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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Phạm vi điều chỉnh
Văn bản này quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 

nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
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, thực hiện tái 
cơ cấu công nghệ tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm 
hàng hóa;

b) Gắn hoạt động nghiên cứu triển khai với việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, đẩy mạnh hoạt động ươm tạo công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Đối tượng được hỗ trợ
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND 

ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, cụ thể:
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 nghiên cứu tạo công nghệ hoặc thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ;

b) Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố có nghiên cứu ứng dụng, triển 
khai ứng dụng công nghệ, cải tiến công nghệ, giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ 
và có chuyển giao cho các doanh nghiệp kết quả nghiên cứu nêu trên. 

2. Các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ 
chức, triển khai thi hành Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
1. Việc hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, không 



trùng lặp. 
2. 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.
3. Không hỗ trợ cho doanh nghiệp nhận công nghệ được chuyển giao từ các 

doanh nghiệp, tổ chức cá nhân khi đã được nhận hỗ trợ theo quy định này hoặc đã 
nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

4. Khi tiếp nhận công nghệ hoặc thiết bị có sử dụng công nghệ giống nhau chỉ 
hỗ trợ một lần và cho một doanh nghiệp. Việc xem xét hỗ trợ theo quy định tại Khoản 
4 Điều 13 Quy định này.

5. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi, hỗ trợ của nhiều chính sách hỗ trợ đổi 
mới công nghệ thì doanh nghiệp được chọn chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ có 
mức hỗ trợ cao nhất.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
1. Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm 

công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm.
2. 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.

3. Sản phẩm mới là sản phẩm có tính năng mới (bao gồm các sản phẩm là phần 
mềm trong công nghệ thông tin và truyền thông); công dụng mới; sử dụng vật liệu 
mới so với sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường; là sản phẩm triển khai ở nước 
khác nhưng chưa được triển khai ở nước ta hoặc là tổ hợp của hai hoặc nhiều đặc 
điểm trên.

4. 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.

5. 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 5. Loại hình công nghệ được hỗ trợ 
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND, 

cụ thể:
1. Công nghệ tạo sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao. 
2. 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.

3. Tiếp nhận công nghệ tiên tiến; các phương pháp gia công mới, tiên tiến; 
công nghệ thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển.

4. Nghiên cứu tạo công nghệ mới, thiết kế chế tạo thiết bị công nghệ mới thay 



thế thiết bị nhập ngoại, giải mã công nghệ, ươm tạo công nghệ.
5. Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, xây dựng và áp dụng hệ thống 

quản lý theo tiêu chuẩn, áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, tiêu chuẩn hóa và sở 
hữu trí tuệ.

6. 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.

Điều 6. Điều kiện được hỗ trợ
1. Các doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 có các điều kiện sau 

đây:
a) Thực hiện đổi mới, cải tiến công nghệ quy định tại Điều 5; 
b) Thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước;
c) Điều kiện ưu tiên
Ưu tiên các doanh nghiệp có một hoặc nhiều điều kiện sau đây:
- Tham gia sản xuất sản phẩm chủ lực của thành phố; sản xuất hàng xuất khẩu, 

các mặt hàng thuộc các lĩnh vực được thành phố ưu tiên phát triển;
- Doanh nghiệp có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh 

nghiệp;
- 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.
2. Các tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 có các điều kiện 

sau đây:
a) Là chủ sở hữu hoặc có quyền chuyển giao đối với công nghệ được chuyển 

giao;
b) Có năng lực thực hiện nghiên cứu, cải tiến, giải mã, ươm tạo công nghệ;
c) Có địa chỉ chuyển giao công nghệ.

Chương II
NỘI DUNG HỖ TRỢ

Điều 7.  Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng
Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng 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.
7. Hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ bố trí kinh phí, chủ trì phối hợp với 

các tổ chức có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện theo quy định từ Khoản 
1 đến Khoản 5 Điều này.

Điều 8. Hỗ trợ trong hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công 
nghệ

Thực hiện theo nội dung Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND, cụ 
thể:

1. 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.
2. Chuyển giao công nghệ có kèm  thiết bị công nghệ
a) Hỗ trợ đến 30% chi phí mua thiết bị công nghệ có hàm chứa công nghệ cao; 
b) 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) Trường hợp mua thiết bị công nghệ có kèm hợp đồng chuyển giao công 
nghệ thì hỗ trợ hợp đồng mua công nghệ theo Khoản 1 Điều này.

