
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:           /SKHCN-QLCN 

V/v đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng 11 năm 2020 

      Kính gửi:  

- Các doanh nghiệp khởi nghiệp; 

- Các vườn ươm; các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

   

 Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố và Thông tư số 45/2019/TT-

BTC ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính 

thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 

năm 2025”, năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ trực tiếp cho 08 

doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.   

Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ các doanh nghiệp 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và 

Công nghệ thông báo đến các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu đề xuất hỗ 

trợ phát triển sản phẩm của Công ty. Thông tin cụ thể như sau:  

1. Nội dung đề nghị hỗ trợ 

a) Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo trả tiền công lao động trực tiếp. Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình 

thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

b) Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gồm: đào 

tạo, huấn luyện khởi nghiệp; marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác, 

thông tin công nghệ, sáng chế; thanh toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở 

hữu trí tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại 

hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ): Mức 

kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80.000.000 đồng/doanh nghiệp. 

c) Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cung cấp không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực 

tuyến; kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ 

cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhiệm vụ hỗ trợ được xây 

dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

d) Các nội dung hỗ trợ khác: Hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng, hoạt động nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ và các hoạt 

động khác theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 8/11/2016, Quyết định 

số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 
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11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Mẫu hướng dẫn đề xuất hỗ trợ 

 Theo Phụ lục đính kèm Công văn này. 

3. Đối tượng hỗ trợ 

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp khởi 

nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công 

nghệ, mô hình kinh doanh mới và có thời gian hoạt động không quá 05 năm kể 

từ ngày được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp lần đầu.  

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được Sở Khoa học và Công 

nghệ lựa chọn theo Điều 20 Mục 2 Chương IV Nghị định số 39/2018/NĐ-CP 

ngày 11/3/2018. 

4. Thời gian nhận đề xuất nhiệm vụ 

 Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ liên tục trong 

năm. Trong đó đợt 01 năm 2021 đề nghị các doanh nghiệp/tổ chức và cá nhân gửi 

trước ngày 20/12/2020 để Sở tổ chức xét chọn. 

5. Địa điểm nhận đề xuất nhiệm vụ 

Gửi Phiếu đề xuất nhiệm vụ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện đến Sở 

Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tầng 22, Trung tâm hành chính 

thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, các vườn ươm, các tổ chức hỗ trợ 

khởi nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp có nhu cầu đề xuất hỗ trợ để phát 

triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ - số điện thoại: 0236.3887429 hoặc liên hệ trực tiếp Trần 

Ngọc Oanh - Phòng Quản lý Công nghệ, số điện thoại: 0985632717, 

email:oanhtn@danang.gov.vn 

Vậy, Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo các doanh nghiệp, tổ chức 

và cá nhân biết để đề xuất nhiệm vụ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PGĐ Trần Văn Hoàng (để biết); 
- Lưu: VT, QLCN(Oanh). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Thái Bá Cảnh 
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Phụ lục  

PHIẾU ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ  

DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

(Ban hành kèm theo Công văn số           /SKHCN-QLCN ngày      tháng 11 

năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I.THÔNG TIN ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ  

1.Tên nhiệm vụ: (Viết ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, phản ánh cô động mục tiêu của nhiệm vụ): 

2. Lý do đề xuất nhiệm vụ và giải trình về sự cần thiết của nhiệm vụ:  

- Xuất xứ của nhiệm vụ (Sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải 

thưởng KH&CN; Kết quả tự nghiên cứu; Nhu cầu thực tế của doanh nghiệp,…). 

- Lý do đề xuất, sự cần thiết ( h n tích thực tr ng, dự  áo nhu cầu của th  trư ng; yêu 

cầu thực tiễn, tính th i sự, khi thực hiện nhiệm vụ sẽ giải quyết được vấn đề gì, đem đến hiệu 

quả KT-XH như thế nào đối với doanh nghiệp, xã hội, cộng đồng,…c  hội và thách thức 

trong giải quyết vấn đề của th  trư ng đối với sản phẩm của nhiệm vụ) 

-  Giải pháp ( h n tích cách thức giải quyết vấn đề  iên quan đến th  trư ng mục tiêu, nhu 
cầu khách hàng, sản phẩm/d ch vụ c nh tranh,  iện pháp đối ph  với đối thủ c nh tranh và 

dự  áo xu hướng thay đ i của th  trư ng ở ph m vi quốc gia và quốc tế) 

