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QUYET JJ!NH
V vic phê duyt Be an h trçi, phát trin t chtrc khoa h9c và Cong ngh,
doanh nghip khoa h9c và Cong ngh tinh Thai Nguyen giai don 2021-2025
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN T!NH THAI NGUYEN
Can cz Lu2t T cha'c chInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 näm 2015,
Can c& Luat Khoa hQc và C!óng ngh ngày 18 tháng 6 näm 2013,•
Can c& Luct Chuyé'n giao cong ngh ngày 19 tháng 6 nám 2017,
Can th Luct Hc trçt doanh nghip nhO và vita ngày 12 tháng 6 näm 2017,
Can th Nghj din/i sl 08/2014/ND-CP ngày 27 tháng 01 näm 2014 cia
Chinh phz quy djnh chi tilt và htróng dJn thi hành mç5t sO' diu cia Lut Khoa hQc
và COng ngh;
Can cit Nghj djnh sO' 76/2018/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2018 cza
Chinh p/ia qzy djnh chi tilt và hu'óng dgn thi hành mç3t sO' diu caa Lut Chuyln giao
cOng ngh;
Can cit Nghj djnh sO' 13/2019/ND-cP ngày 01 tháng 02 näm 2019 cüa
ChInhpha v doanh nghip khoa hQc và cOng ngh;
Can cit Quylt djnh sO' 171/QD-TTg ngày 27 tháng 01 nam 2016 cüa
Tha tu'ó'ng ChInh phü phê duycAt Quy hogch mgng ltcó'i tO' chitc khoa hQc và
cOng ngh cong 4p dIn nám 2020, djnh hu'O'ng dIn nam 2030;
Can cit Quylt d/nh sO' 118/QD-TTg ngày 25 tháng 01 nám 2021 cüa
Tha tu'àng Chin/i p/ia ban hành Chwo'ng trinh ddi mó'i cOng ngh quO'c gia dIn
näm 2030;
Can cit Thông tu' sO' 03/2014/TT-BKFICN ngày 31 tháng 3 näm 2014 cüa
Bç5 tru'Og B5 Khoa hQc và COng ngh hu'óng dn diu kin than/i 1p và dang /g
hogt dç3ng caa tO' chitc khoa hQc và cOng ngh, van phông dgi din, chi nhánh
caa tO' chitc khoa hQc và cong ngh;
Can cit Thông tu' sO' 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 nam 2021 cüa
B5 tru'Ong B5 Khoa hQc và Cong ngh hu'Ong dJn chitc nang, nhiém vy, quyn hgn
cüa cc" quan chuyên mOn v khoa hQc và cOng ngh thu5c Uy ban nhán dan
câ tinh, câ huyn;
Can cit Thông tu' sO' 02/2021/TT-BKJ-ICN ngày 10 tháng 3 nám 2021 caa
Bô tru'&ng Bó Khoa hQc và Cong ngh quy djnh tiêu chi p/ian logi, diu kin
than/i lçp, sap nhp, hQp nhcit, giái thl các tO' chitc khoa hQc và cOng ngh cOng lap,
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Can cz' Quyê't djnh
362/QD-UBND ngày 20 tháng 02 näm 2017 cüa
UBND tInh Thai Nguyen v viçc phé duyçt Quy hogch phát trie2n khoa hQc Va
cOng nghç tinh Thai Nguyen giai dogn 2017-2025, tcm nhln dé'n näm 2030;
so'