3. Hỗ trợ đến 70% cho chi phí thực hiện nghiên cứu tạo công nghệ; giải mã 
công nghệ; ươm tạo công nghệ; thiết kế chế tạo thiết bị có hàm chứa công nghệ mới, 
tiên tiến; 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 xấu đến môi trường, tiết kiệm 
năng lượng.

4. Kinh phí hỗ trợ cho các dự án quy định tại Khoản 1; 2; 3 Điều này  không 
vượt quá 3 (ba) tỷ đồng/doanh nghiệp trong một năm.

5. Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 2 dự án quy định tại Điểm a, b 
Khoản 2 Điều này. 



Điều 9. Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ 
1. Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn
a) Hỗ trợ 30 triệu đồng cho xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 27000..., các tiêu 
chuẩn hệ thống quản lý khác); 

b) Hỗ trợ 35 triệu đồng khi tích hợp cùng một lúc nhiều tiêu chuẩn, các công 
cụ quản lý tiên tiến trong hệ thống quản lý của doanh nghiệp;

c) Hỗ trợ 10 triệu đồng thực hiện tái chứng nhận hệ thống quản lý;
d) Hỗ trợ 10 triệu đồng 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. 
2. Hỗ trợ 10 triệu đồng/tiêu chuẩn để thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở. Hỗ 

trợ không quá 2 tiêu chuẩn/năm cho một doanh nghiệp.
3. Hỗ trợ 15 triệu đồng/sản phẩm để đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn 

và đánh giá chứng nhận hợp quy. Hỗ trợ không quá 2 sản phẩm/năm cho một doanh 
nghiệp.

4. Hỗ trợ 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.    

5. Hỗ trợ 3 triệu đồng/nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp đăng ký sở hữu trong 
nước.  

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

7. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhiều nhãn hiệu, nhiều kiểu dáng công 
nghiệp cho một sản phẩm thì chỉ hỗ trợ đăng ký một nhãn hiệu và một kiểu dáng 
công nghiệp. Một doanh nghiệp hỗ trợ không quá 03 (ba) nhãn hiệu, kiểu dáng công 
nghiệp/năm. 

8. Tổng mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 đến Khoản 7 Điều này cho một 
doanh nghiệp không quá 500 (năm trăm) triệu đồng/năm. Chỉ hỗ trợ 01 (một) lần cho 
các nội dung quy định Khoản 1 Điều này.

9. Việc hỗ trợ các nội dung quy định tại Điều này được căn cứ vào kinh phí 
phân bổ hằng năm và ưu tiên cho các doanh nghiệp quy định tại Điểm a Khoản 1 
Điều 2 Quy định này. 

Điều 10. Hỗ trợ tư vấn công nghệ
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 5 (năm) 
triệu đồng/doanh nghiệp trong một năm.   

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

Điều 11. 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 hướng dẫn tiếp cận, xây dựng dự án, các thủ tục để 
nhận hỗ trợ.

Chương III
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ XÉT HỖ TRỢ

Điều 12. Nguồn kinh phí và thẩm quyền quyết định hỗ trợ
1. Sử dụng kinh phí từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để hỗ trợ, Hội 

đồng quản lý Quỹ quyết định hỗ trợ.  
2. Sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ   
a) Chủ tịch UBND thành phố quyết định hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển 

khai, chuyển giao công nghệ theo Điều 8 Quy định này.
b) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định hỗ trợ hoạt động tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ  theo Điều 9, Điều 10 Quy định này.
3. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác
Việc hỗ trợ sẽ căn cứ theo thỏa thuận với chủ thể của nguồn kinh phí.
Điều 13. Thủ tục và trình tự hỗ trợ dự án đổi mới, cải tiến công nghệ (quy 

định tại Điều 8)
1. Hồ sơ bao gồm:
- 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);
- Biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị gia tăng có liên quan (bản sao); 



- Các hồ sơ có liên quan đến chất lượng sản phẩm và liên quan đến các điều 
kiện ưu tiên  (bản sao, nếu có);

- Hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm trước liền kề. Trường hợp 
còn nợ thuế thì doanh nghiệp có cam kết trả nợ thuế và được cơ quan thuế chấp thuận 
bằng văn bản;

- 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 (đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã triển khai hoàn thành dự 
án đổi mới công nghệ).

