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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 chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29 tháng 11 năm 2006;
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 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công 
nghệ và Nghị định số 120/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 2 năm 2014 về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển 
giao công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính 
phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với 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 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố về Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số    84 /TTr-
SKHCN ngày 20  tháng 10  năm 2016  về quy định một số chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,

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. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=08/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=95/2014/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2009/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện Quyết định 
này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và 
thay thế Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2012 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 16/2014/QĐ-
UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về sửa đổi Khoản 
1, Điều 5 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 
02/3/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./.  
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