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QUYET B!NH
Sü'a di, b sung rnt s diu cüa Quy djnh mt si chInh sách h try'
doanh nghip dôi m&i cong ngh trên dja bàn thành phô Ba Nàng
ban hành kern theo Quyêt djnh so 36/2016/QB-UBND
ngày 08 tháng 11 nãm 2016 cüa UBND thành phô Ba Nng
UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ct Luçt To chi'c chInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nàni 201
Can

ci' Lut Khoa hQc và cOng ngh ngày 18 tháng 6 näm 2013,'

Can ci' Lut Chuyê'n giao cOng ngh ngày 19 tháng 6 nám 201 7,'
Can

ci' Nghj dinh sO' 08/2014/ND-CT ngày 27 thOng 01 nàni 2014 cOa

ChInh pIi.i Quy dfnh chi tiêt vO hu'O'ng dOn thi hành mt sO diêu cia Lut Khoa
và cOng ngh;

hQC

On ci' Nghf dfnh sO' 76/2018/ND-CF ngày 15 tháng 5 nám 2018
Chmnh pht Quy djnh chi tiêt và hzthng dOn thi hành mt sO diêu cia Lu4t
C'huyén giao cong ngh,'
C'ánci' Nghj quyê't sO' 194/2018/NQ-HDND ngOy 19 thOng 12 närn 201
cia I-Ii dOng nhOn dOn thành phO ye vic si''a dOi, bó sung mt sO diêu cita NgJ4j
quyêt so 18/2016/NQ-HDND ngOy 11 thOng 8 nám 2016 cia I-Ji dOng nhOn dO
thành phO ye quy d,inh mt sO chInh sOch ho trçi doanh nghip dOi inO'i cOn
ngh trên d,ia bàn thOnh phO Dà Náng,'
Theo d nghf cia SO' Khoa hQc và Cong ngh tii TO' trInh so' 22/TTii
SKHCN ngày 22 thOng 4 nám 2019 ye vic tha dOi, bO sung mt sO diCu ci
QUy dfnh mtsO chInh sOch ho trçi doanh nghip dOi n'zO'i cOng ngh trCn dia
bàn thOnh phO Dà Nàng ban hành kern theo Quyêt djnhsó 36/2016/QD-UBND
ngOy 08 thOng 11 nãrn 2016 cza UBND thànhphO Dà Nàng.
QUYET IMNH:
Biu 1. S'ra dôi, b sung mt s6 diu cüa Quy dlnh mt s chInh sách
h try' doanh nghip dOi rnó'i cong ngh trên dla ban thành phô D Nng
ban hãnh kern theo Quyêt dlnh sO 36/2 016/QB-UBND ngãy 08 thãng 11
nim 2016 cüa UBND thành phô Ba Nãng
I,SüadiKhoàn1,Diu2nhijsau:

1?7

2
"1. Di tugng thrcic h trcl
Thirc hin theo quy djnh tai Khoân 1 Diu 1 Nghj quyt s 194/201 8/NQHDND ngày 19 tháng 12 näm 2018 cüa Hi dông nhân dan thành phô Dà Nàng
ye quy djnh rnt so chInh sách h trq doanh nghip dôi mâi Cong ngh trén dja
bàn thành phô Dà Nãng, ci the:
a) Các doanh nghip san xut, djch vii và thuong mai trén dja bàn thành
phO (bao gôm câ hçip tác xâ, không bao gôm các doanh nghip có von dâu tr
nu'âc ngoài) có hoat dng nghiên cru tao cong ngh, chuyén giao cong ngh,
thirc hin dôi mâi, cãi tiên cong ngh.
b) Các t chüc, cá nhân trên dja bàn thành pM có boat dung nghiên ctru
tao cOng ngh, nghiên ciru cong ngh tao san phâm mói, san phârn cong ngh
cao; giâi ma cOng ngh, triên khai üng diing Cong ngh mâi, tiên tiên, câi tiên
cong ngh thrc hin chuyên giao cho các doanh nghip hoc thuong rnai hóa kêt
qua nghiên cüu khoa hçc, kêt qua giãi mA cong ngli4.
c) Các t chüc thrc hin boat dng um tao cOng ngh, irm tao doanh
nghip khoa hçc và cong ngh."
2. Sira &,i Khoãn 4, Khoân 5, Diu 5 nhu' sau:
Thirc hin theo quy djnh tai Khoán 2, Diu 1 Nghj quyt s
194/201 8/NQ-HDND nhu sau:
"4. Nghiên ci'ru tao cOng ngh mâi, thit k, ch tao thi& bj cOng ngh
rnâi thay the thiêt bj nhp ngoi, nghiên ciu giài mA cong ngh, t.rm tao cOng
ngh, ucim tao doanh nghip khoa hQc cong ngh.
5. Thrc hin xây drng và áp ding các h tMng quán 1 theo tiêu chun,
áp diing các cong cii quàn 1 tiên tiên, hoat dng tiêu chuân hóa và sâ hthi trI
lam chü cong ngh,
tue. Dào tao nâng cao näng 1irc quân 1, nàng 1c hap
tharn gia thixcng mai boa kêt qua nghiên cüu và phát triên cOng ngh, phát trién
thj trueing khoa hçc cOng ngh."
3. Sira di Dim c, Khoán 1, Diu 6 nhi.r sau:
"c) Diu kiên lxii tiên
Uli tiên các doanh nghip có mt hoc nhiki diu kin sau day:
- Tham gia san xuAt san ph.m chü 1irc cüa thành pM; san xu.t hang xut
khau, các mt hang thuc các linh vxc duçc thành phO ixu tiên phát triên;
- Doanh nghip có trIch 1p qu phát trin khoa h9c và cOng ngh cüa
doanh nghip;
- Doanh nghip dA dat Giâi thixâng Chit 1ixçng Vit Nam;
- KhOng vi pham các quy djnh cüa pháp 1ut v mOi trlxâng;
- Thirc hin t& các boat dng xA hi.
- Doanh nghip có hoat dng chuyn giao cong ngh thuc Danh mic
cong ngh khuyên khIch chuyên giao theo quy djnh cüa ChInh phü."
4. B sung Khoân 3, Diu 6 nhu sau:
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"3. Các t chüc quy djnh tai Dim c, Khoân 1, Diu 2 có thrc hin ho
dông uam tao cong ngh, irom tao doanh nghip khoa hçc và cong ngh'
5. Süa di f)iu 7 nhtr sau:

"T chüc dào tao, bi throng k5 nAng cho cá nhân khOi nghip, nhó ii
khâi nghip, di ngü can bO quân
can b k thut O các doanh nghip C. C
kiên thirc quãn cong ngh, cii the:
1 .Ph bin các van bàn quy pham pháp 1ut có lien quan dn cong ngl
và chuyén giao cong ngh, sà hfru trI tue, tiêu chuãn, do Iung, chat lucing a
các van ban hithng dan thi hành.

15'

15',

k5'

2. K5 nAng lira chçn cong ngh, dam phán, xây dirng và
kt hqp dt g
chuyên giao cOng ngh, dôi m&i cong ngh, näng suât, chat luçing, và các van ê
có lien quan.
3. K nãng quãn trj doanh nghip, quân trj dir an, tâi chInh, nhân sir... c o
di ngü can b quàn 15' cüa các doanh nghip.
4. Quân san xu.t, các phi.rong pháp quãn 15' hin dai, tiên tin, các
cii phiic vi quán
phi.rang pháp triên khai thirc hin các dê tài nghiên cüu
s& san xuât.

15'

