
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến 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 

 

 Để có đủ cơ sở Đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành 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. Thực hiện 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Sở Khoa học 

và Công nghệ lập báo cáo tổng kết Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến 

chính sách như sau. 

I. KHÁI QUÁT CÁC CHÍNH SÁCH VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HỖ 

TRỢ DOANH NGHIỆP 

Hiện nay có một số chính sách về khoa học và công nghệ ở cấp Trung ương 

và địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp liệt kê như sau: 

1) Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà 

nước thông qua hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết. Hình thức này 

được quy định tại Điều 38 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 

năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Khoa học và Công nghệ. Hiện tại Bộ KH&CN vẫn đang trong quá trình dự 

thảo thông tư hướng dẫn thực hiện. 

2) Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. Quỹ được thành lập theo Quyết định số 

1342/QĐ-TTg ngày 05 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 03 

tháng 07 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt 

động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia. 

3) Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

(Chương trình 592) thông qua các nội dung như: 

+  Hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ để tạo ra sản phẩm mới 

có sức cạnh tranh trên thị trường, theo một trong các trường hợp sau:

Dự thảo 
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 Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có khả năng 

thương mại hóa; 

 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ trên cơ sở các sáng chế, giải pháp hữu 

ích, giải pháp kỹ thuật, kết quả khoa học và công nghệ, hoặc hoạt động nghiên cứu 

giải mã công nghệ để tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa; 

 Ứng dụng công nghệ do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp 

vào sản xuất, kinh doanh. 

+ Hỗ trợ sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí nghiệm trọng điểm 

quốc gia, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Các chính sách trên mặc dù khác nhau nhưng phương thức thực hiện tương 

đồng nhau đó là theo phương thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

tương đối phức tạp với nhiều hội đồng xét duyệt. Thực tế phương thức triển khai 

này phù hợp với các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ chuyên 

nghiệp hơn là áp dụng cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các 

doanh nghiệp ở các địa phương gần như không thể tiếp cận để tham gia các chính 

sách. 

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Sự quan tâm, nhận thức của doanh nghiệp đối với hoạt động khoa 

học và công nghệ 

Trong quá trình chuẩn bị xây dựng chính sách này, Sở Khoa học và Công 

nghệ tiến hành một số khảo sát nhỏ để đánh giá mức độ quan tâm của doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới công 

nghệ trong doanh nghiệp. Một số kết quả khảo sát trong năm 2016: 

- Trong số 58 doanh nghiệp được gửi phiếu khảo sát thuộc các nhóm ngành 

chế biến thủy sản, sản xuất đồ uống, cơ khí chế tạo, tin học, trang phục, chế tạo sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn chỉ có 15 doanh nghiệp phản hồi (Chiếm tỷ lệ khoảng 

26% trên tổng số doanh nghiệp được gửi đề nghị khảo sát).  

- Trong 15 doanh nghiệp trả lời phiếu khảo sát có các đặc điểm chung: 

+ Đều là các doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động khoa học và công nghệ; 

+ Có giao nhiệm vụ nghiên cứu cho một số bộ phận thuộc công ty; 
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+ Có những sản phẩm cụ thể từ quá trình nghiên cứu và phát triển; 

+ Mong muốn được tham gia các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; 

+ Và nhìn chung đều là những công ty phát triển khá vững chắc. 

Qua khảo sát sơ bộ có thể thấy tỷ lệ doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động 

khoa học và công nghệ không đến 30 %. Do đó, cần một chính sách để gắn kết 

giữa doanh nghiệp với công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, nâng 

cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của khoa học và công nghệ trong sản 

xuất kinh doanh. 

Ngoài ra, trong thời gian gần đây Sở Khoa học và Công nghệ cũng quan 

tâm, tìm kiếm các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ để hỗ trợ, khuyến khích phát triển. Các đối tượng doanh nghiệp khởi 

nghiệp cũng là mục tiêu chính mà chính sách này hướng tới. Tuy nhiên, số lượng 

doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng trên địa bàn tỉnh hiện nay rất hạn chế, số 

lượng doanh nghiệp có thể quan sát được là dưới 5. 

