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QUYET BINB
V vic Phê duyêt Be an Xây dtrng Ba Nng thành trung tam kh&i nghip dôi
mói sang to quc gia ti khu vrc mien Trung - Tay Nguyen
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U BAN N}IAN DAN THANTI PHO A NANG
Can ciLut Td chc chInh quyn dfaphwog ngày 19 tháng 6 nãm 2015;
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än c Luát tha ddi, b sung môt so' diu cza Lugt TO' chzc ChInh phz và
LuIr TO chic ChInh quyen djaphwo'ng ngây 22 tháng 11 näm 2019;

an

Can ci Lut Khoa hQc và COng ngh ngày 18 tháng 6 nám 2013;
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Can cLudt Cong nghê cao ngày 13 tháng 11 nám 2008;
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Can ci Ludt HO tr doanh nghiêp nhó và vica ngày 12 tháng 6 nám 2017;
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Can ct' Nghj quyé't sO' 43/NQ-TW ngày 24 tháng 1 nàm 2019 cüa B5 GhInh trj
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ye xdy dyng và phát trie2n thành phd Dà Náng dé'n nàm 2030, tam nhin den nàm
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2045;
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Can cNghi quyê't sO' 52-NQ/TWngay 27 tháng 9 nàm 2019 cia Bç5 ChInh frj ye
môt 56 ch2 tnro'ng, chInh sách chá dóng tham gia cu3c cách mgng cOng nghip lan
thi' tit;
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Gán ct Quyét djnh 844/QD-TTg ngày 18 tháng 5 nàm 2016 cia Thi tuóg
C'hInh phi ye vic phê duyçt Dé an HO trr he sinh thai khói nghip dOi mó'i sang
tçio cjuOc gia den näm 2025;
Can th Quye't dfnh so' 3532/QD-(JBND ngày 09/8/2019 cia UBND thành
phO Dà Näng ye vic phê duyçt d ciccing và dy' toán kinh phi nhim vy lçp Dé an
"Xáy dy'ng Da Nàng thành trung tam khài nghip, dOt mat sang tgo quOc gia tqi
khu vyv mien Trung - Thy Nguyen ",
Theo dd nghi cia Giám dO'c Sà Khoa hQc và COng ngh tçti T& trInh so'
5(' ./TTr-SK[-JCN ngày g thánglo näm 2020 v vic phê duyt Dé an "Xáy dyng
Dà Nàng thành trung tam khài nghiêp dOt mói sang tqo quOc gia tçsi khu vy'c mien
Trung - Thy Nguyen ".
QUYETBINTh
Biu 1. Phé duyt D an Xây dirng Dâ Nng thành trung tarn khi nghip di
mói sang t?o quôc gia ti khu virc mien Trung - Tây Nguyên,.v&i các ni dung chü
yêu sau day:
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I. MTJC TIEU
1. Mic tiêu tng quát
Dn nàm 2030, xay dmg Dà Nng tr& thành mt trung tam ye khi nghip
dôi mOi sang tto quôc gia khu vixc min Trung — Thy Nguyen mang tam c khu
virc Dông Nam A, mt thnh phô hin di, phát triên và thjnh viiçng. Don nàm
2045, xây dimg Dà Nàng trâ thành môt trung tam cong ngh và dôi mâi sang tao
hang dâu châu A.
2. Miic tiêu cu th
a) Dn nàm 2025
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- Timg brnc hoàn thin và phát trMn h sinh thai khi nghip dôi mi sang
tao cüa thành phô vâi sr tham gia cüa các doanh nghip cong ngh, doanh nghip
kh&i nghip dôi mâi sang tao, di,r an khi nghip dOi mOi sang tao, tnthng dai hoc,
vin nghiên c1ru, niaà dâu tu vàcác Co quan nhâ nithc lien quan.
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- Ban hành quy ch khuyn khIch, h trçi phi hçp, liOn kêt, hçip tác gita các
thành phân cüa h sinh thai kh&i nghip dOi mói sang tao.
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-Xây drng gói chinh sách h trcl khói nghip d& med sang tao cüa thành phô,
bao gôm quy djnh ye chmnh sách h trçi, each thüc 11ra ch9n dOi ttxçYng ho trçi, quy
trinh thirc hin ho trçl và theo döi dáhh giá. Triên khai có hiu qua các chInh sách
h trçY phát triOn h sinh thai khâi nghip dOi med sang tao dã dugc ban hành.
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- Dy manh thu hit, tang nharih s lung chuyOn gia tu vn khed nghip di
med sang tao, dc bit là các 1mb vtr müi nh9n, the manh, tiêm nàng cüa thành
phô Dà Nàng. KOt nOi mng luOi các chuyên gia khed nghip It nhât dat 200 thành
vien.
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- Bmnh quân hang nàm có trên 150 doanh nghip khOi nghip dôi med sang
tao, dir an kh&i nghip dOi med sang tao dixgc irnm tao tai các vtthn uom, trung tam
ho try, trong do it nhât 20% doanh nghip gçi duqc yôn thành cong tir các nhà dâu
tu.
- Thành 1p tr 8 dn 10 vuôn uom doanh nghip, trung tam ho trV kh&i