Theo d nghj cüa Giám dO'c SO' Khoa hQc và Cong nghç tgi TO' trinh sO'
39/TTr-KFICN ngày 27 tháng 5 näm 2021.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay D an h trçl, phát trin t chüc
khoa hçc và cong ngh, doanh nghip khoa h9c và cong ngh tinh Thai Nguyen,
giai don 202 1-2025.
Diu 2. Si Khoa h9c và Cong ngh chü trI, pMi h9'p vâi các s&, ban,
ngành lien quan và Uy ban nhân dan các huyn, thành ph, thj xä t chüc,
huàng dn trin khai thirc hin D an, dng thñ kim tra, don dc qua trInh
thirc hin; tng hçip báo cáo Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh.
Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dic các sâ, ngành:
Khoa h9c và Cong ngh, Tài chInh, K hoach và Du tu, Tài nguyen và Môi tnrô'ng,
Ciic thud tinh, Ngân hang Nhà nithc Vit Nam chi nhánh tinh Thai Nguyen,
Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành ph, thj xã; các t chüc vá các cá nhân
cô lien quan chju trách nhim thi hánh Quyt djnh nay.!. r
No'i n/i cm:
-NhiiDiu3;
- Bt Khoa hçc và Cong ngh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Lãnh do VP UBND tinh;
- Liru: VT, KGVX.
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHA VIT NAM
TINH THAI NGUYEN
Dc Ip - Ti do - Hnh phüc
DEAN
H trçi, phát trin t chü'c khoa hçc và cong ngh, doanh nghip khoa h9c
V Cong ngh tInh Thai Nguyen giai doin 2021-2025
(Kern theo Quyê't djnh so' f8/QD- UBND ngày c77 /6/2021 cia UBND tInh)
Phn Mo' du
I. S1J' CAN THIET XAY D1TNG oE AN VA CAN CU PHAP L
1. Sty cn thit xây diyng D an
Ngày 25/5/2020, Thu tuo'ng ChInh phü ban hnh Quyt djnh s 696/QD-TTg
v K hotch thirc hin Kt lun s 50-KL/TW ngày 30/5/20 19 cüa Ban BI thu
v tip tiic th?c hin Nghj quy& Hi nghj Trung uing 6 khóa XI v phát trin
khoa h9c và cong ngh phiic vi,i sr nghip cong nghip hóa, hin di hóa trong
diu kin kinh t thj truông djnh huàng xã hi chü nghTa và hi nhp quc t.
Trong do, mt trong nhtrng nhim vii tr9ng tam d phát trin tim 1irc khoa h9c
và cOng ngh là "Xây dmg và phát trié9n cci s& hg tcngphyc vy nghiên c&u khoa
hQc vàphát trie2n cong nghç; kiçn toàn hç thcfng to' chz'c khoa hQc và cOng ngh;
khuyé'n khIch phát trié9n doanh nghip khoa hQc Va cOng ngh dáp thig yêu cáu
phát trien dá't nu'ó'c và báo vç to' quO'c trong tInh hInh rnó'i".
Buâc sang giai doan 202 1-2025, khi Vit Nam hi nhp sâu rng vào nn
kinh t th giâi vôi vic gia nhp các hip djnh thucmg mti ti,r do song phucmg
và cia phuong, tác dng cia chiu cüa tir do hóa thuong mti và sir phát trin mtnh
me cüa khoa h9c và cong ngh (KH&CN) se mang lti ca hi và thách thüc cho
các quc gia di sau nhu Vit Nam, Mo hInh tang tru&ng dira vào gia tang vn
du tu, lao dng giá ré và ngun tài nguyen thiên nhiên không tái tao dâ không
con thIch hop. Nu không có các giài pháp phát trin dt phá, dc bit là dra vào
nhân t KH&CN và ciM mth sang tao thI khó cO th dua nn kinh t phát trin.
T chüc KH&CN là t chüc cO chüc näng chü yu là nghiên cüu khoa h9c,
nghiên cru trin khai và phát trin cOng ngh, hoat dng djch vii KH&CN, dugc
thành 1p và däng k hoat dng theo quy djnh cüa pháp lut. Doanh nghip
KH&CN là doanh nghip thirc hin san xut, kinh doanh, djch vi KH&CN d
tao ra san phm, hang hOa tü kt qua nghiên thu khoa h9c và phát trin cOng ngh.
T chirc KH&CN, doanh nghip KH&CN là noi nghiën cru, tip nhn,
üng ding, trin khai san xut, thuong mai hOa các k& qua nghiên c1ru; do do có
vai trô quan tr9ng nâng cao tim 1%rc KH&CN và phát trin thj tru?mg KH&CN.
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D h trçi, phát trin t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN, ChInh phü
dã ban hành các Nghj djnh v doanh nghip khoa h9c và cong ngh vii nhiêu
chInh sách uu dãi dtc bit (Nghj djnh sé 80/2007/ND-CP ngày 19/5/2007; hin
nay là Nghj djnh s 13/2019/ND-CP ngày 01/02/2019). Thu tuing ChInh phü dã
ban hành Quyt djnh s 592/QD-TTg ngày 22/5/20 12, Quyt djnh 138 1/QD-TTg
ngày 12/7/20 16 süa di, b sung mt s ni dung cüa Quyt djnh s 592/QD-TTg
phê duyt Chuo'ng trInh h trçi phát trin doanh nghip KH&CN và t chüc
KH&CN cong 1p thçrc hin Co ch tir chü, tic chju trách nhim.
Thai Nguyen dim trong vüng thu do Ha Ni, là mt trong nhUiig tinh
trung tam cüa vüng Trung du và min nüi phIa Bic. Trong bi cành cuc Cách ming
cong nghip ln thu tu, nht là cong ngh s phát trin mtnh me, tto dt phá
trên nhiu lTnh virc, tto ra Ca thii co và thách thüc. Vi tim näng ngun nhân hrc,
trI tu di dào (co Dti h9c Thai Nguyen là Dti h9c vüng trên dja bàn tinh),
tn dicing nh0ng thành t%ru cüa cuc cách mng KH&CN, Thai Nguyen có th
di thng vào nhüng cong ngh hin dai d rut ngtn qua trInh cong nghip hóa,
hin dai hóa.
Nghj quyt s 41/NQ-HDND ngày 11/12/2020 cüa Hi dng nhân dan
tinh Thai Nguyen v K hoach phát trin kinh t - xã hi giai doan 202 1-2025 dà
nêu nhim vii, giâi pháp v KH&CN, do là "Khuyê'n khIch phát trie2n các doanh
nghip KH&CN, 11mg bithc hInh thành các khu cOng ngh cao, trung tam di mcii
sang tao phic vii phát trin kinh t - xä hi cüa tinh và vüng Trung du, min nüi
phIa BtC. Khuyé'n khIch ha' trçr vic hInh thành các td chz'c tu' vá'n, d/ch vy,
chuyén giao cong ngh, thüc dy phát trin thj trinmg KH&CN, tang t l
thuong mai hóa các san phm KH&CN".
Trong nhU'ng näm qua, hoat dng KH&CN có dóng gop ngày càng cao
trong tang truO'ng kinh t cüa tinh. T tr9ng tang nàng sut các nhân t tng hçip
(TFP) vào tang tru&ng kinh t GRDP cüa tinh, giai doan 2016-2019 dat 53,24%,
cao hon müc bInh quân cüa giai doan 2011-2015 (dat 26,83%)1. Trong 5ix phát
trin chung hoat dng KH&CN cña tinh, có sir dóng gop quan tr9ng cüa các
th chuc KH&CN và doanh nghip KH&CN.
Hin nay, các t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN trên dja bàn tinh
dä hInh thành và ti'xng buic phát trin. Tuy nhien, näng lirc, s 1ux7ng, chit luqng
hoat dng cüa t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN trên dja bàn tinh con
nhiu han ch, chua tuo'ng xüng vth tim näng.
VI 4y, d thirc hin có hiu qua các chInh sách cüa Trung uong và cüa
tinh v phát trin t chüc KI-1&CN, doanh nghip KH&CN, vic thrc hin "Di
an ha' try, phát trin td ch&c khoa hQc và cOng ngh, doanh nghip khoa hQc và
Cong ngh tinh Thai Nguyen giai dogn 2021-2025" là thirc s1x cn thit.
'Ngun: Si KH&CN
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2. Can cu pháp 1 cüa 1) an
* Van ban cüa Trung u'o'ng:
- Lut Khoa hçc vâ Cong ngh ngày 18/6/20 13;
- Lut Chuyn giao cong ngh ngày 19/6/2017;
- Lut H trçi doanh nghip nhO và vüa ngày 12/6/20 17;
- Nghj djnh s 08/2014/ND-CP ngày 27/01/20 14 cüa ChInh phU quy djnh
chi ti& và huó!ng dn thi hành mt s diu cüa Lut Khoa h9c và Cong ngh;
- Nghj djnh s 76/201 8/ND-CP ngày 15/5/2018 cüa ChInh phü quy djnh
chi tit và hithng dn thi hânh mit s diu cüa Lut Chuyn giao cong ngh;
- Nghj djnh s 13/2019/ND-CP ngây 01/02/2019 cüa ChInh phü v
doanh nghip khoa h9c và cong ngh;
- Quyt djnh s 171/QD-TTg ngày 27/01/20 16 cüa Thu tucng ChInh phü
phê duyt Quy hoach mng lu6i t chüc KH&CN cong 1p dn näm 2020, djnh
huóng dn näm 2030;
- Quyt djnh s 118/QD-TTg ngày 25/01/202 1 cüa Thu tuóng ChInh phü
ban hành Chuo'ng trInh di mâi cong ngh quc gia dn näm 2030;
- Thông tu s 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 cüa B Khoa h9c Va
Cong ngh hucng dn diu kin thành 1p và clang k hoit dng cüa t chüc
KH&CN, van phông dai din, chi nhánh cüa t chüc KH&CN;
- Thông tu s 01/2021/TT-BKHCN ngây 01/3/2021 cüa B Khoa h9c vâ
Cong ngh hithng dn chüc näng, nhim viii, quyn han cüa co quan chuyên mon
v KH&CN thuc UBND cp tinh, cp huyn;
- Thông tu s 02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/202 1 cüa B Khoa h9c và
COng ngh quy djnh tiêu chI phân loai, diu kin thành lap, sap nhp, hçp nht,
giãi th các th chüc KH&CN cong lap.
* Van ban cüa Tinh:
- Quyt djnh s 362/QD-UBND ngày 20/02/20 17 cüa UBND tinh
Thai Nguyen v vic phê duyt Quy hoach phát trin KH&CN tinh Thai Nguyen
giai doan 20 17-2025, tm nhIn dn näm 2030;
- Nghj quyt s 41/NQ-HDND ngây 11/12/2020 cüa Hi dng nhân dan
tinh Thai Nguyen v K hoach phát trin kinh t - xã hi giai doan 202 1-2025;
- Quyt djnh st 150/QD-UBND ngày 20/01/202 1 cüa UBND tinh
Thai Nguyen v Chuo'ng trInh cüa các phiên hçp UBND tinh, Chü tjch và các
Phó Chü tich UBND tinh näm 2021.
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II. PHAM VI, 1301 TIY(NG
1. Ph.m vi cüa Be an
- Phtm vi v không gian: T chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN, các
c s uom tto Cong ngh, uom tao doanh nghip KH&CN, doanh nghip, hçp tác xã
duçic thành 1p và hoat dng trén dja bàn tinh Thai Nguyen.
- Pham vi v thñ gian: D an duqc thirc hin trong giai doan tü näm 2021
dn h& näm 2025.
2. Bôi ttrçrng cüa Be an
- Các t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN dâ drçic cp Gity chimg
nhn (ducic Sâ KH&CN cp Giy chüng nhn däng k hoat dng KH&CN,
Giy chüng nhn doanh nghip KH&CN);
- Các Co si i.ro'm tto cong ngh, uo'm tto doanh nghip KH&CN diiçic
thành 1p theo quy djnh;
- T chirc, doanh nghip, hçip tác xä sâ hihi hoc sü diing hqp pháp k& qua
KH&CN có khâ nàng üng ding vào san xutt kinh doanh, tao ra san phm mâi
có khà näng thuong mai hóa, có sue canh tranh d lam co s thành 1p doanh nghip
KH&CN;
- Các t chüc, cá nhân khác có lien quan dn trin khai D an.
Phân thu' nhât
THUC TR4LNG HOAT BQNG CUA CAC TO CH1C KH&CN,
DOANH NGHI1P KH&CN
I. TINH HNH PHAT TRIEN DOANH NGHI1P KH&CN
1. TInh hInh phát trin doanh nghip KH&CN trên toàn quôc
TInh dn ht näm 2020, câ nuóc dã có 538 doanh nghip duçc cp Giy
chrng nhn doanh nghip KH&CN. Co 5 8/63 Sâ KH&CN dâ th%re hin vic cap
Giy chüng nhn doanh nghip KH&CN. Trong do, nhüng tinh, thành ph phát trin
manh v doanh nghip KH&CN, tip tiic phát buy th manh cüa mInh trong
boat dng cp Giy chü'ng nhn doanh nghip KH&CN.
Bang 1: S luçing doanh nghip KH&CN tai mt s tinhlthành pM din hInh
S 1trçng DN KH&CN
tInh den hêt näm 2019