2. Kết quả đánh giá trình độ công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa được UBND tỉnh giao 

chủ trì phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá hiện trạng và trình độ công nghệ các ngành công 

nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn tỉnh Khánh Hòa cho 07 ngành: Sản 

xuất chế biến thực phẩm; Sản xuất đồ uống; Dệt; Sản xuất trang phục; Chế biến gỗ 

và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; Sản 

xuất phương tiện vận tải khác 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 04/2015 – 09/2016 

Trên cơ sở thu thập thông tin của 200 DN được chọn mẫu để tính tổng điểm 

của 4 nhóm tiêu chí () cùng tính hệ số đóng góp công nghệ (Tcc) làm căn cứ xét 

phân loại trình độ công nghệ cho từng DN, từng ngành và toàn ngành. 

 Kết quả phân loại trình độ công nghệ theo ngành của 200 DN có phiếu 

khảo sát đạt chất lượng được trình bày trong sau 

Phân loại trình độ công nghệ theo ngành của 200 DN có Phiếu Khảo sát đạt 

chất lượng 
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S
T
T 

Tên ngành Mã 
ngàn

h 

Điểm số của 4 thành 
phần công nghệ 

Tổn
g 

điểm 
(N) 

Hệ số 
đóng 
góp 
của 
CN 

(Tcc/N) 

Phân loại trình độ CN 

TN HN IN ON Lạ
c 

hậu 

Trung 
bình 

Trung 
bình 
tiên 
tiến 

Tiên 
tiến 

1 Sản xuất chế 
biến thực 
phẩm 

C.10 24 11 12 13 60 0,58   x  

2 Sản xuất đồ 
uống 

C.11 22 10 13 14 59 0,57  x   

3 Dệt C.13 21 7 12 12 52 0,49  x   
4 Sản xuất trang 

phục 
C.14 22 11 10 10 53 0,53  x   

5 Chế biến gỗ và 
sản xuất sản 
phẩm từ gỗ, 
tre, nứa 

C.16 25 10 11 10 56 0,55  x   

6 Sản xuất sản 
phẩm từ kim 
loại đúc sẵn 

C.25 26 11 11 8 56 0,54  x   

7 Sản xuất 
phương tiện 
vận tải khác 

C.30 19 13 14 18 64 0,61   x  

Kết quả khảo sát phân loại trình độ công nghệ của 7 ngành được thể hiện 
qua 7 biểu đồ hình thoi sau đây: 

- Ngành Sản xuất chế biến thực phẩm (C.10): Trung bình-tiên tiến 

 

- Ngành Sản xuất đồ uống (C.11): Trung bình 

0.53 

0.72 

0.8 

  0.5 
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- Ngành Dệt (C.13): Trung bình 

 

- Ngành Sản xuất trang phục (C.14): Trung bình 

0.47 

0.67 

0.8 

0.32 

0.49 

0.78 

0.87 

0.45 
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- Ngành Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (C.16): Trung 

bình. 

 

 

 
- Ngành Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (C.25): Trung bình 

0.56 

0.56 

0.73 

0.45 

0.49 

0.56 

0.67 

0.5 
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- Ngành Sản xuất phương tiện vận tải khác (C.30): Trung bình – Tiên tiến. 

 

Trong 7 ngành công nghiệp đã được điều tra khảo sát đánh giá trình độ 

công nghệ, không có ngành nào đạt trình độ công nghệ tiên tiến cũng như không có 

ngành nào đạt đạt trình độ công nghệ lạc hậu; Có 4 ngành đạt trình độ công nghệ 

0.42 

1 

0.59 

0.93 

0.58 

0.44 

0.73 

0.5 
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trung bình (C.14, C.16, C.25 và C.30) và 3 ngành còn lại đạt trình độ công nghệ 

trung bình tiên tiến (C.10, C.11, C.13). Điều này phản ánh đúng hiện trạng trình độ 

công nghệ các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh 

Khánh Hòa. 

 Kết quả phân loại trình độ công nghệ cho toàn ngành công nghiệp ưu 

tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa. 

Trên cơ sở tham khảo số liệu trong Bảng 2.11 để tính điểm cho 4 thành 

phần công nghệ theo ngành (T, H, I, O), cụ thể như sau: 

- Thành phần thiết bị công nghệ (Tn) có điểm số biến thiên trong khoảng từ 

19 đến 26 điểm, từ đó tính điểm trung bình của thành phần Tn là:      Tn = 22 điểm; 

- Thành phần nhân lực (Hn) có điểm số biến thiên trong khoảng từ 7 đến 13 

điểm; từ đó tính điểm trung bình của thành phần Hn là: Hn = 11 điểm; 

- Thành phần thông tin (In) có điểm số biến thiên trong khoảng từ 11 đến 

14 điểm; từ đó tính điểm trung bình của thành phần In là: In = 12 điểm; 

- Thành phần tổ chức, quản lý (Oi) có điểm số biến thiên trong khoảng từ 

11 đến 14 điểm; từ đó tính điểm trung bình của thành phần On là: On = 12 điểm; 

- Tổng điểm của 4 thành phần (Tn, Hn, In, On) là: 22 + 11+ 12 + 12 = 57 

điểm. 