- Sản phẩm/dịch vụ, mô hình kinh doanh (Tính mới, khả thi và giá tr  khác  iệt của sản 
phẩm/d ch vụ; tính sáng t o, khả năng nh n rộng của mô hình kinh doanh; giải pháp công 

nghệ, tài sản trí tuệ được khai thác s  dụng; th  trư ng, khách  hàng mục tiêu; kênh ph n 

phối chính;tốc độ tăng trưởng quy mô th  trư ng; số  ượng khách hàng/ngư i dùng, khối 

 ượng sản phẩm/d ch vụ tiêu thụ; mức tăng trưởng doanh thu) 

3. Mục tiêu nhiệm vụ (Nêu mục tiêu chính cần đ t được của nhiệm vụ) 

4. Nội dung thực hiện (Liệt kê và mô tả khái quát những nội dung triển khai phù hợp cần 
thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra) 

5. Dự kiến sản phẩm, kết quả của nhiệm vụ (Là sản phẩm, kết quả đ t được của 
nhiệm vụ sau khi hoàn thành) 

6. Khả năng kiểm soát rủi ro, tính bền vững của nhiệm vụ  

(Những kh  khăn dự kiến khi thực hiện nhiệm vụ   h n tích các yếu tố rủi ro chủ quan và 

khách quan,  iện pháp kiểm soát rủi ro; phư ng hướng phát triển sản phẩm/d ch vụ mới và 

nh n rộng mô hình kinh doanh ở th  trư ng trong nước và nước ngoài qua đ  thể hiện tính 

 ền vững về tài chính) 

7. Mục tiêu, lộ trình phát triển về quy mô thị trường (Kế ho ch phát triển sản 
phẩm của Công ty) 

8. Dự kiến tác động, hiệu quả của kết quả nhiệm vụđến doanh nghiệp, xã 

hội, cộng đồng, thị trường,... (Dự tính giá tr   ợi ích t o ra đối với các đối tượng thụ 

hưởng sản phẩm/d ch vụ/mô hình kinh doanh mới; tác động về kinh tế - xã hội, văn h a, môi 

trư ng, th c đẩy đ i mới sáng t o t  phát triển sản phẩm/d ch vụ/mô hình kinh doanh mới 

của t  chức chủ trì và t  chức, cá nh n tham gia thực hiện nhiệm vụ) 

9. Thời gian thực hiện: .....tháng, từ tháng..../20... đến tháng...../20... 

10. Dự kiến kinh phí thực hiện: ....................  triệu đồng 
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Trong đó:  

+ Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KH&CN : .............. triệu đồng 

+ Kinh phí của doanh nghiệp/nguồn khác (nếu c ): ................ triệu đồng. 

Đối với doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ theo điểm   khoản 1 Công văn số                  

/SKHCN-QLCN thì chỉ cần nêu các d ch vụ khởi nghiệp đ i mới sáng t o doanh 

nghiệp s  dụng, kinh phí đề xuất hỗ trợ  kèm theo tài  iệu chứng minh  iên quan  

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP 

1. Tên doanh nghiệp: 

- Người đại diện doanh nghiệp:   

- Địa chỉ:                                  Số điện thoại:                      Thư điện tử: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày...tháng... năm... Mã số 

doanh nghiệp: ..............Cơ quan cấp:........... 

- Vốn điều lệ: 

- Số lượng nhân sự: 

2. Lĩnh vực hoạt động của Công ty: 

3. Thông tin liên quan đến hoạt động khởi nghiệp của doanh nghiệp  

(Doanh nghiệp đánh dấu vào ô trống dưới đ y (nếu c ) và ghi thông tin cụ thể kèm theo): 

a) Doanh nghiệp được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan, tổ chức bao gồm:  

- Các khu làm việc chung tại Điều 12 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  

- Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở kỹ 

thuật, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh  

- Các Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Điều 18 Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa  

b) Doanh nghiệp được nhận các giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi 

nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo  

c) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ đối với sáng kiến, 

sáng chế  

d) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao  

đ) Khác  

 

     , ngày     tháng    năm 20  … 

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT 
(Ghi rõ họ và tên/Ký tên /đ ng dấu) 
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