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       Đà Nẵng, ngày  02 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 

11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của Chính 

phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 
vào hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính 
phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 2 
năm 2011 Liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài 
chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn triển 

khai Quy định nêu tại Điều 1.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Khoa học và 

Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và phát triển 
Nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UNBD thành phố và Thủ trưởng 
các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                    Văn Hữu Chiến 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
(Ban hành kèm theo Quyết định số   08 /2012/QĐ-UBND 

ngày  02  tháng  3  năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, mục đích
1.  Phạm vi điều chỉnh
Văn bản này quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng.
Đổi mới công nghệ bao gồm cả công nghệ cao theo quy định của Luật Công 

nghệ cao.
2. Mục đích
a) Tăng cường hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao khả năng tiếp nhận 

công nghệ, làm chủ công nghệ được chuyển giao của các doanh nghiệp;
b) Gắn hoạt động nghiên cứu triển khai với việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 

công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Chuyển giao công nghệ: Là quá trình đưa công nghệ từ bên giao công nghệ 

(bên có công nghệ) sang bên nhận công nghệ để bên nhận công nghệ có năng lực 
công nghệ như bên giao công nghệ và tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước 
về chuyển giao công nghệ.

2.  Sản phẩm mới: Là sản phẩm có tính năng, công dụng mới so với sản phẩm 
cùng loại hiện có trên thị trường hoặc sản phẩm sử dụng loại vật liệu mới.

3. Đổi mới công nghệ: Là thay thế một phần đáng kể (cốt lõi, cơ bản) hoặc toàn 
bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác.

4. Cải tiến công nghệ: Là quá trình hoàn thiện, nâng cao khả năng công nghệ 
đang sử dụng để mang lại hiệu quả hơn hoặc làm cho công nghệ phù hợp với thực tế 
sản xuất và mang lại hiệu quả. 

Điều 3. Đối tượng được hỗ trợ



1.  Các doanh nghiệp, trong đó chú trọng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác 
xã trên địa bàn thành phố thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ hội đủ các điều kiện 
quy định tại Điều 5 Quy định này.

2. Các tổ chức, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và cá nhân có chuyển giao cho các 
doanh nghiệp kết quả nghiên cứu ứng dụng và triển khai ứng dụng công nghệ, cải tiến 
công nghệ, giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ để chuyển giao cho các doanh 
nghiệp.

3. Một công nghệ được chuyển giao từ các tổ chức, các cơ sở đào tạo, cá nhân 
đến các doanh nghiệp, nếu đã được hỗ trợ theo khoản 2 thì không hỗ trợ cho doanh 
nghiệp theo khoản 1 Điều này.

4. Không hỗ trợ đối với các dự án đã và đang thực hiện bằng nguồn vốn của 
nhà nước hoặc đã nhận từ nguồn khác của nhà nước.

Điều 4. Lĩnh vực hỗ trợ 
1. Các 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;
c) Thực hiện cải tiến công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao 

động;
d) Sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng;
đ) Tiếp nhận công nghệ tiên tiến (công nghệ thông tin, sinh học, môi trường, 

công nghệ vật liệu mới, các phương pháp gia công hiện đại…);
e)  Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, sử dụng các công cụ quản lý tiên 

tiến (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000…);
g) Xây dựng các mô hình triển khai, ứng dụng công nghệ phục vụ nông nghiệp, 

nông thôn (giống cây, con; trang thiết bị công nghệ; chuyển giao công nghệ…).
2. Các lĩnh vực đổi mới công nghệ được ưu tiên hỗ trợ:
a) Điện, điện tử, tự động hoá;
b) Công nghệ thông tin;
c) Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, nông thôn, y dược; 
d) Vật liệu mới, vật liệu composit, vật liệu nhẹ;
đ) Cơ khí chế tạo (trong đó chú trọng gia công khuôn mẫu);
e) Công nghiệp hỗ trợ: dệt may, da giày, cao su…;
g) Công nghệ xử lý môi trường;
h) Các công nghệ thuộc lĩnh vực kinh tế biển (đánh bắt, nuôi trồng thủy hải 

sản…);



i) Các lĩnh vực đặc biệt khác (ví dụ công nghệ phục vụ phòng chống dịch, kiểm 
soát thực vật xâm lấn, công nghệ khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai…).