nghip lii nhân hoc theo hinh thüc di tác cong tu.
- Hinh thành duçc ttir 2 dn 5 doanh nghip kbed nghip dôi med sang tao, dr
an khâi nghip dOi med sang tao có giá trj khoàng 1 triu USD (tuong duong trOn
22 t' dông) trên dja bàn thành phô Dà Nng.
- Thu hut duqc tir 1 dn 3 doanh nghip cOng ngh tm câ th giói, 3-5 doanh
nghip cOng ngh hang dâu trong nuóc den dâu tx vào các hoat dng nghiên eüij
và phát triên tai thành phô Dà Nng.
- Vn du tu vào doanh nghip khed nghip dM med sang tao, dr an kh&i
nghip dôi med sang tao Dà Nng dat khoáng 1,1 nghin t' dOng (tuclng duong 50
triu USD).
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- Dào tto nhân 1rc phn mm Va ni dung so dáp üng duct nhu cu nliân 1.rc
trong lTnh virc nay (khoãng 46.000 nhân lirc).
- H trg It n1it 50 doanh nghip hoàn thành dir an d*u tu nâng cap, áp dng
cong ngh mâi (nhât là các cong ngh cüa Cách mng cong nghip 4.0) và so
li.rçing doanh nghip có hot dng di mó'i sang to (cài tiên san phâm, quy trmnh
san xuât, quy trmnh quán trj).
- Khuyn khIch thành 1p các Qu h trçi kh?ii nghip; thu hit ducic 1 - 3 qu5
dâu tu m.o hiêm dt van phông di din ti thành phO Dà Näng
b) Dn nàm 2030
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- Nâng cp h sinh thai di mâi sang to cüa thành pM Dà Nng len tm quc
tê tixang duung vi mt sO h sinh thai dOi mói sang to 1ón trong khu vIc BOng
Nam A, thrcrc các to chrc quôc t thiira nhn, danh giá và xêp hang.
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- Tang hai 1n s chuyên gia tu vn khi nghip di mi sang tao so vri nãm
2025.
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- Tang hai 1n so doanh nghip khi nghip di mi sang tao, d1r an khô1
nghip dôi mi sang t.o duçc nuoi duô'ng tai các vu&n wm và so lung doanh
nghip kh&i ngliip dOi môi sang tao, dçr an kh&i nghip dOi rni sang tao thành
1.p, hoat dng tai thành phô Ba Nang so vói 11am 2025.
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- Dâo tao them 3 0.000 nhân 1irc phn mm và ni dung so so vi näm 2025.
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- Tang hai 1n s lucmg doanh nghip cong ngh trn c th giói và hang du
trong nithc den dâu tLr vào cac hoat dng nghiên c1m và phát triên tai thành phô Ba
Nng so vOi näm 2025.
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- Vn du tu vào doanh nghip khi nghip di mi sang to, dir an khôi
nghip dôi m&i sang tao Ba Nng tAng them khoãng tr 6 den 7 nghIn tr dong
(tuo'ng duong 300 triu USD) so vâi nAm 2025.
- H trçy tAng gp dôi s luçmg doanh nghip hoàn thành dr an dâu tu nâng
cap, ap ding cOng ngh mói (nhât là các cOng ngh cüa Cách mang cOng nghip
4.0) và sO lucing doanh ngliip có hoat dng dôi mói sang tao (cãi tiên san phâm,
quy trInh san xuât, quy trInh quãn trj) so vi nAm 2025.
- Khuyn ldilch thành 1p các Qu5 h trçi khâi nghip; thu hut ducic 3 - 5 qu'
dâu tu mao hiêm dt vAn phông dai din tai thành phO Ba NAng.
- Khuyn khich trên 90% can b, giang viên tai cac trung Dai hoc, cao ding
giAng dy khi nghip, khi nghip sang tao có nhu câu dào tao, huân 1uyn duct
tliam gia dào tao, huân 1uyn It nhât 01 hrqt.
- Khuyn khich trên 70% sinh viên t& ng1iip Dai hoc, cao dàng tai các
truông trên dja bàn thành phô Ba Nng tham gia dào tao ye khi nghip, khi
nghip sang tao.
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- 100% các dir an khài nghiép có co' hi ducic dào tao trong các khóa hc ye
kh&i nghip sang tao; 11mg bthc dim giáo dyc khM nghip, khi nghip sang tao
den các trithng Trung h9c ph thông trên da bàn thành phô Ba Nàng.
II. DN1H HUNG C CHE, CHfNH SACH PHAT TiRIEN H SThH
THAI KilO'! NGIIIP DO! MO'I SANG TAO TAI THANH PHO A NANG
1. EMi ti.rçing và phm vi áp dçing
a) Dêii tucmg áp diing
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- Ca nhân, nhóm cá nhân có du an khii nghiép, doanh nghip khài nghip có
khà näng thng tnr&ng rthanh dim trên khai thác tãi san tn tue, cong ngh, mô hInh
kinh doanh mdii. Doanh nghip kh&i nghip có th?yi gian hoat dng không qua 05
nàm ké tr ngày du?c cap Giây chirng nh.n dáng k doanh nghip Ian dâu.
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- T chirc Cungcp, h trçx, iro'm tao dch vi, co' s vt eht-- k thut, dâu tu;
truyên thông cho kh&i nghip dôi mOi sang tao, hoat dng hiu qua.