- Hệ số đóng góp công nghệ Tcc:  

         Tcc =  x  x  x  = 0,56 

Số liệu tính toán cho thấy toàn ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công 

nghiệp mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa có:  = 57 điểm và Tcc = 0,56 được xếp loại 

trình độ công nghệ Trung bình, trong đó: 

- Tn = 22 điểm < 27 điểm: Thành phần Tn có mức độ tác động Trung bình 

đối với trình độ công nghệ của toàn ngành; 

- Hn = 11 điểm < 13 điểm: Thành phần Hn có mức độ tác động Trung 

bình đối với trình độ công nghệ của toàn ngành; 

- In = 12 điểm > 11 điểm: Thành phần In có mức độ tác động Mạnh đối 

với trình độ công nghệ của toàn ngành; 

- On = 12 điểm < 14 điểm: Thành phần On có mức độ tác động Khá mạnh 

đối với trình độ công nghệ của toàn ngành. 
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Dự kiến trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung đánh giá cụ thể 

cho 1 ngành hẹp duy nhất là chế biến thủy sản. 

3. Doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước 

- Giai đoạn trước khi Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 có hiệu lực, 

các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước. Một số doanh nghiệp tích cực thực hiện và có 

những kết quả, cụ thể: 

+ Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa chủ trì thực hiện các nhiệm vụ 

về phát triển kỹ thuật nhà yến; kỹ thuật ấp nở và chăm sóc chim yến. 

+ Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa ứng dụng công nghệ GIS quản lý 

lưới điện. 

- Khi Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 có hiệu lực, một số doanh 

nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học thông qua nhiệm vụ liên kết như: 

+ Công ty Nước mắm 584. 

+ Công ty TNHH Hải Vương. 

4. Khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ Trung 

Ương 

Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ là 

biện pháp tăng cầu sản phẩm khoa học và công nghệ đã được Chính phủ xác định 

cụ thể tại Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. 

Hiện nay, các chính sách của Trung ương đã nêu ở trên như: Đổi mới công 

nghệ thông qua Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 

KH&CN thông qua Chương trình 592 thực  tế rất ít doanh nghiệp ở các tỉnh tiếp 

cận để tham gia do quy trình, thủ tục xét duyệt phức tạp, thời gian kéo dài, tỷ lệ 

thành công sau khi xét duyệt thấp. Trong khi các doanh nghiệp ở cấp tỉnh đều có 

quy mô nhỏ lại chưa có bộ phận chuyên nghiên cứu và phát triển trong doanh 

nghiệp nên các chính sách quốc gia chỉ phù hợp với các doanh nghiệp, tập đoàn 

lớn. 
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5. Một số kết quả hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Chương trình Năng 

suất chất lượng, hỗ trợ Sở hữu trí tuệ  

 Chương trình năng suất chất lượng 

Được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 

31/3/2016. Trong năm 2016 tổ chức 01 lớp đào tạo Nhận thức về Năng suất, chất 

lượng sản phẩm hàng hóa cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh. 

 Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ: 

Giai đoạn 2011 – 2015 hỗ trợ 50% kinh phí xác lập quyền SHTT cho 16 tổ 

chức, cá nhân, trong đó gồm: 02 tác giả sáng chế; 02 tổ chức bảo hộ độc quyền 

nhãn hiệu ở nước ngoài; 12 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bảo hộ độc quyền nhãn 

hiệu trong nước. 

Sở Khoa học và Công nghệ đang tham mưu chính sách hỗ trợ chương trình 

hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn tiếp theo. 

6. Các địa phương trong nước cũng ban hành các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp đổi mới công nghệ 

Hiện nay, một số địa phương như Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An, Đà 

Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh,… 

đều có chương trình khoa học công nghệ hoặc chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi 

mới công nghệ chi từ nguồn sự nghiệp khoa học. Đặc biệt, Quảng Ninh chuẩn bị 

một nguồn kinh phí rất lớn để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. 
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