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Số:          /BC-SKHCN Khánh Hòa, ngày    tháng 01 năm 2017 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa 

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN  

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

- Quốc tế: Khoa học và Công nghệ đã đưa công nghiệp thế giới bước vào 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Đó là cuộc cách mạng công nghiệp mà các 

hệ thống liên kết thực - ảo đang xóa mờ ranh giới giữa con người và máy móc 

nhằm nâng cao đáng kể hiệu quả sản xuất và cho phép tạo ra sản phẩm riêng biệt 

cho đại chúng). Các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghiệp đã thay đổi 

các mô hình kinh tế để tiến đến nền kinh tế sáng tạo. 

- Trong nước: Đảng và Chính phủ đưa ra nhiều quyết sách để hướng nền 

kinh tế đang trong giai đoạn phát triển chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động rẻ 

để cạnh tranh sang nền kinh tế phát triển dựa trên nền tảng tri thức và khoa học và 

công nghệ. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, thúc 

đẩy tinh thần lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trên toàn quốc. 

- Trong khi đó, tình hình phát triển khoa học và công nghệ trong doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có những chuyển biến mạnh mẽ để bắt kịp các xu 

hướng trên. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

- Thông qua chính sách hỗ trợ để huy động doanh nghiệp đầu tư vào nghiên 

cứu và phát triển, đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, tạo ra sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng sức cạnh tranh 

của doanh nghiệp. Qua đó thể hiện rõ vai trò của khoa học và công nghệ trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa doanh nghiệp phát triển vững chắc. 

- Giúp doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp 

(trong lĩnh vực khoa học và công nghệ) có điều kiện thuận lợi hơn để nâng cao 

năng lực sản xuất, kinh doanh, duy trì liên tục quá trình sáng tạo trong doanh 

nghiệp.

Dự thảo 
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II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  

(Liệt kê từng vấn đề chính sách cụ thể cần giải quyết. Việc phân tích mỗi vấn đề chính 

sách bao gồm các nội dung: xác định vấn đề bất cập (mô tả thực trạng của vấn đề, phân tích các 

bất cập, hậu quả, nguyên nhân); mục tiêu để giải quyết vấn đề; các giải pháp đề xuất (trong đó 

bắt buộc phải có giải pháp giữ nguyên hiện trạng); đánh giá tác động của giải pháp đề xuất 

(đánh giá tác động tích cực (lợi ích), tiêu cực (chi phí) của từng giải pháp chính sách đối với 

Nhà nước, người dân, doanh nghiệp); kiến nghị lựa chọn giải pháp trên cơ sở phân tích, so sánh 

tác động tích cực, tiêu cực của từng giải pháp). 

1. Chính sách 1: Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công 

nghệ 

1.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan 

tâm đến hoạt động nghiệp cứu và phát triển, đổi mới công nghệ trong doanh 

nghiệp. Hoặc, có quan tâm nhưng chưa đầu tư nhân lực, tài chính để tự nghiên cứu, 

phát triển, cải tiến thiết bị công nghệ mà chủ yếu mua thiết bị hoặc nhập dây 

chuyền từ bên ngoài doanh nghiệp với chi phí cao nhưng khả năng tối ưu hóa thiết 

bị trong quá trình vận hành thấp. 

- Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ 

đối với doanh nghiệp để đổi mới công nghệ của Trung ương do doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh chủ yếu doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa hình thành các tổ chức nghiên 

cứu và phát triển trong doanh nghiệp. 

- Doanh nghiệp “ngại” đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (đề tài, dự án) sử dụng dụng ngân sách nhà nước thông qua nhiệm vụ 

KH&CN liên kết do thủ tục phức tạp, chưa hình thành được thói quen phối hợp 

giữa doanh nghiệp với các tổ chức khoa học và công nghệ. 

1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

+ Thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến hoạt động 

khoa học và công nghệ nói chung, công tác nghiên cứu và phát triển trong doanh 

nghiệp nói riêng. 

+ Hỗ trợ doanh nghiệp một phần chi phí từ nguồn ngân sách khoa học và 

công nghệ của địa phương để khích lệ doanh nghiệp chủ động tổ chức nghiên cứu 

hiện thực hóa các sáng kiến kỹ thuật trong quá trình sản xuất, dần hình thành thói 

quen nghiên cứu cải tiến thiết bị, đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn 
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tỉnh. 

+ Giảm bớt khoảng cách giữa các chính sách khoa học và công nghệ với 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Đối với doanh nghiệp có dự án nghiên cứu và phát triển sẽ Hỗ 

trợ tối đa 30 % nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh nghiệp đối với các hoạt 

động: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; nghiên cứu phát triển công nghệ (Tập 

trung vào cải tiến máy móc, thiết bị); nghiên cứu quy trình, quá trình. 