an

l-h

b) Pham vi áp ding
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Các cá nhân, t chirc, doanh nghiep thuc cti tuçTng cüa D an dang trin khai
thixc hin các hoat dng nghiên ciru phát trin, san xuât, kinh doanh trén dja bàn
thành phô Ba N5ng.
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2. Djnh hróng mt s co ch chinh sách nhrn xây dçmg h sinh thai khOi
nghip dOi mói sang tao tai thành phô Ba Nng
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a) Di vó'i Ca nhan, nhóm cá nhân có du an kh&i nghip, doanh nghip khi
nghip dôi mói sang tao
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- Duçc iru tiên nhn tài trn tham gia các chuang trInh xüc tMn thuo'ng mai,
tharn quan, hçc tap, két nôi cung câu cüa các B ngàith lien quan.
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- Ducc xem xét h trçi kinh phi van phông, không gian lam vic và i.ro'm tao
trong 01 nàm lam vic.
tje xem xét, c.p d.t, cho thuê dt trong Khu cOng ngh cao Dà
Nng phü hcip vói các quy djnh cUa pháp lust.
- Buçc iru tiên tham gia giai doan uo'm tao, duçc xem xét, cap vOn khOng qua
30% t& qu dâu ttx cüa to chic tài chInh nhà rnróc cüng vi các qu dâu tu tu nhân
khác.
- Buçic h trcY min phi tu vk chào bàn c phiu IAn dAu (IPO).
- Các doanh nghip khâi nghip d& mâi sang tao dâ duqc phát triên tü các co'
sà uo'm tao, tang tôc cüa thàiih ph duc uu tiên dai din thnh phO Ba Nng tham
gia chucvng trInh xiic tiên dau tu, kt n& dAu tix các qu5 dãu tu, mng luOi nhà dâu
ti..r, giri thiu dOn cac tp doàn, các chuong tririh gi von dâu Ur...
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- San phm và dich vu cüa các doanh nghip khii nghip di rnó!i sang to
duqc u'u tiên quáng bá và thI dim sir dng itrong các co quan quàn 1 nhà nuc,
các doanh nghip nba nithc trên dja bàn thàah phô.
- Các dr an khô'i nghip d& m6i sang to tham gia ching trmnh uom t?o ti
thành phô Dà Nàng së dugc xem xét tài trg chi phi lam san phâm mâu.
- Các chuyên gia, các tâi nàng kbi nghip tr nuâc ngoài duçic h trcY ch lam
vic theo churong trInh thu hut tài nàng do cap thâm quyên phé duyt.
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- Các nba khoa h9c có cong trinli. nghiên c1ru và san phm khoa h9c Va Cong
ngh &rqc nghim thu dt chat lucing së duqc ixu tiên tham gia chumg trIith uom
to cong ngh và ucim tao doanh nghip.
- Các cá nhân, nhóm cá nhân drnc tham gia uo'm tao và tang thc theo các
chucmg trinh thrgc phê duyt hang näm duqc xem xét cung cap chô lam vic mien
phi; Duge xem xét ho trI van phông lam vic và h trg kinh phI sü ding phông thi
nghim, kiêrn nghim, kiêm djnh và các phucmg tin khác không qua 02 nàm.
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b) Di vi t chirc cung cp dich vu, cci s vt chat - k5 thut, du tu, tmyên
thông
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- Khuyn khIch các viên, tri.thng thành 1p qu du tu theo cci ch hcp tác
cong tu cho chi.iang trmnh tao l.p các doanh ng1iip khi nghip trong nba trumg.
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- Dugc xem xét h trci chi phi thành 1p cho các trung tam nghiên ciiru khoa
h9c và cOng ngh, trung tam h trg khi nghip, các cci so uam tao tii các tn1èng
dai hoc.
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- Khuyn khIch vic du tu các không gian Lro'm t?o, khOng gian lam vic
chung, t.n dçmg các h tang sn có dê d.0 tu.
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- Các t chuc h trçY khOi nghip dirge tru tiên b tn ngun hrc chuyên trách
cho hott dng, mt bang cho hoat dng, dirge uu tiên tiêp nhn các tài trç' phi
chInh phü và hcip tác vOi tu nhân, nba nuórc.
Các trung tam di mOi sang tao, cci sO uom tao Va tang té,c, không gian lam
vic chung duçic uu tiên giOi thiu, tiêp nhân tài trçi ttr von ODA, to chuc phi chInh
phO, các ehucing trinh tài trçY cüa ChInh phu.
111. THANIII LAP TRUNG TAM HO TR( KILO! NGIIIP DO! M(fl
SANG TAO DA NANG
Trung tam h trq khOi nghip di rnOi• sang tao Dà N.ng thành 1ptrn cci sO
tái cci câu Trung tam Thông tin Khoa h9c và Cong ngh tryc thuc SO Khoa hçc và
COng ngh thành phô Dà NAng boat dng theo mO hInh tO chuc khoa hçc và cong
ngh cong 1p do Nhà nuOc bão dam chi thuOng xuyên và dâu tu..
1.Vaitrô
Trung tam Ho trg kh&i nghip dOi mOi sang tao Dà Nang (sau day vi& t.t là.
Trung tam) duç'c thàn.h 1p nhm tu van, h trg, kêt nôi mng luOi khOi nghip,
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hqp tác vi các dja phucrng,
s giáo duc dào tao, th chirc khoa h9c Va cong
ngh, to chirc chinh trj - xä hi, th chiirc xã hi - ngh nghip dê phát triên mô hInh
trung tam ho trç' kh&i nghip sang tao, khu djch vçi tp trung khô'i nghip sang tao,
1dm lam vic và dào tao khi nghiêp... và tham gia vào mtng lithi kêt nôi khi