15',

5. Phwing pháp dánh giá cOng ngh.
6. HixOng din xây dirng b phn nghién ciru vâ trin khai khi các dia
nghip có yêu câu.
7. H.ng näm, các d& ttrçng duqc h trq theo quy djnh xây dirng k hoa4h
dào tao, bôi duorng gi:ri S& Khoa h9c và Cong nghé. Sà Khoa hçc và Cong ng
có trách nhim xem xét, bô trI kinh phI, chü trI phôi hcrp vâi các to chüc có ii n
quan tO chüc các lap dâo tao, bôi di.rong theo quy djnh tir Khoãn I den Khoãn 5
Diéu nay."
6. Süa di Dim a, Dim b, Khoân 2, Diu 8 nhi.r sau:
Thirc hin theo quy djnh tai Khoàn 3, Diu 1 Nghj quyêt
194/2018Qnhtr sau:
"2. Mua thi& bj cOng ngh có ham chira cong ngh (mgi doanh nghi
du'gc ho trçi không qua 02 d an)
a) H trçi dn 30% chi phi mua thi& bj Cong ngh Co ham chira cong n
cao;
b) H tra dn 15%chi phi mua thi& bj cong ngh có ham chi'ra cong ng
dê nâng cao, näng suât, chat krçrng san phâm, giãm chi phi san xuât, tiêt ki
nàng krçing,4giárn thiêu tác dng xâu den môi tnrang;"
7. Sira'di Khoãn 3, Khoãn 4 và Khoãn 5, Diu 8 nhix sau:
Th%rc hin theo quy djnh tai Khoãn 3, Khoán 4, Diu 1 Nghj quyêt 0
194/201 8/NQ-HDND nhii sau:
"3. H trq dn 70% chi phi thrc hin:
- Nghiên ciru tao cOng ngh;
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- lfcim tao cOng ngh;
- Thit k ch tao thit bj cong ngh có ham chüa cong ngh mâi, tiên
tiên, cong ngh cao;
- Câi tin cong ngh;
- Di mâi quy trInh cong ngh san xu.t d nâng cao näng sut, ch.t
lucng, giâm chi phi, giàm thiêu tác dng sóm ctên môi tru?mg, sir diing nãng
luçing tiêt kim và hiu qua.
- Nghiên cthi giài mA cong ngh (cong ngh cn giãi mA là cong ngh cao,
Cong ngh tiên tiên, cOng ngh sach phiic vii phát triên kinh tê - xA hi cüa thành
phô). Ni dung ho trq bao gOm thirc hin nghiên cüu, thuê chuyên gia thirc hin
hoat dng tx van, ho trçl k5' thut, lao dng k thu.t, do lung, thr nghim phvc
vi ho.t dng giài mA cong ngh.
4. Các doanh nghip dixçic chüng nhn là doanh nghip khoa hçc và cong
ngh di.rçic ho trçl có rnüc cao hcm den 5% so vâi các mrc quy djnh tai Khoân 1,
Khoàn 2, Khoãn 3, Diêu nay. Doanh nghip khoa hçc và cong ngh dugc ho trg
không qua 03 d an theo quy djnh tai Khoãn 2, Diêu nay.
5. Kinh phi h trçi cho các dr an quy djnh tai Khoán 1, Khoán 2, Khoàn 3,
.Khoãn 4, Dieu nay khOng vixçit qua 03 (ba) t dông/doanh nghip trong mtt nAm.
8. B sung Khoân 10, Diu 15 nhu sau:
"10. Djnh k' th chüc kim tra các déii ti.rçing dA ducrc h trçc d dánh giá và
báo cáo UBND thânh phô ye hiu qua cüa chInh sách."
Diu 2. BAi bô Diu 4 Quy djnh mt s chInh sách h trg doanh nghip
dôi mâi cOng ngh trên dja bàn thành phô EM Nng ban hành kern theo Quyêt
djnh so 36/2016/QD-UBND ngày 08 thang 11 nm 2016 cüa UBND thành phô
EM Nng.
Biti 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hãnh tü ngày.30 tháng nàm 2019.
DiM 4. Chánh Van phông UBND thãnh ph& Giám d6c S& Khoa h9c Va
Cong ngh, Thu tru&ng các Co quan, don vj lien quan chju trách nhim thi hành
Quyêt dlnh nay.!. ô3r
Noi n/i?mn:

- IT TU, iT HDND thành ph6;
- Van phông Doàn DBQH và HDND TP;
- Chü tich và các PCT UBND thành ph6;
- B KH&CN;
- Vii Pháp ch - Bô KH&CN;
- Ciic KTVB B Tu pliáp;
- Các Sà, ban, ngành; UBND các qun huyn;
- UBMTTQ VN thành phô và các doan the;
- Ciic Thuê; Kho bac NN thành phô;
- Các Hi, Hip hOi doanh nghip thành phô;
- Báo DN, Báo CATP DN, Dài PTTH thành ph6;
- Cong thông tin din tü thành pho;
- CPVP, các PCVP UBND thành pho;
- Ltru: VT, KGVX, SKHCN. JV,

BAN NHAN DAN
TICH
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