S hrçrng DN KH&CN
tInh den ht näm 2020

HaNOi

60

90

H ChI Minh

78

88

ThanhHóa

24

27

Quãng Ninh

11

16

LongAn

13

14

Tinh/thãnh phI

Ngun: Ciic Phát trin thj trueing và doanh nghip KH&CN
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Nh&ng tinh, thành pM khác có s luçing doanh nghip dizçic cp Giy
chirng nhn trên 10 doanh nghip có: San La, Dà Ning, Hài Phông, Hôa BInh.
- V lTnh vrc cong ngh: doanh nghip KH&CN duçic cp giy chirng nhn
co kt qua KH&CN thuc hu ht các lTnh virc Cong ngh duçic khuyn khIch
phát trin, trong do chü yu: Cong ngh sinh h9c (39,3%), cong ngh tir dng hóa
(2 1,3%), cong ngh thông tin (16%).
- V co cu vn chü s& hüu: doanh nghip KH&CN chü yu là doanh ngbip
tu nhân (97,7% doanh nghip không có vn nhà nu9c). Doanh nghip có vé,n
nhà nu6c chiêm khoâng 2,3% tong so doanh nghip KH&CN duçic cp Giây
chirng nhn (chü yu là doanh nghip trong linh virc ging, y duçic và bâo v
mOi truO'ng).
- V huOng các uu dài di vói doanh nghip KH&CN: Theo s lieu cüa
Ciic Phát trin thj truô'ng và doanh nghip KH&CN - B KH&CN (2019), tng
s doanh nghip duçic hu&ng các uu dãi là 162 doanh nghip, vâi thng kinh phi
uu dâi, M trçi là 593,827 t' dng. Trong do: 80 doanh nghip duçc min, giãm
thu thu nhp doanh nghip (kinh phi 185,931 t dng); 24 doanh nghip duqc
min giãm tin thuê dt (kinh phi 219,513 t dng); 10 doanh nghip duçic vay
vn tin d%lng u'u dãi (kinh phi 41,767 t' dng); 58 doanh nghip duçic M trçi
th?c hin các nhim viii KH&CN CO ngân sách h trq (kinh phi 146,634 t dng).
2. TInh hInh phát trin các doanh nghip trên dla bàn tinh
Trong nhüng nàm qua, h tMng doanh nghip trên dja bàn tinh dâ có
nh&ng buâc phát trin khá, tang nhanh v s luçing dang k3" và hott dng ngày
càng hiu qua. Näm 2016, thng s doanh nghip däng k). hoat dng là 5.484
doanh nghip. Näm 2017, tOng s doanh nghip dang k hott dng là 5.955
doanh nghip, tang 8,59% so vol näm 2016. Sau khi Lut H trV doanh nghip
nhO và vi'ia ban hành cO hiu 1irc dã to diu kin cho s hrçing doanh nghip
trén dja bàn tinh tang tü 5.955 doanh nghip (2017) len 6.598 doanh nghip
(2018) và 6.832 doanh nghip (2019).
Näm 2020, mc dü chju ãnh huOng cüa djch Covid-19 nhimg s doanh nghip
thành 1p mOi vn tang them 747 doanh nghip (tang 0,4% so vOl cüng kST), vOi
tng s vein dang k là 6,5 nghIn t dng (giâm 13,2% so vOi cüng kS'), nâng
tng s doanh nghip trén dja bàn tinh len 7.4922 doanh nghip (s doanh nghip
dang hoat dng là 7.066 doanh nghip, s doanh nghip ttm ngxng hott dng là
426 doanh nghip); s doanh nghip nhO và vüa là 7.42 1 doanh nghip (chim
99,14% s doanh nghip).
Trong thirc t có nhiu doanh nghip tim näng có th dáp üng các tiêu chi
cüa doanh nghip KH&CN và dang kinh doanh cO hiu qua. Các doanh nghip
2

Ngun: S KH&DT
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nay hoat dng san xutt kinh doanh và du tu nghiên cüu KH&CN d phát trin
các san phm miii. Mt s doanh nghip sir diing các k& qua nghiên c1ru tü các
Tmông, Vin, Trung tam nghiên cüu chuyn giao d u'o'm t?o và lam chü cong ngh.
Các cong ngh duçc chuyn giao tp trung chü yu trong mt s linh virc cii th
nhu Cong ngh sinh hçc phiic vii trong nông nghip và ging cay trng, vt nuOi,
Cong ngh 4t 1iu mth, cong ngh mOi truô'ng.
Tuy nhiên, d có th dáp üng các yêu dtu v chirng nhn doanh nghip
KH&CN, các doanh nghip tim nàng cn phãi có quyn s& hihi hoc sir ding
hçp pháp kt qua KH&CN là kt qua cüa các chuong trInh, d tài, d an, dir an
KH&CN, kt qua cüa các dr an ngbiên cüu giài ma, lam chü Cong ngh duçc cc quan
quãn l nhà nuâc có thm quyn Cong nhn theo quy djnh cüa pháp lut; các
sang ch, kiu dáng Cong nghip, ging cay trng, thit k b trI mach tIch hçip
ban dn dã duçrc cp van bang bão h theo quy djnh cüa pháp lut; chung trInh
may tInh. Do 4y cn Co nhtrng bin pháp h trçi di viii các doanh nghip nay
d dáp üng diu kin tr& thành doanh nghip KH&CN.
3. TInh hInh phát trin các hçp tác xã (HTX) trên dja bàn tinh
Näm 2020, tinh Thai Nguyen cO 73 HTX thành 1p mói, nâng tng s
HTX däng k trên dja bàn toàn tinh len 583 HTX3 (trong do: có 366 HTX
nông nghip, 217 HTX phi nOng nghip; s HTX dang hoat dng là 369; s HTX
tam ngi'mg hoat dng là 214) vth gn 43.000 thành vién và ngithi lao dng.
Tng vn cüa các HTX dat gn 2.950 t dng. Doanh thu näm 2020 dat trén
3.100 t' dng. Toàn tinh da xây dmg duçc 62 mO hInh HTX kiu mói din hInh
tiên tin và 103 HTX tham gia chui giá trj, gm: 70 HTX chè, 18 HTX chän nuOi
và 15 HTX trng tr9t, ch bin nOng san.
Trong s 583 HTX dang hoat dng san xut - kinh doanh, có nhiu
hçp tác xã dâ thu dng tip nhn và dim các kt qua KH&CN tü các vin,
tnr&ng vào san xut kinh doanh và dn lam chü cOng ngh, day là nhng hqp tác xã
tim näng có th chuyn di sang hoat dng theo mO hInh doanh nghip và
dáp i'rng các diu kin d duçc chimg nhn doanh nghip KH&CN.
4. TInh hInh phát trin doanh nghip KH&CN ti Thai Nguyen
Trên dja bàn tinh Thai Nguyen, cO nhiu doanh nghip dâ tin hành các
hoat dng KH&CN nhm thüc dy san xut kinh doanh. Tuy nhiên, dn nay
chua cO nhiu doanh nghip phat trin theo h.thng chuyn di thành doanh nghip
KH&CN. TInh dn näm 2020, Sâ Khoa h9c và COng ngh dã cp 05 Gi.y
chüng nhn doanh nghip KH&CN, 100% là cãc doanh nghip tu nhân (không
cO vn nhà nuâc).
3