nghip quôc gia và quôc tê. Trung tam vüa có vai trô là dâu môi eiia h sinh thai
khói nghip thành phô Dà Nng, vüa là du mi cüa h sinh thai khu virc vói vai
trô hat nhân cüa khu vçrc min Trung và Thy Nguyen.
2. Chirc nng và nhim vui
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Ngoài các chirc nàng nhiêm vii hin có cüa Trung tam Thông tin Khoa h9c Va
cong ngh can bô sung them các nhim v1i lien quan dn h trç khi nghip dôi
m6i sángto,nhu'sau:
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a) Lam Au mM phát trin khi nghip sang tao: Tip nhn, trá lôi phn hM tr
cong dông, báo cao, kiên nghi c quan có thm quyn xü 1 theo quy djnh; tong
hp, phan tich, dánh giá thirc trng, hoat dng, nhu cu cüa các chrang trInh, dê an
ho trçi khi nghip; tong hçip, diánh giá, cong nhn, cong bô dü 1iu chuyên gia, cô
van, nhà dâu tu thiên than cho khi nghip sang tao trên Cong thông tin khii
nghip dOi rni sang tao quc gia; phát trin các kênh, phucing tin, h thông tiêp
nhn phàn hôi, kién ngh xay dimg chInh sách.
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b) Trin khai các hoat dông dao tao, hun luyên, truyn thông, nâng cao nãng
hrc cho các doanh nghip khâi nghip dOi mói sang tao, di an khâi nghip dôi mói
sang tao, cá nhân, to chc quãn l, 4n hành các churnig trinh, dê an, tO chc ho
trç khi nghiêp và các tO chrc, cá nhân có nhu cu ye khài nghip trên dja bàn
thành phO và khu vçrc.
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c) HInh thành va phát trin khu djch vu tp trung h trçy khii nghip sang tao
(Startup Hub) và khOng gian kh&i nghip sang tao (Startup Space), khai thác m.t
bang, ccx sO' vt chat k5 thut phiic vi cho các hoat dng khài nghip sang tao,
cung cap khOng gian lam vic và các diu kin k5 thut can thiet, h trçx các thu ti1c
pháp 1, lien kêt và phát trin thj truO'ng, thfx nghim vàphát triên san phâm mâu,
cung cap thông tin dEt lieu cho các doanh nghip kh&i nghip dôi mói sang tao, du
an kh&i nghip dôi rnâi sang tao...
d) H tr doanh nghip kh&i nghip dM mài sang tao, Ca nhân khO'i nghip
tiêp cQn các nguOn von mao hiêrn, vn thiên than và các nguOn vOn khác.
d) Thuic dy chuyn giao cOng ngh b&ng các hoat dng: giâi thiu, trinh din
các cOngnghê mái; kêt ned các nhà cung cp cOng ngh vol các doanh nghip;
Hithng dan và cung cap các dich vu so hftu trI tue, chuyên giao cOng ngh, djch vi
ho trç tiêp nhn và áp dçing cong ngh...
e) To chüc sir kin Ngày hi kh&i nghip dôi mó'i sang tao và các sr kin, hi
ngh ye kh&i nghip, trInh din và chuyên giao cOng ngh, giOi thiu san phâm ye
!diOi nghip.
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g) Trin khai các hoat dng kt ni h sinh thai, rnng krói kh&i nghip.
h) Thirc hin các chirc nãng v thông tin khoa h90 cong ngh và các nhim vii
duqc giao khác.
IV. TRIEN KHAI D AN KIIU LAM vic vA DAO TO KH(II
NGHIP BA NANG
1.Vaitrô
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Dir an Khu lam vic và Dao tao khôi nghip Dà Náng duçic xây dng nhm
the hin tinh than, bieu tugng kh&i nghip dôi mói sang tao cüa thành phO Ba
Nàng, dâo tao và huãn 1uyn kh&i nghip, cung cap không gian lam vic tp trung,
khOng gian trung bay san phâm, cung cp cáo tin Ich .itê h trq, lien két cáo doanh
nghip nhO và va khâi nghip sang tao, i.rom tao cflng nhu h trg cho cáo co s
ixom tao, cáo to chüc ho tr khi nghip và kêt nOi, phát trién h sirih thai khi
nghip trên dja bàn thành phô; ncii t chirc các sir kin khM nghip, trmnh diên cOng
ngh cüa thành phô, quOc gia và qu& tê cüng nhu lam co s dê lông ghép, phôi
hqp vói BKhoa hgc và Cong nghé îé xay dimg Trung tam khi nghip dOi mi
sang tao quôc gia tai Ba Nng theo chi dao cüa Thu tuó'ng ChInh phi.
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2. Quy hoch diy an
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Dir an Khu lam vic và Dào tao khii nghip Ba Nngti duô!ng Trn Hung
Dao, pluthng An Hài Tây, qun San Trà, thành phô Ba Näng dã duçic Chü tjch
UBND thánh phO phê duyt quy hoach chi tiêt TL 1/500 tai Quyêt ctjnh so
2698/QD-UBND ngày 20 tháng 5 näm 2017 và ctiêu chinh quy hoach xây dçrng chi
tiêt TL 1/500 tai Quyêt djnli sé 2308/QD-UBND ngày 07 tháng 6 nàm 2018 vâi
dintIch 1.863m2.
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3.Bjadiêmdurán
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Bi.thng Trn Hung Dao, Phu?ng An Hài Tây, qun San Trà, thành phô Ba
Nng (Theo Quyêt djnh sO 2308/QD-UBND),
V. LO TRINH A TO CHi5'C TffçC HIN
(Theophy lyc ttIn/i kern,)
VI. NGUON KINII PHI TIIC H]IN
1.Ngun du tu phát trin khoa h9c và cong ngh
2. Nguôn s1r nghip khoa h90 và cong ngh
3. Cáo Qu5T du tu trong và ngoài nithc
4. Cáo ngun tài trçl, vin trg cüa cáo tè chirc, cá nhân và ngun khác theo quy
dnh cüa pháp lu.t.