Điều 5. Điều kiện được hỗ trợ
1. Đối với các doanh nghiệp (quy định tại khoản 1 Điều 3):
a) Các điều kiện bắt buộc:
- Thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 

đã được triển khai tại doanh nghiệp và mang lại hiệu quả;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành của nhà nước;
- Doanh nghiệp có trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ của doanh 

nghiệp.
b) Các điều kiện xem xét ưu tiên:
- Các doanh nghiệp có quy mô từ 20 lao động trở lên; có doanh thu bình quân 

trong 3 năm, mỗi năm từ 10 tỷ đồng trở lên; 
- Tham gia sản xuất sản phẩm chủ lực của thành phố; sản xuất hàng xuất khẩu, 

các mặt hàng thành phố ưu tiên phát triển;
- Các doanh nghiệp đã đạt Giải thưởng Chất lượng Việt Nam;
- Không vi phạm các quy định của pháp luật về môi trường;
- Thực hiện tốt các hoạt động xã hội;
- Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chế độ báo cáo về hoạt động tổ chức 

triển khai đổi mới công nghệ, thống kê khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo 
quy định hiện hành của nhà nước.

2. Đối với các hợp tác xã (quy định tại khoản 1 Điều 3)
a) Điều kiện bắt buộc:
- Thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 4 

đã được triển khai tại doanh nghiệp và mang lại hiệu quả;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành của nhà nước.
b) Các điều kiện xem xét ưu tiên:
- Thực hiện sản xuất các mặt hàng phục vụ xuất khẩu, các mặt hàng đặc trưng 

của thành phố ưu tiên phát triển;
- Hiện đại hóa các ngành sản xuất thủ công, mỹ nghệ;
- Ứng dụng các công nghệ mới tăng năng suất, chất lượng giống, cây, con phục 

vụ dân sinh.
3. Đối với các tổ chức, cá nhân (quy định tại khoản 2 Điều 3)
Điều kiện bắt buộc:
- Là chủ sở hữu hoặc có quyền chuyển giao đối với công nghệ sẽ chuyển giao;
- Có năng lực thực hiện nghiên cứu, cải tiến, giải mã, ươm tạo công nghệ;



- Có địa chỉ chuyển giao công nghệ.  

Chương II
NỘI DUNG HỖ TRỢ

Điều 6.  Đào tạo, huấn luyện
Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật ở các 

doanh nghiệp các kiến thức quản lý công nghệ, cụ thể:
1. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công nghệ và 

chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và các văn 
bản hướng dẫn thi hành. 

2. Kỹ năng lựa chọn công nghệ, đàm phán, xây dựng và ký kết hợp đồng 
chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ, năng suất, chất lượng và các vấn đề có 
liên quan.

3. Kỹ năng quản trị doanh nghiệp, quản trị dự án, tài chính, nhân sự… cho đội 
ngũ cán bộ quản lý của các doanh nghiệp.

4. Quản lý sản xuất, các phương pháp quản lý hiện đại, tiên tiến, các công cụ 
phục vụ quản lý, phương pháp triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu ở cơ sở sản 
xuất.

5. Phương pháp đánh giá công nghệ.
6. Hướng dẫn xây dựng bộ phận nghiên cứu và triển khai khi các doanh nghiệp 

có yêu cầu.
Điều 7. Hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công 

nghệ cho các doanh nghiệp
1. Các dự án nghiên cứu triển khai
a)  Tiếp nhận công nghệ chuyển giao để tiến hành sản xuất thử; hoàn thiện đổi 

mới quy trình công nghệ; giải mã công nghệ; thiết lập quy trình công nghệ tối ưu; đổi 
mới dây chuyền công nghệ; làm mới thiết bị máy móc, dụng cụ kiểm tra, đo lường.

b) Thiết kế, chế tạo, mô phỏng các thiết bị công nghệ theo công nghệ nhận 
chuyển giao phục vụ đổi mới công nghệ; chi phí mua tài liệu công nghệ nước ngoài 
mà trong nước chưa có.

c) Thiết kế, chế tạo các thiết bị phục vụ cho các lĩnh vực và loại hình công 
nghệ ưu tiên đổi mới.

d) Cải tiến công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm năng lượng, tiết 
kiệm chi phí, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

đ) Xây dựng các mô hình ứng dụng, triển khai công nghệ phục vụ nông nghiệp, 
nông thôn.

e) Hỗ trợ triển khai các sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích do doanh nghiệp 
tạo ra.