Ngun: Lien minh HTX tinh
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- LTnh virc Co khI ch tao: 01 doanh nghip. San phm KH&CN gm:
dao, phçi tüng cña dao barn darn g& nüa, tre các loai.
- Linh virc y duçic: 01 doanh nghip. San phm KH&CN: Cung Ngixu
Hoàn h tro diu tn nhi rnáu não.
- LTnh virc nông nghip: 03 doanh nghip. San phm KH&CN gm:
ch phtm sinh h9c dung trong chän nuôi; san phm Co khI chInh xác; quy trInh
k5T thut nhân ging cay duçic 1iu.
Tuy nhiên, s 1uçng doanh nghip KH&CN trén dja bàn tinh con rt
khiêm tn, chü yu là các doanh nghip nhO và vüa, tirn hrc v vn, Cong ngh
con hn ch, san phrn cüa doanh nghip KH&CN chua ni bet, chiza có süc
cinh tranh cao. Trong qua trInh hoat dng, chua duçic hu&ng các uu däi cüa
doanh nghip KH&CN do chua dü tiêu chI v t l doanh thu tü san phm
KH&CN.
II. TINH HINH PHAT TRIEN CAC TO CH1J'C KH&CN
1. TInh hInh phát trin các ti chfrc KH&CN trên toàn quIc
Hin nay, vic dãng k hott dng KH&CN duçic thc hin theo Lut
KH&CN (2013), Nghj djnh s 08/2014/ND-CP cüa ChInh phü ngày 27/01/20 14
Quy djnh chi ti& và hithng dn thi hành mt s diu cüa Lut KH&CN, Thông
tu s 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 cüa B KH&CN huàng dn diu
kin thành 1p và däng k)." hoit dng cüa t chüc KH&CN, van phOng di din,
chi nhánh cüa t chüc KH&CN.
Thii gian qua, vth co s& pháp l d thành lip, däng k hott dng cüa các
loai hInh t chüc KH&CN ngày càng hoàn thin, giüp phát trin s luçmg, chit
luqng cüa các t chüc KH&CN ngày càng phát trin, dóng gop tIch circ vào sir
phát trin cüa KH&CN. Närn 2015, tng si t chüc KH&CN là 3.007 thI dn
nàrn 2020 là 4.379, trung bInh tang khoàng 10%/närn.
Bang 2: Tng hcrp s luçing các T chüc KH&CN trên toàn quc
SO liçu
tinh den
nam

2015

2020

Loai to chñ'c

Tn
0 g so
(to chu'c,)

Tng
Cônglp
Ngoài Cong 1p
Tng
COng ltp
Ngoàicônglp

3007
1410
1597
4379
1979
2400

Co quan cp Giy chtrng nhn dáng
k hoat dông KH&CN cho to chfrc
Bt5KH&CN
CácSâKH&CN