- Giải pháp 2: Đối với doanh nghiệp có dự án đổi mới công nghệ sẽ Hỗ trợ 

tối đa 30 % nhưng không quá 400 triệu đồng/doanh nghiệp đối với các hoạt động: 

Nhận chuyển giao công nghệ mới; thay thế một phần công nghệ cũ. 

- Giải pháp chung: Việc triển khai các giải pháp 1 và 2 phải theo nguyên tắc 

đơn giản, hiện đại, phù hợp với doanh nghiệp. 

1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan. 

- Thực hiện giải pháp 1 sẽ tạo ra một cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp l chủ động 

thành lập các nhóm nghiên cứu trong doanh nghiệp để nghiên cứu, giải quyết các 

vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật của doanh nghiệp. 

- Thực hiện giải pháp 2 để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Mức hỗ trợ 

này phù hợp với doanh nghiệp nhỏ) để doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính cho 

đổi mới công nghệ. 

- Giá trị ngân sách hỗ trợ hàng năm tính theo giá tuyệt đối không lớn nhưng 

tạo ra được giá trị rất lớn trong việc định hướng phát triển các doanh nghiệp trong 

tương lai đó là doanh nghiệp phát triển dựa trên nền tảng của khoa học và công 

nghệ. 

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (xác định thẩm quyền ban hành chính sách 

để giải quyết vấn đề) 

Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh Khánh Hòa cần một chính 

sách hỗ trợ thực tế, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ 

thể: 

- Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh 
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nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ. 

- Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

2. Chính sách 2: Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Cũng như nhiều địa phương tương đồng trên cả nước, Khánh Hòa hiện nay 

có 04 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cần có giải pháp nhằm gia tăng số 

lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ để hình thành cộng đồng doanh nghiệp  

bán các sản phẩm dựa trên nền tảng nghiên cứu và phát triển. 

- Chưa có doanh nghiệp KH&CN nào trên địa bàn tỉnh tham gia chương 

trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN của Trung ương thông qua Bộ 

KH&CN (chương trình 592). 

- Một số doanh nghiệp khoa học và công nghệ sau khi được cấp giấy chứng 

nhận không duy trì được tỷ lệ các sản phẩm khoa học và công nghệ do chưa liên 

tục đầu tư cho nghiên cứu phát triển. 

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp tục nghiên cứu, phát triển, 

đa dạng hóa sản phẩm khoa học và công nghệ; liên tục duy trì sự sáng tạo trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Xây dựng chính sách hấp dẫn để các nhân, tổ chức hình thành các doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ, mở rộng cộng đồng doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh 

nghiệp KH&CN sẽ hỗ trợ tối đa 30 % nhưng không quá 400 triệu đồng/doanh 

nghiệp đối với các hoạt động: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; nghiên cứu phát 

triển công nghệ (Tập trung vào cải tiến máy móc, thiết bị); nghiên cứu quy trình, 

quá trình. 

- Giải pháp 2: Đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện dự án 

đổi mới công nghệ sẽ hỗ trợ tối đa 30 % nhưng không quá 300 triệu đồng/doanh 

nghiệp đối với các hoạt động: Nhận chuyển giao công nghệ mới; thay thế một phần 
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công nghệ cũ. 

- Giải pháp 3:  Đối với hoạt động thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm 

của doanh nghiệp KH&CN Hỗ trợ tối đa 30 % nhưng không quá 400 triệu 

đồng/doanh nghiệp đối với dự án. 

- Giải pháp chung: Việc triển khai các giải pháp 1, 2 và 3 phải theo nguyên 

tắc đơn giản, hiện đại, phù hợp với doanh nghiệp. 

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Các giải pháp hỗ trợ sẽ tác động tích cực đến doanh nghiệp KH&CN, 

khuyến khích doanh nghiệp KH&CN duy trì quá trình nghiên cứu và phát triển, 

sáng tạo và mạnh dạng đầu tư các dự án sản xuất thử nghiệm. 

- Khuyến khích các tổ chức khoa học và công nghệ, các cá nhân tích cực 

chuyển giao công nghệ, góp vốn bằng công nghệ để hình thành các doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. 

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (xác định thẩm quyền ban hành chính sách 

để giải quyết vấn đề) 

Để giải quyết những vấn đề bất cập trong hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ,  tỉnh Khánh Hòa cần một chính sách hỗ trợ thực tế, gắn với nhu cầu của 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cụ thể: 

- Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ. 

- Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

3. Chính sách 3: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (khoa học và công nghệ) 

3.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Hiện nay chưa có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp 

để gia tăng nguồn lực tiếp tục sáng tạo, hoàn thiện sản phẩm. 

- Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh còn rất ít. 

- Tương tự như doanh nghiệp thông thường và doanh nghiệp KH&CN, việc 

tiếp cận các chính sách về khoa học và công nghệ tương đối khó khăn do rào cản 
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về các thủ tục. 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mới, hoàn thiện công nghệ sản xuất để duy trì sáng tạo trong doanh nghiệp 

sau khi đã hình thành sản phẩm khởi nghiệp. 

- Dần tháo gỡ những hạn chế (về thủ tục) của các chính sách khoa học và 

công nghệ hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp. 

3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

- Giải pháp 1: Hỗ trợ tối đa 30 % nhưng không quá 400 triệu đồng/doanh 

nghiệp đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp khởi nghiệp 

- Giải pháp 2: Hỗ trợ tối đa 40 % nhưng không quá 500 triệu đồng/doanh 

nghiệp đối với dự án sản xuất thử nghiệm của doanh nghiệp khởi nghiệp. 

- Giải pháp chung: Việc triển khai các giải pháp 1, 2 phải theo nguyên tắc 

đơn giản, hiện đại, phù hợp với doanh nghiệp. Việc tuyển chọn các dự án tập trung 

vào yếu tố công nghệ, thị trường nhiều hơn yêu cầu khoa học. 

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động 

trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

- Chính sách tác động trực tiếp và tích cực đến doanh nghiệp khởi nghiệp 

(Là nhóm đối tượng cần hỗ trợ để có thêm nguồn lực và niềm tin để tiếp tục phát 

triển doanh nghiệp). 

3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (xác định thẩm quyền ban hành chính sách 

để giải quyết vấn đề) 

Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh Khánh Hòa cần một chính 

sách hỗ trợ thực tế, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp khởi nghiệp. 

- Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp khởi nghiệp nghiên cứu và phát triển. 

- Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp. 

III. LẤY Ý KIẾN 

Dự thảo báo cáo đánh giá tác động được lấy ý kiến bằng nhiều hình thức và 
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nhiều đối tượng khác nhau: 

- Dự thảo báo cáo tác động được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 

tỉnh trong thời gian 30 ngày để các tổ chức, cá nhân góp ý kiến rộng rãi. 

- Lấy ý kiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng các phiếu khảo sát. 

- Lấy ý kiến các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; các 

hội, hiệp hội bằng văn bản. 

 Kết quả lấy ý kiến báo cáo đánh giá tác động và giải trình tiếp thu như sau: 

……………………. 

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Sở khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách. 

Đồng thời, theo dõi, đánh giá hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh và Hội đồng Nhân dân 

tỉnh. 

V. PHỤ LỤC 

Các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp (nếu có). 

 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT, QLCN&TTCN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Huỳnh Kỳ Hạnh 
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PHỤ LỤC 1 

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN  
TỈNH KHÁNH HÒA 

 

TT Tên doanh 

nghiệp 

Số Giấy chứng nhận 

DNKHCN 

Lĩnh vực của kết quả khoa học và 

công nghệ 

1. 

Công ty Cổ phần 

Fucoidan Việt 

Nam 

01/DNKHCN 

3703000435 

Cấp ngày 09/4/2009 

Sản xuất Fucoidan và các một số sản 

phẩm phụ trong quá trình chế biến 

Fucoidan 

2. 

Công ty Cổ phần 

thiết bị Viễn 

thông TQT 

01/DNKHCN-KH 

Cấp ngày 14/10/2011 

1. Thiết bị phát thành và truyền hình 

CN mới; 

2. Thiết bị Rada phục vụ an ninh, quốc 

phòng, tìm kiếm cứu nạn hàng không 

và hàng hải. 

3. 

Công ty TNHH 

Nhà nước MTV 

Yến sào Khánh 

Hòa 

01/2014/DN-KHCN 

Cấp ngày 26/6/2014 

1.Quy trình kỹ thuật ấp nở và nuôi nhân 

tạo chim yến; 

2. Quy trình thiết kế và xây dựng nhà 

yến; 

3. Quy trình kỹ thuật nuôi chim yến 

trong nhà; 

4. Chất dẫn dụ, máy móc về âm thanh 

và duy trì độ ẩm trong nhà yến 

4. 

Công ty TNHH 

Tự động hóa 

MentAutoMation 

04/DNKHCN ngày 28 

tháng 6 năm 2016 

- Tự động hóa. 

- Thiết bị tự động nhà máy chế biến 

thủy sản (Cân tổ hợp, cân thống kê, cân 

liên tục) 

 


