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ĐỀ CƯƠNG NGHỊ QUYẾT 
Về 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  

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

KHÓA VI, KỲ HỌP LẦN THỨ ….    

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 
22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 về Hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp đến năm 2020 của Chính Phủ; 

Căn cứ Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 1999 của 

Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính 

phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 

năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 về việc 

phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục 

sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý chương trình đổi mới công nghệ Quốc 

gia đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 2 

năm 2011 của liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý 
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tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

kinh phí; 

Căn cứ thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 8 
năm 2014 của liên bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Hướng dẫn quản 
lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; 

Xét Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    tháng     năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số       /BC-HĐND ngày    tháng    năm 2017 của Ban 
Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Thông qua 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 cụ thể như sau: 

I. Đối tượng hỗ trợ 

1. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

các ngành sau: 

a) Nông nghiệp và các dịch vụ có liên quan; Lâm nghiệp và các dịch vụ có 

liên quan; Khai thác, nuôi trồng thủy sản. 

b) Ngành khai khoáng (Không bao gồm: Khai thác than, khai thác dầu thô 

và khí tự nhiên, khai thác quặng kim loại). 

c) Công nghệ chế biến, chế tạo: Sản xuất chế biến thực phẩm; sản xuất đồ 

uống không cồn; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu; 

sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (bao gồm cả máy móc, thiết bị); sản xuất 

sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện; đóng 

tàu thuyền; sản xuất dụng cụ thể dục thể thao; sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha 

khoa, chỉnh hình. 

d) Khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; hoạt 

động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế chất thải phế liệu. 

e) Dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống. 

f) Thông tin và truyền thông: Viễn thông, lập trình máy vi tính. 

g) Dịch vụ du lịch. 
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2. Các lĩnh lĩnh vực sản xuất ra các sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ 

cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được 

khuyến khích phát triển theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

4. Các doanh nghiệp khởi nghiệp (lĩnh vực khoa học và công nghệ). 

 II. Phạm vi hỗ trợ 

 Các hoạt động chưa được hưởng chính sách hỗ trợ do Trung ương quy định 

được ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết này. 

 III. Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi 

mới công nghệ 

1. Điều kiện hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia chính sách hỗ trợ nghiên 

cứu và phát triển, đổi mới công nghệ 

a. Điều kiện chung 

b. Các điều kiện xem xét ưu tiên 

2. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp 

a. Mức hỗ trợ 

b. Nội dung hỗ trợ 

3. Hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp 

a. Mức hỗ trợ 

b. Nội dung hỗ trợ 

 IV. Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

1. Điều kiện hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia chính sách hỗ trợ nghiên 

cứu và phát triển, đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp KH&CN 

a. Điều kiện chung 

b. Các điều kiện xem xét ưu tiên 

2. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ 

a. Mức hỗ trợ 
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b. Nội dung hỗ trợ 

3. Hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ 

a. Mức hỗ trợ 

b. Nội dung hỗ trợ 

4. Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm 

a. Mức hỗ trợ 

b. Nội dung hỗ trợ 

 V. Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp 

1. Điều kiện hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia chính sách hỗ trợ 

nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp 

a. Điều kiện chung 

b. Các điều kiện xem xét ưu tiên 

2. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển trong doanh khởi nghiệp 

a. Mức hỗ trợ 

b. Nội dung hỗ trợ 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm 

a. Mức hỗ trợ 

b. Nội dung hỗ trợ 

Điều 2. Kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được bổ sung 03 tỷ đồng/năm 

trong năm đầu tiên triển khai nghị quyết và tiếp tục điều chỉnh kế hoạch cho phù 

hợp với hiệu quả thực hiện các chính sách trên thực tế trong những năm tiếp theo. 

2. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí theo các quy định 

hiện hành của nhà nước. Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh 

toán cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nhận hỗ trợ. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, lồng ghép các chính sách hỗ trợ của 

Trung ương đã ban hành để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Trong 
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quá trình thực hiện có các phát sinh không phù hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Trường hợp trong cùng 

thời gian, một số nội dung có nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án, 

đề án khác nhau thì đối tượng được lựa chọn áp dụng chính sách hỗ trợ có lợi nhất. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa    , kỳ họp 

thứ     thông qua ngày      tháng      năm 2017 và có hiệu lực từ ngày   tháng    năm 

2017./. 

 

Nơi nhận:                              CHỦ TỊCH 
- UBTVQH, CP; 
- Các Bộ: KH&ĐT, KH&CN, TC; 
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Đoàn ĐBQH, Đại biểu HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND, VP UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm Công báo; 
- Lưu: VT. 
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