1525
789
736
2258
1071
1187

1482
621
861
2121
908
1213

Ngun: Van phOng Däng k KH&CN - B KH&CN
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2. Tlnh hInh phát trin các t chtrc KH&CN, co' s& tro'm ttlo Cong ngh,
trom tio doanh nghip KH&CN tti Thai Nguyen
TInh dn näm 2020, dã có 31 t chiirc KH&CN (do S KH&CN dtp Gity
chirng nhn dang k) hoat dng) duçic thành 1p trên dja bàn tinh, trong do có 18
to chüc KH&CN cOng 1p và 13 to chüc KH&CN ngoài cOng lip. So to chüc
KH&CN con hoit dng là 24 to chüc (16 to chüc KH&CN Cong 1p và 08 to chüc
KH&CN ngoài Cong lap) và chua có to chüc nào dü diêu kin là ci si uom tio
cong ngh, uo'm tto doanh nghip KH&CN. So tO chirc ngüng hot dng vâ
giài the là 07 (02 tO chüc cong 1p và 05 tO chüc ngoài cong lip). Trong tong so
24 to chirc KH&CN cOn hot dng, c%1 the:
- LTnh vrc k5 thut cong ngh, nông nghip: tng s 17 t chüc (14 t chüc
cong 1p và 03 to chüc ngoài cong lip).
- LTnh virc xâ hi, nhân van: tng s 04 th chüc (02 t chüc cong 1p và
02 to chüc ngoài cOng lip).
- LTnh virc y duçc: tng s 03 t chüc (100% t chüc ngoài Cong lip).
Ngoài ra, trén dja bàn tinh cOn có h thng t chüc KH&CN do các co quan
Trung ucrng thành 1p nhu: Trung tam nghiên cüu và phát triên chàn nuOi mien nüi
(thuc Vin Chän nuôi); Vin Y duçic hçc cô truyên Thai Nguyen, Vin Kinh tê
và Du ljch vüng DOng Bäc (do Lien hip các Hi KHKT Vit Nam thành lap);
và các tO chüc KH&CN là các Co s& giáo diic dii h9c.
Tuy nhiên, nhIn chung diu kin v co s 4t cht, ngun nhân 1irc cüa
các tO chüc KH&CN con nhiêu hn chê, dc bit là các to chüc KH&CN ngoài
cOng lap. Các co chê, chInh sách, h tr tO chüc KH&CN cOn thiêu, chua thu hut,
phát huy duc tiêm näng, nguOn lirc dê phát triên to chüc KH&N trên dja ban tinh.
Trong sO các tO chüc KH&CN cOng 1p trên dja bàn tinh, có mt sO tO chüc
KH&CN có khâ näng chuyên dOi thành doanh nghip KH&CN.
III. KET QUA HOT BONG CUA TO CHI5C KH&CN, DOANH
NGHIIP KH&CN
Trong nhtrng näm qua, các t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN dâ
nghien ciru, triên khai tu van, djch vii chuyên giao KH&CN, san xuât - cung üng
nhiêu loai giOng cay, con, quy trInh k5 thut môi, gop phân tIch crc vào phát triên
kinh tê xã hi, chuyén dOi cor câu kinh te, dc bit làtrong nông nghip; cung cap
nhiêu djch vii KH&CN chat luçing cao, dáp irng tot nhu câu trong tinh và các
tinh lan cn trong vüng. Ben cnh do, các tO chüc KH&CN, doanh nghip
KH&CN dã quan tam day minh hott dng san xuât kinh doanh, phát triên,
thuong mi hóa san phâm tü kt qua hoat dng KH&CN.
1. V nghien cfru, dánh giá phiic vii xãy dy'ng co ch, chInh sách
Các t chüc KH&CN dâ thirc hin trén 10 d tài nghiên ciru trong linh virc
khoa hçc xã hi và nhân van nhäm cung cap thrc trng, dê xuât cac giài pháp
phát triên kinh té xã hi, bão tOn các giá trj van hóa, xây dmg mO hInh phát trin
giáo diic dOi vói vüng dOng bào dan tc thiêu sO.
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MOt s kt qua Cirlth nhu: giãi pháp cp bach v bâo tn và phát huy
giá trj van hóa c truyn cüa dan tc thiu s Vit Nam trong bi cânh hi nhp
và phát trin; giãi pháp phát trin cong nghip vüng dan tc thiu s và min nüi
Vit Nam; giãi pháp tang cuè'ng lien kt trong san xut, tiêu thçi chè giia các h
nông dan trng chè a tinh Thai Nguyen; cci ch phi hçip giia Nhà nuâc và
doanh nghip trong phát trin nông nghip, nông thôn hin nay.
2. V kt qua nghiên cfru, hoãn thin quy trInh k5 thut, cong ngh
phyc vy san xuât và dô'i sng
Các t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN dâ nghiên cüu, lam chü
duçc trén 50 quy trInh k5 thut, cong ngh và duçc üng diing vào san xut,
gop phn nâng cao näng sut, cht lucing, sue canh tranh san phm. Trong do:
- Linh vijc nông ngbip: nghiên cüu, hoàn thin trén 30 quy trInh, cong ngh.
Mt s quy trInh, cong ngh tiêu biu nhu: quy trInh nuôi trng san phm
DOng tthng h thâo; trng và chäm sOc ging cam, quit duOng không hat;
k5 thut trng, chm sOc, thu hoach, bão qun, ch bin Trà Hoa Vàng, cay duqc 1iu;
quy trInh k5 thut nuôi trng nm linh chi, nm hucing trén than g; quy trInh
k5 thut chn nuOi lqn nái dja phuong; k5 thi4t tuyn ch9n Va nâng cao näng suât
ging 1cm Nrn Khiu, dê cO Djnh Hóa.
- Linh vlrc k5' thut cong ngh: nghiên ci'ru, hoân thin trén 10 quy trInh,
cong ngh. Mt s quy trInh, cOng ngh tiêu biu nhu: quy trInh cong ngh ch tao
dao bay, may barn, các loai phii tüng cho may barn dam g& nüa, tre các loai;
cong ngh san xut ch phm vi sinh, men tiêu hóa dung trong chän nuôi.
- Linh viric y duçc: nghiên ciru, hoàn thin trên 10 quy trInh, cOng ngh.
Mt s quy trInh, cong ngh tiêu biu nhu: quy trInh cOng ngh san xut
"Cung Ngixu Hoàn h tr diu trj nhi máu não", san xut san phm "Sach lông
mach" trong M trçi dieu trj xo via dng mach; quy trInh cong ngh san xuât mt so
san phm m phm chäm sOc da, du gi Giao c lam.
3. V cung cp các djch vy v KH&CN và san xut, thtro'ng mi hóa
san phm KII&CN
- Các t chüc KH&CN dã cung cp và dáp 1rng t& thu cu cho các t chüc,
cá nhân trong tith và khu vlrc các djch vi v KH&CN có cht hsçmg t& nhu:
tu vn chuyn giao cong ngh; djch vii tiêu chun do luông cht krqng, an toàn
büc xa hat nhân, thông tin khoa h9c va cOng ngh; các djch vii phân tIch,
kim nghim trong y h9c, nOng nghip Va mOi tru&ng.
- Các t chIrc KH&CN, doanh nghip KH&CN trên dja ban tinh dã tIch
circ trong nghiên elm hoàn thin cOng ngh, dy math san xut và thuong mai
hOa san phâm KH&CN. Dã cO tren 20 san phm hang hóa, djch vii duqc thirnng
mai hóa tü kt qua KH&CN. Mt s san phrn cht luqng t&, uy tin trên thj
trung, cO giá trj gia tang cao nhu: san phm DOng trüng ha thao, Trà hoa yang;
Cung Ngiiu Hoàn h tr diu trj thi máu nâo; nrn Linh chi; phn mm thu
vin, thu vin din tü; ch phm vi sinh Lactovet, Lactornar.
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IV. TIEM NANG PHAT TRIEN TO CH1C KH&CN VA DOANH
NGHIIP KH&CN TREN DA BAN TNH
1. Diêu kiin v co' s& vt chat, k5 thut
Thii gian qua, tinh Thai Nguyen có t& d tang tnr&ng cao, quy mô kinh t
tuong dôi lan là diêu kin thun igi dé tang dâu tu cho phát triên KH&CN;
dông thôri thüc day dôi mói cong ngh và 1rng ding thành tiru KH&CN trong
phát triên kinh tê xA hi.
Trên dja bàn tinh có 7.492 doanh nghip, 583 HTX, hoat dng trén nhiu