2. Thủ tục xét hỗ trợ
a) Hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ
 Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) 
- Nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ và tiến hành thẩm định hồ sơ;
- Lập Hội đồng đánh giá dự án. Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng, Sở 

KH&CN trình UBND phê duyệt về nội dung được hỗ trợ của dự án và mức hỗ trợ;
- Sau khi được UBND thành phố chấp thuận, Sở KH&CN ký hợp đồng hỗ trợ 

với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; 
- Sở KH&CN 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. 

b) Hỗ trợ từ nguồn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ
Trình tự, thủ tục tài trợ theo quy định của Quỹ.
c) Hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác
Căn cứ vào nguồn kinh phí huy động, nguồn kinh phí từ các tổ chức, cá nhân 

đóng góp để hỗ trợ cho doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ thực hiện trình tự thủ tục hỗ trợ theo thỏa thuận với tổ chức, 
cá nhân đóng góp kinh phí hỗ trợ.

3. Thời hạn giải quyết hỗ trợ không quá 60 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ.

4. Trường hợp trong thời hạn 10 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của một doanh 
nghiệp hay tổ chức, cá nhân, nếu có doanh nghiệp hay tổ chức, cá nhân khác nộp hồ 
sơ xin hỗ trợ tiếp nhận công nghệ hoặc thiết bị có sử dụng công nghệ giống nhau, 
việc hỗ trợ sẽ được xem xét cho doanh nghiệp hay tổ chức, cá nhân triển khai áp 
dụng vào thực tế trước. Nếu chưa có đơn vị nào áp dụng vào thực tế thì xem xét hỗ 
trợ cho đơn vị có nhiều điều kiện ưu tiên hơn quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 6. 
Trong trường hợp hai đơn vị có số điều kiện ưu tiên như nhau thì xem xét cho đơn vị 
nộp hồ sơ trước.

Điều 14. Thủ tục và Trình tự hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất 



lượng và sở hữu trí tuệ (quy định tại Điều 9)
1. Hồ sơ
- Đơn đề nghị hỗ trợ;
- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao); 
- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn; 

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

- Hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm trước liền kề. Trường hợp 
còn nợ thuế thì doanh nghiệp có cam kết trả nợ thuế và được cơ quan thuế chấp thuận 
bằng văn bản. 

2. Thủ tục
a) Hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ
Sở KH&CN:
- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ;
- Lập Hội đồng xem xét tính phù hợp với các điều kiện của Quy định này;
- Thực hiện giải ngân. 
b) Hỗ trợ từ nguồn của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Trình tự, thủ tục tài trợ theo quy định của Quỹ.
3. Thời hạn giải quyết hỗ trợ không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ. 
Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 15. 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 Điều 13 và Khoản 1 Điều 14.
4. Lập Hội đồng 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 mức hỗ trợ.



7. Ký hợp đồng tài trợ với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 
8. 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.

9. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy định này. 

Điều 16. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
1. Các sở, ban, ngành có liên quan 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. Hằng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán, trên cơ sở khả năng cân đối ngân 
sách, dự toán của Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 
lập, Sở Tài chính kiểm tra tổng hợp vào dự toán chi sự nghiệp khoa học và công 
nghệ, chi khác và báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố phê duyệt kinh 
phí thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước.   

3. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố:
a) Thực hiện tài trợ theo mức tài trợ của quy định này;
b) Hướng dẫn lập hồ sơ, giải ngân kịp thời, tuân thủ đầy đủ các thủ tục theo 

quy định hiện hành;
c) Cân đối nguồn vốn thực hiện tài trợ các doanh nghiệp theo đúng đối tượng, 

nội dung, phương thức đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
4. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hiệp hội doanh nghiệp và 

các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm phối hợp 
chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ trong 
việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố theo 
quy định này.

Điều 17. 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 

hoặc Quỹ phát triển 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 phê duyệt.

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

Điều 18. Điều khoản thi hành



1. Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ căn cứ 
vào chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên 
quan tổ chức triển khai Quy định này.

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 UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ


