
BỘ NỘI VỤ

STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

1

Nâng cao hiệu quả công tác thanh 

tra trong lĩnh vực tuyển dụng công 

chức.

 - Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về công tác thanh tra trong lĩnh vực tuyển dụng công chức, 

đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong lĩnh vực 

tuyển dụng công chức trong thời gian tới ở Việt Nam.

- Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Yêu cầu cần đạt được là: Tổng quan được các nghiên 

cứu đã có liên quan đến đề tài; Nghiên cứu được một số vấn đề lý luận 

về công tác thanh tra trong lĩnh vực tuyển dụng công chức; Đánh giá 

được thực trạng công tác thanh tra trong tuyển dụng công chức tại một 

số Bộ, ngành ở địa phương từ đó đề xuất được quan điểm, giải pháp để 

nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong lĩnh vực tuyển dụng công 

chức.

300
Đơn vị chủ trì: 

Thanh tra Bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BNV ngày        tháng      năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

2
Cơ sở khoa học quản lý tài liệu lưu 

trữ điện tử từ thực tiễn Bộ Nội vụ.

 - Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích được cơ sở khoa học của 

quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, tài liệu lưu trữ điện tử của Bộ Nội vụ; 

đề xuất được một số phương hướng, giải pháp hoàn thiện công tác 

quản lý tài liệu lưu trữ điện tử hiện nay ở Việt Nam.

- Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Yêu cầu cần đạt được là: Tổng quan được các nghiên 

cứu đã có liên quan đến đề tài; Làm rõ được những lý luận về quản lý 

tài liệu lưu trữ điện tử; Phân tích thực trạng công tác quản lý tài liệu 

lưu trữ điện tử từ thực tiễn Bộ Nội vụ, chỉ ra những bất hợp lý và 

nguyên nhân trong công tácquản lý tài liệu lưu trữ điện tử của Bộ Nội 

vụ; đề xuất được phương hướng, giải pháp để hoàn thiện tài liệu lưu 

trữ điện tử ở Việt Nam.

300
Đơn vị chủ trì: 

Văn phòng Bộ
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

3
Quản lý nhà nước về tín ngưỡng 

thờ Mẫu Tam Tứ phủ.

 - Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ vai trò, vị trí của thờ Mẫu trong đời 

sống tín ngưỡng, tôn giáo và trong đời sống văn hóa, kinh tế, chính trị 

của quần chúng nhân dân; Chỉ ra những hoạt động lợi dụng thờ Mẫu 

để thực hiện các hành vi tiêu cực, mê tín dị đoan; đề xuất giải pháp 

quản lý nhà nước trong thời gian tới.

 - Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Yêu cầu cần đạt được là: Tổng quan được các nghiên 

cứu đã có liên quan đến đề tài; Làm rõ một số vấn đề lý luận về tín 

ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ và công tác quản lý nhà nước về  tín 

ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ ; Phân tích thực trạng công tác quản lý 

nhà nước về thờ Mẫu Tam Tứ phủ; Từ đó đề xuất chủ trương, giải 

pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng thờ Mẫu 

Tam Tứ phủ.

300

Đơn vị chủ trì: 

Ban Tôn giáo 

Chính phủ
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

4

Khoa học tổ chức nhà nước với 

việc thiết kế tổ chức bộ máy hành 

chính nhà nước.

 - Mục tiêu nghiên cứu: Từ những vấn đề lý luận về khoa học tổ chức 

nhà nước, phân tích được những nguyên lý khoa học của khoa học tổ 

chức nhà nước vào việc thiết kế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

- Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Yêu cầu cần đạt được là: Tổng quan được các nghiên 

cứu đã có liên quan đến đề tài; Những vấn đề lý luận cơ bản về khoa 

học tổ chức nhà nước liên quan đến việc thiết kế tổ chức bộ máy nhà 

nước; Phân tích thực trạng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước dưới 

góc độ khoa học tổ chức nhà nước; Từ đó ra những khuyến nghị rút ra 

từ nguyên lý của khoa học tổ chức nhà nước vào việc thiết kế tổ chức 

bộ máy hành chính nhà nước.

600

Đơn vị chủ trì: 

Viện Khoa học 

tổ chức nhà 

nước
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

5
Vai trò, trách nhiệm của Chính phủ 

trong cung ứng dịch vụ công.

 - Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong cung ứng dịch vụ 

công, đề xuất giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chính phủ 

trong việc cung ứng dịch vụ công ở nước ta hiện nay.

 - Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Yêu cầu cần đạt được là: Tổng quan được các nghiên 

cứu đã có liên quan đến đề tài; Làm rõ được những vấn đề lý luận về 

vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong cung ứng dịch vụ công; Phân 

tích được thực trạng vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong việc 

cung ứng dịch vụ công hiện nay ở nước ta; Từ đó đề xuất giải pháp 

nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chính phủ trong việc cung ứng dịch 

vụ công ở nước ta hiện nay.

300

Đơn vị chủ trì: 

Học viện Hành 

chính Quốc gia 
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

6

Cơ sở khoa học xây dựng chính 

sách trọng dụng và đãi ngộ đối với 

người có tài năng trong hoạt động 

công vụ.

 - Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về việc xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với 

người có tài năng trong hoạt động công vụ; xây dựng khung chính sách 

trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công 

vụ ở nước ta hiện nay.

 - Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Yêu cầu cần đạt được là: Tổng quan được các nghiên 

cứu đã có liên quan đến đề tài; Làm rõ được những vấn đề lý luận về 

chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt 

động công vụ; Phân tích được thực trạng việc trọng dụng và đãi ngộ 

đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ ở nước ta hiện nay; 

Đề xuất khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài 

năng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam.

300

Đơn vị chủ trì: 

Viện Khoa học 

tổ chức nhà 

nước
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

7
Quản lý xung đột lợi ích trong thực 

thi công vụ ở Việt Nam hiện nay.

 - Mục tiêu nghiên cứu: thông qua phân tích lý luận và thực tiễn về 

xung đột lợi ích, đề tài đưa ra các biểu hiện xung đột lợi ích trong thi 

hành công vụ ở Việt Nam hiện nay và các giải pháp để ngăn ngừa 

xung đột lợi ích trong thi hành công vụ. 

 - Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu 

của đề tài. Yêu cầu : Tổng quan được các kết quả nghiên cứu có liên 

quan đến đề tài; Phân tích được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về 

xung đột lợi ích, đưa ra được các biểu hiện xung đột lợi ích trong thi 

hành công vụ ở Việt Nam và đề xuất được một số giải pháp để ngăn 

ngừa xung đột lợi ích trong thi hành công vụ.

300

Đơn vị chủ trì: 

Trường Đại 

học Nội vụ Hà 

Nội
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

8

Quản lý nhà nước đối với của loại 

hình "nghiệp đoàn", "nhóm", "mạng 

lưới" các tổ chức phi chính phủ 

Việt Nam.

 - Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về quản lý nhà nước  đối với của loại hình "nghiệp đoàn", 

"nhóm", "mạng lưới" các tổ chức phi chính phủ, đề xuất quan điểm, 

giải pháp hoàn thiện việc quản lý nhà nước đối với của loại hình 

"nghiệp đoàn", "nhóm", "mạng lưới" các tổ chức phi chính phủ Việt 

Nam.

 - Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Yêu cầu cần đạt: Tổng quan được các nghiên cứu đã có 

liên quan đến đề tài; Làm rõ được những vấn đề lý luận về quản lý nhà 

nước  đối với của loại hình "nghiệp đoàn", "nhóm", "mạng lưới" các tổ 

chức phi chính phủ; Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước 

đối với của loại hình "nghiệp đoàn", "nhóm", "mạng lưới" các tổ chức 

phi chính phủ Việt Nam; Từ đó đề xuất được quan điểm, giải pháp 

hoàn thiện việc quản lý nhà nước đối với của loại hình "nghiệp đoàn", 

"nhóm", "mạng lưới" các tổ chức phi chính phủ Việt Nam.

300

Đơn vị chủ trì: 

Viện Khoa học 

tổ chức nhà 

nước
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

9
Cơ sở khoa học đề xuất tiêu chuẩn 

Kho lưu trữ số.

 - Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về Kho lưu trữ số, đề xuất tiêu chuẩn đối với Kho lưu trữ số . 

 - Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Yêu cầu cần đạt được là: Tổng quan được các nghiên 

cứu đã có liên quan đến đề tài; Làm rõ những vấn đề lý luận về Kho 

Lưu trữ số; Phân tích thực trạng tiêu chuẩn Kho lưu trữ số ở Việt Nam 

hiện nay; Từ đó khuyến nghị cơ sở xác định tiêu chuẩn Kho lưu trữ số 

ở Việt Nam hiện nay. 

300

Đơn vị chủ trì: 

Cục Văn thư và 

Lưu trữ nhà 

nước.
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

10

Cơ sở khoa học áp dụng phương 

thức quản trị doanh nghiệp đối với 

đơn vị sự nghiệp công lập.

 - Mục tiêu nghiên cứu: Làm rõ cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp áp 

dụng phương thức quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập ở nước ta.

 - Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu 

của đề tài. Yêu cầu phải đáp ứng được các nội dung như sau: Tổng 

quan được các kết quả nghiên cứu có liên quan đến đề tài; Làm rõ 

được một số vấn đề lý luận về phương thức quản trị doanh nghiệp đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập; Phân tích thực trạng việc quản lý hiện 

nay của các đơn vị sự nghiệp công lập ở việt Nam; Từ đó khuyến nghị 

một số giải pháp áp dụng  áp dụng phương thức quản trị doanh nghiệp 

đối với đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam hiện nay. 

300

Đơn vị chủ trì: 

Viện Khoa học 

tổ chức nhà 

nước
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STT
TÊN NHIỆM VỤ KHOA 

HỌC&CÔNG NGHỆ
ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU SẢN PHẨM

DỰ KIẾN 

KINH PHÍ

(đơn vị: triệu 

đồng)

GHI CHÚ

11

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

chính quyền đối với các chức sắc, 

chức việc các tổ chức tôn giáo. 

 - Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về công tác dân vận chính quyền đối với các chức sắc, chức 

việc các tổ chức tôn giáo, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác 

dân vận chính quyền đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo.

- Sản phẩm đầu ra và yêu cầu đối với sản phẩm đầu ra: Sản phẩm 

chính của đề tài là Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu của đề tài. Yêu cầu cần đạt được là: Tổng quan được các nghiên 

cứu đã có liên quan đến đề tài; Nghiên cứu được một số vấn đề lý luận 

về công tác dân vận đối với các chức sắc, chức việc các tổ chức tôn 

giáo; Đánh giá được thực trạng công tác dân vận đối với các chức sắc, 

chức việc các tổ chức tôn giáo từ đó đề xuất được quan điểm, giải 

pháp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với các chức sắc, chức 

việc các tổ chức tôn giáo.

300

Thực hiện theo 

phương thức 

tuyển chọn
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