linh vrc và Co nMng doanh nghip, HTX üng diing khoa h9c Cong ngh, üng diing
cong ngh cao, san xuât san phâm cong ngh cao. Ngoài ra, trén dja bàn tinh cO
nhiêu trung tam dào tto, nghiên ci.'ru, chuyên giao KH&CN cüa Dii h9c Thai Nguyen
(là Dti h9c vüng) và h thông nhiêu tnxO'ng dti h9c, cao däng, trung cap dóng
trên dja bàn tinh, vâi djnh huang nghiên ciru da ngành, da lTnh virc.
Ben canh d5, du tu ngun 1%rc cci s& 4t chit, trang thit bj nghién ciru
ngày càng duçic tang cuO'ng, dam bäo cho hoat dng nghiên c1ru, kiêm nghim,
phân tich, cung cap các djch vi cong ye KH&CN trén dja bàn tinh và các tinh
trong khu vrc. Các phông thI nghim ngày càng hin dai, mt sO thiêt bj dáp üng
duçic các tiêu chuân quôc tê, tto diêu kin dê phát triên và nâng cao näng lirc
nghiên cüu, triên khai hott dng KH&CN nhu: Phông thE nghim üng d%Jng K5 thut
y h9c tiên tiên cüa Tnrtmg Dai h9c Y duqc Thai Nguyen; Phông thI nghim
Hoá - L cüa TruO'ng Dai h9c Su phtm; Phông thI nghim Hoá - L - Sinh cüa
Trithng Dai h9c Khoa h9c; Phông thI nghim Hóa Sinh cüa Vin Khoa h9c
Sir song - Dti h9c Thai Nguyen; Trung tam thI nghim cüa TnxO'ng Dti h9c
K5 thut Cong nghip Thai Nguyen. Day là nhing diêu kin thun lçii dê phát triên
KH&CN nOi chung, các tO chüc, doanh nghip KH&CN nOi riêng.
2. Diu kiin v nhãn lirc KH&CN
Thai Nguyen là dja phrnmg cO tim nang v nhân lrc KH&CN. Vôi lçii th
là trung tam dào tao lón thu 3 cà nuac, có di ngü các nhà khoa h9c là giàng viên
các trumg dai h9c, cao dang trên dja bàn tinh. Hin nay, Dai h9c Thai Nguyen
có di ngü can b nghiên cru, giàng dy gân 4.000 ngui, trong do cO 2.543
can b giàng day; 151 giáo su, phO giáo su; 764 tiên 51. Ben canh do, di ngü
can b KH&CN lam các doanh nghip, nhât là ngành cong nghip ché biên,
chê tao, din tü cüng cO so luqng tumig dôi ian. Theo so lieu diéu tra, trung bInh
giai doan 2015 - 2017, sO can b khoa hçc cüa tinh là 52 ngu?ñ/10.000 dan,
so vó'i müc trung bInh cüa Ca nu&c tü 10- 12 ngui/10.000 dan. Day là tim nang,
lçii the rat ian cüa tinh ye nguOn nhân l%rc dê phát triên th chüc KH&CN,
doanh nghip KH&CN.
V. DANH GIA CHUNG
1. Nhü'ng kt qua dat dir'c
- Các t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN dA buac du hInh thành
yà phát triên, qua do nang cao tiêm lirc KH&CN yà cO nhng dOng gOp tIch circ
yào phát triên kinh tê xã hi cüa tinh.
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- Các t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN là cu ni giüp disa nhanh
k& qua nghiên c1ru vào üng diing trong san xut và thi.wng mi hóa san phm,
gop phn hInh thành và phát trin thj truèng KH&CN cüa tinh.
- Mt s san phm, djch viii cüa các t chüc KH&CN, doanh nghip
KH&CN cia dáp üng tt nhu cu trong tinh, phát trin ra các tinh lan cn và
huó'ng tii xut khu.
2. Ton tii, hin ch và nguyen nhân
a) Tn tti, hn ch
- Vic hInh thành và phát trin t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN
trên dja bàn tinh con khiêm tn, chua tuo'ng xüng vâi tim näng.
- TrInh d Cong ngh cüa các t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN
nhIn chung con a müc trung bInh, chiia mnh dtn du tu di mth cong ngh.
- Du tu cüa doanh nghip cho nghiên ciru và trin khai chim t l rt It
trong tng chi tiêu cüa doanh nghip. Rt it doanh nghip có cci s&, bi phn
chuyên trách nghiên cüu üng diing. Doanh nghip chua quan tam dn vic thành 1p
Qu5' phát trin KH&CN cüa doanh nghip.
- Mng lrni t chüc KH&CN chua hInh thành dy dü. Co sa 4t chit,
näng hrc lành dto quãn l, di ngfl nhân 11rc cüa các t chirc KH&CN con yu
và thiu các chuyên gia có trInh d cao.
b) Nguyen nhân
- Cong tác tuyên truyn ph bin chInh sách v phát trin t chüc
KH&CN, doanh nghip KH&CN chua th%rc hin dng b và dem lti hiu qua
chua cao. Nhn thüc cüa mt s co quan, don vi, dja phuong, doanh nghip v
vj trI, vai trO cüa th chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN chua thirc sir dy dü,
do mt phn thiu thông tin và chua duçc huang dn cii th& cüng nhu chua
chü dng tim hiu, nghién cüu v chinh sách.
- NhIn chung, diu kin co s& 4t chit, k5 thut, nhan 1irc cüa t chüc
KH&CN, doanh nghip KH&CN con chua dáp 1rng duçc yêu câu, thiu ngun hrc
d du hr cho hott dng KH&CN. Sir gn kt cüa nghién ciru khoa h9c và phát triên
cong ngh tai các tru?mg dii h9c, cao dng v&i các t chüc, doanh nghip
KH&CN vn chua thuc sir chat ch.
- Trong nhftng näm qua, các th chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN
chua duqc quan tam du tu, h trç di mâi cong ngh. COn thiu CáC co ch&
chInh sách thc sir tto mOi tru&ng thun lçii cho hoat dng KH&CN nói chung
và hott dng di mói, chuyn giao cOng ngh nói riêng; thiu co ch, chInh sách
hU'u hiu d thUc dy hoat dng chuyn giao các kt qua nghiên ciru vào
thirc tin san xut, kinh doanh d hInh thành và phát trin các t chüc KH&CN,
doanh nghip KH&CN.
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Phân thu hai
MUC TIEU, NHIIM VJ VA GIA! PHAP TH1TC HIN
I. MUC TIEU
1. Mtic tiêu chung
- Phát trin h tMng các t chüc KH&CN, doanh nghip KFI&CN nhm
nâng cao tiêm 1rc KH&CN cüa tinh.
- Nâng cao nng lirc, hiu qua hoat dng cüa t chüc KH&CN, doanh nghip
KH&CN; to dng 1irc day mmnh irng d1ing cac kêt qua nghiên ciru khoa h9c và
phát triên cong ngh vào hot dng san xuât, kinh doanh; nâng cao näng 1irc
ctnh tranh, phát triên các san phâm KH&CN.
2. Muc tiêu cii th
Dn näm 2025:
- Trên dja bàn tinh có It nht 40 t chüc KH&CN, 15 doanh nghip
KH&CN, 02 Co sâ uam tto cong ngh, uom tio doanh nghip KH&CN.
- H trçi dM miii cOng ngh cho 10 t chüc KH&CN và doanh nghip
KH&CN; t?o ra 70 quy trmnh k5' thut, cong ngh; phát triên duçic tr 25 san phâm
hang hóa, djch vi thuong mi hóa tü kêt qua KH&CN tth len.
II. NQI DUNG, NHIM VU, GIAI PHAP THIJ'C HIN BE AN
1. N9i dung ho trçr cua Be an
1.1. Ho trci các hogt dç5ng v tu' vá'n, dào tgo
- T chüc các hi nghj, hi thão,
dào tao, tp hun ph bin chIch sách
và huâng dn quy trInh, thu tiic lien quan den thành 1p to chüc KH&CN,
doanh nghip KH&CN cho các can b quân 1 nhà nrn9c ye KH&CN, các
doanh nghip, to chüc KH&CN, co s& uom tto và các hqp tác xä.
- H trg các hoat dng tu vn di mi cOng ngh; tu vn phát trin
doanh nghip KH&CN; tu van h trçi doanh nghip hithng các chInh sách uu dãi
theo quy djnh.
A
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lop

- H trçi, huO'ng din, tu vn các t chüc, doanh nghip tham gia chuo'ng trInh
dOi miii cOng ngh quôc gia; chucmg trInh phát triên doanh nghip KH&CN;
chuong trInh nang cao nàng suât, chat luçing san pham tr9ng diem, thu hrc;
chuong trInh phát triên tài san tn tue, xây dimg thirong hiu.
- Dy mnh tu vn, h trçi các t chirc khoa h9c và cOng ngh, doanh nghip
KH&CN ye xüc tiên dau tu, thuo'ng mai; các hot dng khuyên cOng, khuyên nOng
và tiêp cn các nguOn vOn khác.
1.2. FM trci các hogt dç5ng nang cao náng 4cc, ddi rn&i cong ngh, nghiên ct'u
hoàn thin, thu'ong mgi hóa san phâm và chuyên dOi sO.
- Tfu tiên giao k& qua nghiôn thu KH&CN Co ngun gc tir ngân sách
nhà nithc cho tO chCrc, doanh nghip, hp tác xã có nhu câu và dü diêu kin
áp diing nhäm nâng cao näng 1irc, thuo'ng mai hóa san phâm, lam co sâ phát triên
doanh nghip KH&CN.
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- H trçi các hoat dng nghiên cüu d phát trin tu&ng, hoàn thin
cong ngh d tao ra san phm mâi. H trçi kinh phi thirc hin dr an san xut
thu nghim tir vic üng d%lng các k& qua nghiên cru khoa h9c và Cong ngh,
sang ch& giãi pháp htru Ich d thành 1p doanh nghip KH&CN.
- H trçi thi& k& xây dirng trang thông tin din tu d quâng bá thông tin,
các san phm cüa doanh nghip KH&CN; xây dimg trang thông tin din tü cüa
Ca s uam tao và các hoat dng quâng bá v Ca sâ uam tao.
- H trçr t chüc KH&CN, doanh nghip và h9p tác xã tim nàng tr& thành
doanh nghip KH&CN dang k)" bâo h s huu tn tue, gop phn tang nhanh
s luçing tài san trI tu duçic bão h; khai thác có hiu qua ngun tài san trI tue.
- H trçi các thu tiic cp phép san xut km hành di vôi các san phm mói
hInh thành tu kêt qua KH&CN; xây dirng, Cong b và áp diing các tiêu chun,
quy chutn k5 thuat cho các san phm hang hóa cüa dan vj; xây dirng, áp ding
h tMng quân 1 chat krçing, cong ci cãi tin näng suit cht 1irçng vào hoat dng
cüa dan vj.
- H trç, huâng dn thu tiic thành lap, t chüc và hoat dng, ni dung chi
cüa Qu9 và quân 1 Qu5 phát trin KH&CN cüa doanh nghip theo dung quy djnh
cüa Nhà nrnc nhim giüp doanh ngbip thng cthng nguôn hrc dê th%rc hin hoat dng
khoa hçc và cong ngh.
- H trq các doanh nghip KH&CN xây dirng và thirc hin 1 trInh di mói
cong ngh, thirc hin chuyn di s tai doanh nghip.
1.3. kM trci các hogt d(5ng dánh giá, hoàn thin h so, th tyc d dáng k)
chi'mg nhçn doanh nghip KJTJ&CN
- H trçi dánh giá hoat dng va cht krçng djch vçi cüa to chüc sir nghip
cOng 1p trong lTnh vrc khoa h9c và cong ngh theo hixing dn cüa B Khoa h9c
và Cong ngh. DOi vâi các t chüc KH&CN ngoài Cong 1p 4n diing các quy djnh
dánh giá hoat dng và cht luçmg djch vi cüa th chüc sr nghip cong 1p trong
linh virc khoa h9c và cOng ngh cUa B Khoa h9c va Cong ngh d thirc hin
dánh giá.
- H trçi hoat dng dánh giá và thm djnh kêt qua thicc hin nhim vii
KH&CN khOng su diing ngân sách nhà nuâc lam ca sâ d dang k chüng nhn
doanh nghip KH&CN.
- H trçi tu vn doanh nghip 1p h so däng k) chirng nhn doanh nghip
KH&CN, M so dOi vâi các t chüc KH&CN chuyn di thành doanh nghip
KH&CN.
- Doanh nghip dáp irng các diu kiin tai Diu 6, Nghj djnh 13/2019/ND-CP
ngày 01/02/2019 cüa ChInh phü v doanh nghip KH&CN thI phn du rat ngn
1/3 thii gian thirc hin thu tiic hành chInh v cp Giy ching nhn doanh nghip
KH&CN.
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2. Nhim viii, giãi pháp thtyc hin
2.1. Hoàn thiçn cci ch chInh sách v td ch&c KH&CN, doanh nghip

