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NGHỊ QUYẾT 

Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ  

  

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phươngngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

 Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

 Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa 

học và công nghệ; 

 Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển 

giao công nghệ; 

 Sau khi xem xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày  tháng  năm  của UBND 

thành phố về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và 

Ngân sách; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau: 

 1.  Đối tượng được hỗ trợ 

a) Các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và thương mại trên địa bàn thành 

phố (bao gồm cả hợp tác xã, không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài) có hoạt động nghiên cứu tạo công nghệ, chuyển giao công nghệ, 

thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ.  

b) Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có hoạt động nghiên cứu 
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tạo công nghệ, nghiên cứu công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ 

cao; giải mã công nghệ, triển khai ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, cải tiến 

công nghệ thực hiện chuyển giao cho các doanh nghiệp hoặc thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu khoa học, kết quả giải mã công nghệ.  

c) Các tổ chức thực hiện hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ. 

 2. Loại hình công nghệ được hỗ trợ   

 a) Công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao. 

b) Công nghệ nhằm nâng giá trị gia tăng, cải tiến nâng cao chất lượng sản 

phẩm; Công nghệ giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động; Công nghệ 

thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng. 

c) Tiếp nhận công nghệ tiên tiến; các phương pháp gia công mới, tiên 

tiến; công nghệ thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển. 

d) Nghiên cứu tạo công nghệ mới, thiết kế, chế tạo thiết bị công nghệ mới 

thay thế thiết bị nhập ngoại, nghiên cứu giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ, 

ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ. 

đ) Thực hiện xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, 

áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, hoạt động tiêu chuẩn hóa và sở hữu trí 

tuệ. Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ, 

tham gia thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, phát triển 

thị trường khoa học công nghệ.  

e) Các trường hợp đặc biệt (hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiếp nhận công 

nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển của lĩnh vực, ngành, phát triển  

khoa học và công nghệ,  phát triển kinh tế - xã hội của thành phố) do Chủ tịch 

UBND thành phố quyết định. 

 3. Hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công 

nghệ 

 a) Chuyển giao công nghệ độc lập 

 Hỗ trợ đến 70% giá trị hợp đồng mua công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quy 

trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật, bí quyết công nghệ. 

b) Mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ (mỗi doanh nghiệp 

được hỗ trợ không quá 2 dự án) 

 - Hỗ trợ đến 30% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công  nghệ 

cao;  

- Hỗ trợ đến 15% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ 

để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm 

năng lượng, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

c) Hỗ trợ đến 70% chi phí thực hiện nghiên cứu tạo công nghệ; ươm tạo 

công nghệ; thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ mới, tiên 
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tiến, công nghệ cao; cải tiến công nghệ; đổi mới quy trình công nghệ sản xuất để 

nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, giảm thiểu tác động sớm đến môi 

trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

d) Hỗ trợ đến 70% chi phí thực hiện nghiên cứu giải mã công nghệ (công 

nghệ cần giải mã là công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội của thành phố (bao gồm thực hiện nghiên cứu, thuê 

chuyên gia thực hiện hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, lao động kỹ thuật, đo 

lường, thử nghiệm phục vụ hoạt động giải mã công nghệ). 

đ) Các doanh nghiệp được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ được hỗ trợ có mức cao hơn đến 5% so với các mức quy định tại điểm a, b, 

c, d của khoản 3, Điều 1. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ 

không quá 3 dự án theo quy định tại điểm b của khoản 3, Điều 1. 

e) Kinh phí hỗ trợ cho các dự án quy định tại điểm a, b, c, dcủa khoản 3, 

Điều 1 không vượt quá 03 (ba) tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm. 

g) Việc hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, 

không trùng lặp. Các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn của nhà nước 

hoặc đã nhận từ nguồn khác của nhà nước không được hỗ trợ theo các quy định 

của Khoản này. 

 4. Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ  

a) Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 

- Hỗ trợ cho xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 2700..., các tiêu chuẩn 

hệ thống quản lý khác);  

- Hỗ trợ khi tích hợp cùng một lúc nhiều tiêu chuẩn, các công cụ quản lý 

tiên tiến trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp; 

- Hỗ trợ thực hiện tái chứng nhận hệ thống quản lý; 

- Hỗ trợ khi doanh nghiệp tích hợp bổ sung tiêu chuẩn quản lý khác vào 

hệ thống quản lý của doanh nghiệp đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.  

b) Hỗ trợ thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Hỗ trợ không quá 02 tiêu 

chuẩn/năm cho một doanh nghiệp. 

c) Hỗ trợ đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và đánh giá chứng 

nhận hợp quy. Hỗ trợ không quá 02 sản phẩm/năm cho một doanh nghiệp. 

d) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ phát minh hoặc sáng chế hoặc giải 

pháp hữu ích của doanh nghiệp.     

đ) Hỗ trợ đăng ký sở hữu nhãn hiệu, kiển dáng công nghiệp trong nước.   

e) Hỗ trợ đăng ký sở hữu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp ở nước ngoài. 

Tổng mức hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí 

tuệquy định cho một doanh nghiệp không quá 500 (năm trăm) triệu đồng/năm.  
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Giao UBND thành phố xây dựng quy chế cụ thể về việc hỗ trợ phù hợp 

với tình hình thực tế và khả năng đáp ứng nguồn kinh phí hỗ trợ.  

5. Nguồn kinh phí hỗ trợ 

Kinh phí hỗ trợ được lấy từ các nguồn: 

a) Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm cân đối cho Sở 

Khoa học và Công nghệ;  

 b) Kinh phí của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ;  

 c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày  tháng năm 2019 và thay thế 

Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành 

phố quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1.UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật.  

2. Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố và các 

vị đại biểu HĐND thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, 

kỳ họp thứ , thông qua ngày    tháng  năm 2018./. 

 

 

Nơi nhận:     

- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;  

- Bộ Tài chính; Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp; 

- TV Thành ủy, các ban của Đảng; 

- ĐB HĐND TP; Đoàn ĐBQH TP;   

- UBND, UBMTTQVN, các sở, ngành, đoàn thể TP; 

- Quận, huyện ủy; UBND, UBMTTQ các q/h; 

- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, 

 TT TTVN tại ĐN, Cổng TTĐT thành phố; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP; 

- VP UBND thành phố; 

- Lưu: VT, TT-TH, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