2. Mức hỗ trợ thực hiện dự án
a) Hỗ trợ đến 30% giá trị hợp đồng mua các bí quyết công nghệ, giải pháp kỹ 

thuật, quy trình công nghệ, thiết kế kỹ thuật thuộc các lĩnh vực và loại hình công 
nghệ ưu tiên đổi mới.

b) Hỗ trợ đến 50% chi phí cho nghiên cứu, thiết kế mô phỏng các thiết bị công 
nghệ theo công nghệ nhận chuyển giao phục vụ đổi mới công nghệ, thiết kế các thiết 
bị phục vụ cho các lĩnh vực và loại hình công nghệ ưu tiên đổi mới.

c) Hỗ trợ  đến 50% giá trị các dự án cải tiến công nghệ nâng cao năng suất, 
chất lượng, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.

d) Hỗ trợ  đến 50% kinh phí xây dựng các mô hình ứng dụng, triển khai công 
nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

đ) Hỗ trợ  đến 50% chi phí thực hiện cải tiến, giải pháp hữu ích của doanh 
nghiệp.

e) Chuyển giao không thu phí các kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án sử 
dụng ngân sách của nhà nước cho các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ.

g) Kinh phí hỗ trợ cho các dự án quy định tại mục a, b, c, d, đ khoản 2 Điều 
này không quá 2 (hai) dự án/doanh nghiệp và không vượt quá 300 triệu đồng/doanh 
nghiệp trong một năm.   

Điều 8. Tư vấn chuyển giao công nghệ, thông tin
1. Hỗ trợ thông tin giới thiệu tổ chức tư vấn, nhà cung cấp, chuyên gia, tư vấn 

lựa chọn công nghệ, lập dự án đổi mới công nghệ, đàm phán, lập hợp đồng chuyển 
giao công nghệ, ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, tiếp nhận công nghệ. Giới 
thiệu các công nghệ mới, các kết quả nghiên cứu cho các doanh nghiệp để các doanh 
nghiệp lựa chọn các giải pháp công nghệ.

2. Hỗ trợ đến 70% kinh phí đánh giá công nghệ tại các doanh nghiệp, thẩm 
định và đánh giá công nghệ chuyển giao cho doanh nghiệp, tối đa không quá 10 triệu 
đồng/doanh nghiêp trong một năm.   

3. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được tham gia sàn giao dịch công nghệ ảo 
(techmark online) miễn phí trong thời gian 3 năm kể từ ngày đăng ký tham gia. 

Điều 9. Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ 
1. Hỗ trợ 30 triệu đồng/doanh nghiệp kinh phí xây dựng, đánh giá chứng nhận 

hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 
2700 và các tiêu chuẩn khác). Trong 1 năm hỗ trợ tối đa 50 doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ 10 triệu đồng/doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.
3. Hỗ trợ 20 triệu đồng/doanh nghiệp xây dựng hệ thống chỉ tiêu đo lường năng 

suất của doanh nghiệp.



4. Hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm để đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn 
và giá chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm xuất khẩu. Hỗ trợ không quá 2 sản 
phẩm/năm cho một doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ với mức 10 triệu đồng để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ phát minh 
hoặc sáng chế hoặc giải pháp hữu ích của doanh nghiệp.    

6. Hỗ trợ đăng ký sở hữu công nghiệp với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp và một doanh nghiệp hỗ trợ không quá 3 nhãn hiệu hoặc kiểu 
dáng công nghiệp/năm. 

7. Hỗ trợ 20 triệu đồng/nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở hữu ở 
nước ngoài.

8. Tổng mức hỗ trợ quy định tại khoản 1 đến khoản 7 Điều này cho một đơn vị 
không quá 70 triệu đồng/năm.

Điều 10. Hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, các chương trình, dự án
1.  Các sở, ban, ngành của thành phố có trách nhiệm hỗ trợ các doanh nghiệp 

tiếp cận, tham gia các Chương trình, dự án của các tổ chức trong và ngoài nước, 
Chương trình, dự án của quốc gia về hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 
chuyển giao công nghệ.

2. Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong và ngoài nước 
để thực hiện các dự án đầu tư đổi mới công nghệ.

3. Việc hỗ trợ bao gồm tạo các điều kiện tiếp cận, xây dựng dự án, các thủ tục 
để nhận hỗ trợ.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện hỗ trợ đổi mới công nghệ: 
a) Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm cấp cho Sở Khoa học và 

Công nghệ chiếm tỷ trọng 30 đến 40% tổng kinh phí hỗ trợ; 
b) Nguồn tài trợ từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố chiếm tỷ 

trọng 60 đến 70 % tổng kinh phí tài trợ;
c) Hỗ trợ từ  Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thông qua việc cho vay để 

đổi mới công nghệ với mức lãi suất ưu đãi; 
d) Các doanh nghiệp tự bỏ vốn đầu tư để đổi mới công nghệ;
đ) Huy động các nguồn khác theo quy định của pháp luật để hỗ trợ.
2. Kinh phí hỗ trợ cho đào tạo, huấn luyện: Kinh phí sự nghiệp khoa học và 

công nghệ; kinh phí thực hiện các đề tài, dự án, chương trình trong và ngoài nước; 
doanh nghiệp đóng góp một phần.