p

Bieu 2. To chu'c thirc hiçn
1. Giao Si Khoa h9c và Cong ngh:

8
a) Ph& hop vci Si Nôi vu và các dan vi lien quan xây dirng phrnmg an thàiTh
lip, to chüc và hoat dng cüa Trung tam h trçikhài nghip sang tao Dà Nãng.
b) Chii tn xây drng ké hoach và triên khai các ni dung cüa D an.
c) Chi tn xây dung cac chInh sách v h trq khài nghip dôi mói sang tao
trInh TJBND thânh phô de trmnh Hôi dng Nhan dan thành phô xem xét thông qua.
d) Phti hap các don vj lien quan dt xut nhting nôi dung co ch chinh sách
dii diem iru dãi và h tro tO chirc, cá nhân có dir an, hoat d)ng khii nghip dôi mi
sang tao trên da bàn thãnh pM Dâ Nng vào Nghj djnh cüa ChInh phü ye co chê,
chInh sách phát tnién cüa thành pM Dà Nng.
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d) Chi tn xây dtmg k hoach, du toán và M tn kinh phi s1r nghip khoah9c
cOng ngh hang nàm, kinh phi tü các chucng trinh, qu5, dir an dâu tu, dir an hO trq
khñi nghip dOi miii sang tao có ni dung phü hop d triên khai Dê an.
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e) Chü tn và pMi hop v&i các dan vj lien quan tip tiie tham mu UBND
thânji phô ké hoach triên khai Co hiêu qua Quyêt ctjnh 844/QD-TTg ngày 18 tháng
5 n.m 2016 cüa Thu tuOng Chinh phü v vic phê duyt Dê an Ho trci h sinhthái
khäi nghip dôi mó'i sang tao quc gia den näm 2025 trên dja bàn thành phO Dà
Nàng vã CáC chuoiig trInh khi nghip d& môi sang tao khác.
g) Ph& hop vOi S K hoach va Du tix d tham rnru vic b tn ngun kinh
phi dâu tu xây dimg cho Du an Khu lam vic và Dào tao kh&i nghip Dà Näng.
Bào dam phé duyt dix an trong näm 2021, triên khai thi cong tIr näm 2021 và dim
vào khai thác sii'r ding tü nm 2022.
an.

Dnh k' h&ng 11am

/1
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h) T chiirc so' kt và thng kt tinh hlnh thçrc hin D
báo cáo UBND thánh phô tInh hInh triên khai Dê an.

-1
5

2. Giao S& Tài chInh:

ho

an
l

a) Phôi hap vâi Si Khpa hoc và Cong ngh tham mint ni dung và mirc h
trçi kinh phi tr ngân sách nhà nuc cho các hoat dng cüa Dé an theo quy djnh hin
hành.
b) B trI ngun kinh phi su nghJp khoa hçc và cong ngh dê thirc hin các
ni dung cüa Dé an.
c) Long ghép cac ca ch chInh sách thI dim, dc thii thuc thâm quyên cüa
ChInh phü vào Dir tháo Nghi djnh slra dOi, bô sung Nghj djnh so 144/2016/ND-CP
ngày 0 ltháng 11 näni 2016 ye viêc quy dinh môt sO Co chê d.c thü, tài chInh, ngân
sách vâ phãn cap quán l dôi vó'i thànli pM Dà Nng dé ChInh phñ xem xét thông
qua.
3. Giao S& K hoach vâ Du ti.r tham mint b tn ngutn kinh phi dAu tLr xây
drng cho Khu lam vic và Dào tao kJii nghiêp Dà Nng và. triên khái các d an
dâu tu xây dimg khác.

9
4. Giao S Ni vt phhi hap vói So' Khoa h9c và Cong ngh xây dirng phuang
an thành lip, to chCrc và hoat dng cüa Trung tam h trV khài nghip dôi mo'i sang
tao Dà Náng và thâm djnh, trInh UBND thành phô ban hành quyêt djnhthành 1p
Trung tam ho trç kho'i nghip di mói sang tao Dà Nng trên ca so' to chiirc lai
Trung tam Thông tin Khoa h9c và Cong ngh trrc thuc So' Khoa h9c và Cong
ngh thành phô Dà Nàng.
5. Giao Vin Nghiên cüii Phát trin Kinh t - Xã hi Dà Nng pMi hcp vói
So' K hoach Dâu tir, SàKhoa h90 và Cong ngh xây dirng ni dung ca chê chInh
sách thi diem uu dãi và h trçl to chi'rc, cá nhân có d an, boat dng kho'i nghip
dôi mo'i sang tao trén da bàn thành pM Dà Nàng.

oa
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6. Giao Ban quàn 1 Khu cong ngh cao và các Khu cong nghip và các dan
vj có lien quan triên khai thiic hin có hiu qua ni dung cüa Dê an tai Khu COng
ngh cao và các khu cOng nghip, hinh thành và 4n hành Trung tam Uam tao
doanh ngbip cOng ngh cao, Trung tam Dào tao và Trung tam nghiên cu üng
d1ing và phát triên cong ngh.

an
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Diu 3. Quy& djnli. nay có hiu 1c thi hành k t1r ngày k.
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Biu 4. Chánh van phOng Doàn DBQH, JHIDND và UBND, Giám dc các So':
Khoa h9c và Cong ngh, Ni V, Tài ChInh, Kê hoach và Dâu ti.r, Trtthng ban Ban
quail 1r Khu cOng ngh cao và the Khu cong nghip, Vin truo'ng Vin Nghiên e1ru
phát triên Kinh tê - xâ hi Ba Nng và Thu truO'ng các ca quan, dan v lien quan
chju trách nhim thi hânh Quyêt djnh
TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CI{IJ TICH
U TICH

ho

an
l
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Ncri nhân:
- Nba' Diéu 4;
- Thu tuàng ChInh phü (dê b/cáo);
- To Tr van Kinh tê cita Thñ ttró'ng ChInh phü;
- IT Thành ñy TP;
-TTHDNDTP;
- ChiX tjch và các PCT;
- Các so, ban, nganh;
- UBND các qun, huyn;
- Cng Thông tin din tCr thnh pho;
- Luu: VT, VHXH, SKHCN.
CO

rung Chinh

Phii luc
II1C TIIEIC HIN BE AN "xAy DUNG BA NANG THANH TRUING TAM KHfl NGHiP
Oi SANG TOQUOC GIA TAE KHU VU'C MIEN TRUNG - TAY NGUYEN"
Quyê't dinli s g3 /QD-UBND ngàyl.3thángio nà,n 2020 cza UBND thành M Dà Náng)

an
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L

Xây dimg Khu lam viêc và Dao
2021 -2022
tao khOi nghip Da Nng

Dà Nng
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du tix mao
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tro doanh nhân vá

10

2020-2025

an
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Doanh nghiêp kh&i nghiêp di
mOi sang tao

16

Dà Nng

02

Thành lap Qu
him h

Chü trI và phôi hçrp

SO Khoa h9c va Cong ngh chü trI, phi hqp vó'i SO K
hoach va Du tu, SO Tài nguyên và Môi tnthng, SO Xây
dung, SO Tài chinh và UBNID qun SGn Trâ dê trin khai
thuc hiên
SO Khoa hçc và Cong ngh

0

2020-2021

:0

Xây drng Cng thông tin lclicn
nghip thành phô

l-h

Phtm vi
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Tho'i gi.an

ho
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Mc tiêu
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NHIEM VJ 1. PHAT TRIEN H SINLI THAI KHOI NGHIP DOI MOI SANG TiLO TREN DIA BÀN THANH
PHO BA NANG.

Dà Nng

Qu5 Du tu và phát trin thành phê chO trI, tham mini
UBNI) thành ph kiên nghj Trung hong

2
Mçtc tiêu

Thoi gian

Pham vi

Chü trI và phi ho'p

oa
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4.1 Si Khoa h9c và Cong ngh chü trI, ph& hcrp Ciiá phát
triên thi. trizng vâ doanh nghip khoa h9c và Cong ngh,
So Nôi vi, SO Kê hoach và Du tir, SO Tài chinh, Ban
Quán 1 Khu cong ngh cao và các khu cOng nghip, Hi
dông Diêu phôi mng hrOi kh&i nghip thânh ph quy
djnh cii the chrc näng, nhim vu, quyên han vàco câu to
chirc cüa Trung tam H tr khOi nghip sang tao Dà
Nng; phO duyt quy ch t chüc và boat dng cüa trung
Dà Nng tam.
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Thành 1p Trung tm H tro
khOi nghip dOi. moi sang tao
Dà Näng trên c sO to ch'crc 1ai 2021-2022
• Trung tam Thông tin khoa hc
vâ COng nghê Dà Nng
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4.2 Sa Khoa h9c va Cong nghe chu tn, phoi hp vcn Sc
Kê hoach và Dâu tu tham muu UBND thành pM phé
duyt tiêp nh.n các dir an vin tr?.

43 SO Khoa h9c và Cong ngh chü trl, ph& hQp vOi SO
Tãi chInh quãn 1 và sfr dung nguôn vin trçr theo dtirng
quy djnh hin hânh.
Ban Quãn 1' Khu Cong ngh cao và các khu Cong nghip
chi trI ph& hcp vOi SO Khoa h9c và Cong ngh, SO K
hoach vâ Du tu, SO Tài chinh, SO Ni vi, SO Ngoi v11 và
Hi dng diu pMi mng luOi kh&i nghip d thrc hin

an
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Huy dng vn du tu xây dirng
và vn hành Trung tam Nghiên
cü'u ñng ding và Phát triên
cOng ngh, Trung tam Ifo'm tao
doanh nghip Cong ngh cao và
2020-203 0
Trung tam Dào tao; Mo hInh
hoat ding, vn hânh có hiu
qua 03 Trung tam và giãi pháp
day manh xa hôi hóa các hoat
dng khoa h9c cong ngh,

ho

TT
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3
Phtm vi

Chü trl và phôi hçrp

Dà Nãng,

S& Khoa h9c vâ Cong ngh chü tn, ph6i hcip Hi dng
Diêu phôi mang luâi khi nghip thành phO, Phông
Thu'o'ng mai COng nghip Vit Narn - Chi nhánh EM
Näng, Dai h9c EM Näng, Thành doân, Hip hi doanh
nghip nhO và vira, Hi Doanh nhân tré, các Hôi, Câu lac
b doanh nghiêp trén dja bàn thành phO EM Näng.
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Thôi gian
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virc min
Trung Thy
Nguyen

an

Thrng
niên
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Thành lap din dan klthi
nghip, dôi mOi sang t?o âê quy
tii, két né,i các thânh viên trong
h sirth thai, sv tham gia cüa
các doanh nghiep cong ngh,
doanh nghip kh&i nghiép dôi
mOi sang tao, d an khi
ngliiôp i mói sang tao, trung
dai hoc, viên nghien ciTru, nhâ
dâu tu' và các Co quan nhâ nuic
lien quan.

an
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Miic tiêu
nghiên cü'u - phát trin, rnrn
tto - kithi nghip di mói sang
tao và dào tao theo quy djnh
ci.a pháp 1ut.

ho
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NIIiM VU 2. XAY DUNG C CHE, CH!NR SACH HO TR(J H THONG NGHIN
SANG TiO
Thô'i gian

Phim vi

Chü trl vã phôi hqp

l

Mtic tiêu
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1.1. Ban H trq và Xñc tin du tr ph&hqp vOi Sâ
Kê hoich và Dâu lir, Qu Dâu tu phát triên thành
pho; Ban Quân 1 Khu Cong ngh cao và các khu
cong nghip, thrc hiên các kë hoach, giái pháp day
manh thu hut dâu tLr vào Khu Công ngh cao Dà
Näng, Trung tam h trg khô'i nghip doi mói sang tao
Ba Nàng.
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Ba Nng vâ
thà
cac
Tao c ch hp tác vâi
du lix có uy tin tai Vit Nam, toàn
tinkilthânh
dê thu h& dâu lix vào các cong
phô trong
câu
2021-2030'
ty khOi nghip dOi mth sang tao tai
khU V1C
khu virc mien Trung - Tây
mien Trung
Nguyen.
- Tay
Nguyen

1

•

Sau.khi thành Ip Trung tam h trçl khôi nghip dôi mài sang to Dt Nng

- Thu hut các dir an d.0 tii darn bão tiêu chI vào Khu
COng ngh cao, theo các thj trung tiêm näng, dOi
tU9flg, liith v11c u'u tiên.
1.2. So Khoa hoc và COng ngh chü tn, phi hçip SO
Kê hoach và D&u ti.r, Ban H trçc và Xüc tin dâu tu,
Ban Quãn 1 Khu Cong ngh cao và các khu cong
nghip Ba Nng dê ra chuxmg trinh xüc tiên dâu tu
chiên Krc các giai doan 2021-2025 và giai doan
2026-203 Q trén Co sO rà soát, dánh giá hoat dng xiic
tiên dâu tu. Tp trung thu hUt các d an iOn, tr9ng
diem.
1.3. HOi dng diu phi mng luOl khOi nghip thành
phO Dà Nng (DNES) thu hUt, kêt nôi duçc nhiêu
ngun 1rc cOng và tu nhm xây dirng và phát triên h
sinh thai khOi nghip thnh phO.

5

Muc tiêu

Thôi gian

Pham vi

Chü trI và phi hçrp

Xây drng chinh sách h trci h
thông nghiên cru, phát trién và
2020-2025 Dâ Nng
sang tao:

an
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- Các d an, sang kin cho di m&i
sang tao së duçic mx tiên hang näm
cho các nhiêm vu khoa hoc và
cong ngh.
- Các nhà khoa h9c Co cong trmnh
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- U'u tiên h tro các thu tiic du tü
và chi phi thành 1p cho các trung
tam nghiên ci'ru khoa h9c vâ cong
nghé, trung tam h trçi khi
nghiép, các co sO uom tao tai các
trutmg dai h9c.
- Các t chirc h trq khOi nghip
dixic mx tiên bO trI nguôn 1c
chuyên trách cho hoat dông, mt
bang cho hoat dng, duc uu tiên
tiêp nhn các tâi trç phi chinh phü
và hçip tác vOi tix nhân, nha rnxOc.

21. SO Khoa hQc vâ Cong ngh chü trI, pMi hçrp vOi
Viên Nghiên c1ru phát trin kinh tê - xã hi thành phô
tham mxru UBND thành phô trInh ChInh phü dê xuât
cac co ché uu däi thi diem cho thành phô Dà Nàng

nl

- Giao nhim vx nghiên cru dOc
1p do hr&ng h sinh thai sang t?o
vâ kiên nghj diëu chinh, bô sung
cac chinh sách và Co chê hang
näm cho các co sô dâo tao.

ho
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2.2. Các Co sO dào tao chfi dung d xu.t, gui SO
Khoa h9c vã Cong ngh tong h9p, trInh UBNID thành
phô.

6
Phm vi

an

- Khuyn khIch các vin, trithng
thành Ip qu du tu theo cci chê
hqp tác cong tu cho chircing trInh
tao 1p các doanh nghip khri
nghip trong nhà trtr?rng:
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- Dti h9c tti Dà Nng, tinh Thra Thiên Hu và các
tinh min Trung - Tây Nguyen &ra ni dung ye khi
nghip sang tao vào giâng dy tai nhà trumg vói
hInh thiirc thIch hçrp (chInh khóa hoc ngoai khóa).
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(i) dua sinh viên tham dir các si:r
kin kh&i nghip cüa thành ph,

an
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(ii) phi hqp xay dirng và thrc
hin các khóa dào to v khôi
nghip cho các tru&ng dai hçc;
(iii) 1ira ch9n, dào tao và xây dimg
di ngü hun 1uyn Vlêfl khYi
nghip trong các trithng dai h9c.

Chü trI và phi hçrp

l

Thô'i gian
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Mije tiêu
nghiën ciru và sn phâm khoa h9c
và Cong ngh sê duçc uu tiên tham
gia ch.wng trInh ucim to cong
ngh và u'om tto doanh nghip.

ho
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- Trung tam Ho tr9r khii nghip sang tto Dà Nàng
chü dng thit 1p hçip tác, lien kt vOi cac trithng dai
hoc, các vin nghi8n c1fru.

- FPT Eà Nng có k hoach
th h trçi các trtx&ng
dai h9c xây drng chuong trinh dào tao khii nghip
sang tao, cung c.p hun 1uyn viên và dào tao hun
1uyn viên cho Trung tam; h tr các doanh than,
doanh nghip hoat dung tai Dà Nng theo k hoach
dnh kST hoc theo thu cau 9 cii th cüa doanh than,
doanh nghip khii nghip doi mâi sang tao.
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NllIM Vii 3. PIJAT TRIEN VA! TRO "BAU TAU" CUA BA NANG TRONG LIEN KET
vUi
PIJIJUNG KIIU VUC MIEN TRUNG - TAY NGUYEN VA QUOC TE
TT
Miic tiêu
Pham vi
Chü trI và phi hçp
J
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Thit 1p khá nàng tip can,
kt ni và hop tác toàn cu:
- Tang ci.rông h9p tác quic té
v nghiên cUu - phát trin,
chuyn giao cong nghé.
- T chirc hoat cling, sir kin
v sang tao, khi nghip.
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Ba Nng, và
các tnh khu
We mien
Trung - Tây
Nguyen

S& Kê hoach và fu tu Chü trI, tham mu'u t ehfrc
các hoat dng hi thão, hi nghj, giao ban d dánh
giá thirc trang, bàn các giãi pháp v lien k& phát
trin yang, t&ig hçip thông qua Hi dng Vüng kinh
tê tr9ng dim min Trung, d xut các ni dung vâi
Thu tixrng ChInh phü và các b ngành Trung ixong,
có nh&ng sang kin, kin nghi h trci phát trin quan
h lien k& hop tác phát trin gi€a các dja phro'ng.

oa

Tang cuàng vai trô ni kt Va
dtng lirc cho s1,r phát trin cüa
khu virc min Trung - Tây
Nguyen.

Thu&ng niên

2.1. S& Khoa h9c và COng ngh chü trI, ph& hop
Ban Quân 1)2 Khu Cong nghê cao và cãc khucông
nghiep, S& Giáo die và Dào tio, Dai h9c Ba Nkg
va truông thàth viên; các trrnrng dai h9c Va Vin
nghiên ciru trong khu we min Trung - Tây

Ba Nng và
các tinh khu
Nguyen hInh thành mang hrâi lien kt nghiên cthi;
virc min
Xây dijng vã trin khai các nhim vij h9p tác giia
Trung - Tây
cãc ben.
Nguyen
2.2. SàNgoai v
- S Ngoai vii h trç Trung tam Khâi nghiêp d&
m&i sang tao Dâ Nng trong vic kát n& h9p tác
eác trung tam h tn khvi nghip và d& mâi sang

8
tao trên th giâi nhm xay dirng mang lithi lien kt
sang tao quôc tê.
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- Phi hçip lien kt vài các di tác rnrOc ngoài, dc
bit là các Khu cong ngh cao phát trin trên th
gicn.
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- Phi hcTp t chirc hi nghj, hi thâo tp hu.n quôc
t; Chiiang trmnh hçp tác vâi di tác nuóc ngoài.
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2.3. Các tri.rè'ng dai h9c, vin nghiên cu tham gia
xây dirng các quan h v khii nghip, di miii sang
tao vôi các dôi tác quc th
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DàNàng, và
các tinh khu
vixcmin
Trung.-Tay
Nguyen
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HInh thãnh mang 1ui k& nái
các chuyên gia, nhà nghiên
ct'm, nhà sang 1p (founder) và
k s, các nhâ vk (mentor),
nhân 1irc hoat dng v khii
nghip, di mâi sang tao.

S& Khoa hçc và Cong ngh chü tn, ph& hcrp Hi
dng Diu ph& mng luâi khâi nghip thânh ph,
Dai hoc Dà Näng Va các truô'ng thành viên; các
tmng dai h9c và viën nghien ci trong khu vrc
mien Trung- Tây Nguyen hInh thành mng hrói kêt
no'.

