư 40/2014/TT- BKHCN 

 

 

III. Chương trình nâng cao năng lực KHCN quốc gia ( Thông tư 09/TT-

BKHCN) 

 

1. Hỗ trợ tham dự và báo cáo tại Hội nghị Hội thảo quốc tế 

1.1.  Đối tượng là nhà khoa học trẻ: 

- Dưới 35 tuổi 

- Có báo cáo oral presenation 

- Hội nghị/Hội thảo do các tổ chức uy tín trong lĩnh vực tổ chức, có các nhà khoa học 

có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín trong lĩnh vực liên quant tham 

dự và trình bày báo cáo, có trang điện tử để đưa tin giới thiệu 

1.2. Đối tượng là nhà khoa học 

- Có trình nghiên cứu khoa học xuất sắc được trình bày oral presentation 

- Hội nghị/Hội thảo do các tổ chức uy tín trong lĩnh vực tổ chức định kỳ, có các nhà 

khoa học có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí uy tín trong lĩnh vực liên 

quant ham dự và trình bày báo cáo, có trang điện tử để đưa tin giới thiệu 

1.3. Thời gian nộ hồ sơ 

-  Trước  2 tháng khai mạc Hội nghị Hội thảo 

1.4. Mức hỗ trợ 

- 01 vé máy bay khứ hồi phổ thông 

- Chi phí đi lại 2 đầu sân bay 

- Chi phí ăn ở bảo hiểm trong thời gian tham dự hội nghị (không tính ngày đi-về) 

- Chi phí tham dự hội nghị hội thảo nếu có 

 

2. Hỗ trợ nghiên cứu sau tiến sĩ 

 

2.1. Điều kiên 

- Có bằng tiến  sĩ 

- Là tác giả chính của ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời 

gian 5 năm tính đến thời gian nộp hồ sơ 

- Được 1 nhà khoa học của VN nhận bảo trợ nghiên cứu (là người là tác giả chính của 

ít nhất 1 bài báo đăng trên tạp chí IST có uy tín trong thời gian 5 năm trở lại, không 

là người hướng dẫn nhà khoa học đề hỗ trợ tại bậc đào tọa tiến sĩ) 

- Có tổ chức KH&CN của VN nhận làm đơn vị chủ trì nghiên cứu sau tiến sĩ 



2.2. Thời gian: 

- Hồ trơ được gửi tới quỹ ít nhất 3 tháng trước ngày dự kiến bắt đầu thực hiện nghiên 

cứu sau tiến sĩ 

2.3. Yêu cầu đầu ra 

- Là tác giả chính của ít nhất 01 bài đăng trên tpaj chí quốc tế có uy tín có nội dung 

phù hợp với hướng của nghiên cứu đã đăng ký 

- Các kết quả nghiên cứu có ghi nhận sự hỗ trợ của quỹ 

  

3. Hỗ trợ thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài 

3.1. Điều kiện 

- Được tổ chức KH&CN nước ngoài hoặc nhà khoa học nước ngoài có kết quả nghiên 

cứu công bố trên tạp chí uy tín trong vòng 5 năm mời thực tập nghiên cứu 

-  Thuộc một trong các trường hợp: 

+ Đang thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia hoặc tương đương, việc thực tập 

nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề nghiên cứu của nhiệm vụ mà trong nước 

không thực hiện được 

+ Tham gia chương trình hợp tác giữa Quỹ và các tổ chức nước ngoài 

+ Là nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức KHCN công lập đăng ký thực 

tập lĩnh vực được VN ưu tiên phát triển 

 

3.2. Thời gian: hồ sơ gửi chậm nhất là 3 tháng trước ngày dự kiến bắt đầu 

thực hiện ở nước ngoài. 

3.3. Tiêu chí 

- Chất lượng thuyết minh 

- Thành tích nghiên cứu của người đề nghị 

- Thành tích của đối tác nước ngoài 

- Dự toán kinh phí hợp lý 

3.4. Nôi dung và  mức hỗ trợ 

- 01 vé khứ hồi  

- Chi phí đi lại 2 đầu sân bay 

- Chi phí ăn ở, bảo hiểm trong thời gian ở nước ngoài 

 

4. Hỗ trợ tổ chức Hội nghị/Hội thảo KH quốc tế chuyên ngành tại Việt Nam 

 

4.1. Điều kiên 

- Hội thảo KHQT chuyên ngành được tổ chức bởi các tổ chức có quy tín trong lĩnh 

vực, có trang điện tử giới thiệu về hội thảo 

- Có các nhà KH trong và ngoài nước có kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí quốc 

tế có uy tín đăng ký tham dự và trình bày tại hội thảo 

- Được các cơ quan KHCN và các tổ chức nghề nghiệp uy tính trong lĩnh vực bảo trợ 

- Phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức 

4.2. Nội dung và mức hỗ trợ 

- Chi phí phản biện báo cáo, in ấn kỷ yếu hội thảo 



- Chi phí ăn ở của chuyên gia nước ngoài được mời tham dự và báo cáo tại Hội thảo 

(không quá 10 người) 

 

5. Hỗ trợ công bố các công trình KHCN trong nước và quốc tế 

 

5.1. Điều kiện 

- Là kết quả nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam 

- Đã được công bố trên tạp chí ISI uy tín 

- Tác giả công trình chỉ rõ nội dung công bố có liên quan đến các vấn đề đạo đức, an 

ninh, chính trị, chủ quyền và bí mật nhà nước và cam kết công bố không vi phạm 

hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến các vấn đề này nếu có. 

5.2. Tiêu chí  

- Chất lượng của tạp chí đăng tải công trình khoa học, được xác định thoogn qua chỉ số 

tác động và các xếp hạng quốc tế tại thời điểm công bố công trình 

- Ưu tiên cho nhà khoa học trẻ không thuộc đơn vị công lập 

5.3.  Nội dung và mức hỗ trợ 

- Nếu công bố kết quả đề tài sử dụng ngân sách nhà nước: hỗ trợ kinh phí đăng tải 

- Nếu không sử dụng ngân sách nhà nước: hõ trợ công lao động khoa học hoàn thiện 

kết quả nghiên cứu, viết bài gửi đăng tap chí và phí đăng tải kết quả nghiên cứu. 

 

IV. Chương trình hợp tác song phương với quỹ Newton Fun (thực tập nghiên 

cứu ngắn hạn) 

 

1. Lĩnh vực 

- Sức khỏe và KH đời sống 

- Nông nghiệp 

- Cải thiện môi trường và an ninh năng lượng 

- Thành phố tương lai 

- Kỹ thuật số đổi mới và sáng tạo 

2. Điều kiện 

- Nghiên cứu viên, nếu đã có bằng tiến sĩ thì không quá 10 năm kể từ khi nhận bằng 

3. Thời gian 

- Tháng 4- tháng 7 hàng năm 

4. Ngoài ra còn các chương trình tài trợ nghiên cứu, học bổng tiến sĩ, tổ chức Hội 

thảo hội nghị của Quỹ Newton có thể tham khảo thêm tờ rơi của Quỹ trong file 

đính kèm.  

 

V.  Chương trình hợp tác song phương với quỹ Flander- FWO Bỉ 

1. Lĩnh vực 

- Hợp tác nghiên cứu các đề tài thuộc pham vị tài trợ của cả 2 quỹ 

2. Thời gian 

- Có thông báo tuyển trên website 2 năm 1 lần 

 