3. Kinh phí phục vụ cho hoạt động thẩm định, theo dõi, đánh giá và nghiệm thu 
dự án thực hiện như sau:

a) Dự án nhận hỗ trợ từ nguồn quy định tại mục a khoản 1 điều này được trích 
từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ;

b) Dự án nhận hỗ trợ từ nguồn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (mục 
b, c khoản 1 điều này) thực hiện theo quy định của Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ.

Điều 12. Hồ sơ, thủ tục xét hỗ trợ
1. Xét hỗ trợ các dự án đổi mới, cải tiến công nghệ (quy định tại Điều 7) 
a) Hồ sơ bao gồm (theo Phụ lục):
- Đơn đề nghị;
- Dự án hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao);
- Hợp đồng chuyển giao công nghệ (bản sao, nếu có);
- Hợp đồng mua thiết bị công nghệ (bản sao, nếu có);
- Các hồ sơ có liên quan đến chất lượng sản phẩm và liên quan đến các điều 

kiện ưu tiên  (bản sao, nếu có);
- Báo cáo kết quả triển khai đổi mới công nghệ đã được triển khai thực hiện tại  

doanh nghiệp bao gồm cả các báo cáo về hiệu quả kinh tế và các hiệu quả khác từ đổi 
mới công nghệ (khi đã triển khai thực hiện dự án đổi mới công nghệ).

b) Thủ tục:
- Sở Khoa học và Công nghệ nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và tiến hành thẩm định 

hồ sơ;
- Sở lập Hội đồng khoa học đánh giá đề án. Căn cứ kết quả đánh giá của Hội 

đồng khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND phê duyệt về nội dung của 
dự án và mức hỗ trợ;

- Sở Khoa học và Công ghệ thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
quyết định của UBND thành phố;

- Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. lập 
Hội đồng khoa học đánh giá kết quả thực hiện dự án. Căn cứ nội dung, khối lượng, 
chất lượng thực hiện dự án, tiến hành làm thủ tục giải ngân theo thực tế thực hiện. 

2. Thủ tục đề nghị hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu 
trí tuệ (quy định tại Điều 9)

a) Hồ sơ:
- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu);
- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn; 

Chứng nhận hợp quy; Văn bằng đăng ký sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp, nhãn 
hiệu hàng hoá (có kèm bản gốc để đối chiếu).



b) Thủ tục: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và làm thủ tục hỗ trợ theo mức 
quy định tại Điều 9 của Quy định này.

3. Các mẫu đơn, dự án, biên bản Hội đồng thẩm định, thông báo của Sở Khoa 
học và Công nghệ theo mẫu tại Phụ lục 1 của Quy định này.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
1. Tổng hợp và xem xét đánh giá sơ bộ nhu cầu của các doanh nghiệp về đổi 

mới, cải tiến công nghệ.
2. Phối hợp với các sở ban ngành, các đơn vị được lựa chọn tham gia công tác 

đào tạo, huấn luyện.
3. Tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 12. 
4. Lập Hội đồng khoa học để đánh giá thẩm định các dự án đổi mới, cải tiến 

công nghệ của doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cá nhân.
5. Thông báo kết quả thẩm định mức hỗ trợ  cho doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân và thực hiện giám sát quá trình triển khai.
6. Tổng hợp kết quả đánh giá, thẩm định của Hội đồng khoa học trình Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt.
7. Lập Hội đồng để đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án của các doanh 

nghiệp, tổ chức và thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Chương II của Quy 
định này.

8. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy định này. 
Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
1. Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và 

Truyền thông phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc hỗ trợ các doanh 
nghiệp hình thành ý tưởng, thực hiện triển khai các đề tài, dự án đổi mới công nghệ 
thuộc phạm vi lĩnh vực của ngành mình.

2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công 
nghệ tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và 
công nghệ hàng năm cho hỗ trợ đổi mới công nghệ trên cơ sở cân đối nguồn ngân 
sách của địa phương.

3. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố cân đối nguồn vốn thực 
hiện hỗ trợ các doanh nghiệp theo đúng đối tượng, nội dung, phương thức đã được 
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 15. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
1. Lập nhu cầu đổi mới công nghệ đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ, lập 

dự án đổi mới công nghệ (theo mẫu quy định);
2. Tổ chức tiến hành triển khai dự án theo đúng nội dung, khối lượng, thời gian 

và kinh phí được thẩm định phê duyệt;



3. Trong quá trình triển khai dự án các tổ chức phải thực hiện chế độ báo cáo 
theo quy định. 

Điều 16. Điều khoản thi hành
1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các 

thủ tục xét hỗ trợ và giải ngân.
2.Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ 

quan, đơn vị có trách nhiệm phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để kịp thời tổng 
hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
     CHỦ TỊCH

      Văn Hữu Chiến