KJ-I& CN
- Tip tiic nghiên ciru, hoàn thin các huàng dan, thu tiic, tao môi truô'ng
pháp 1 thun lqi thüc day hoat dng nghiên ciru, üng diing và phát trién cong ngh
cüa tO chirc KH&CN, doanh nghip KH&CN trên dja bàn tinh. Hung dn các
doanh nghip KH&CN hithng chInh sách uu dãi theo quy djnh ye min, giãm
thuê thu nhp doanh nghip, ixu dâi tin dirng, uu dãi ye dat dai theo quy djnh.
- Djnh kS' t chüc di thoai, tháo g khó kh5n wóng die cho các doanh ngbip,
tiêp tiic dé xuât các chInh sách câi thin môi tnthng pháp 1. Tiêp t1ic hoàn thin
vAn bàn quy phrn pháp 1ut ye giao quyên, djnh giá kêt qua nghiên cüu dê
chuyên giao cho to chüc KH&CN, doanh nghip KH&N; tao diêu kin thun 1i
cho to chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN khai thác kêt qua nghiên cüu
khoa hc và phát triên cong ngh, dua vào san xuât, kinh doanh.
2.2. Tuyên truyn, pM bié'n cc' ché', chInh sách ye' td chz'c KH&CN,
doanh nghip KH&CN
- TAng cu&ng, dy manh hoat dng tuyên truyn, ph bin v chinh sách
phát triên to chirc KH&CN, doanh nghip KH&CN. Tuyén truyên, phô biên các
kiên thüc ye quân 1 tO chüc, diêu hành hoat dng san xuât, kinh doanh dôi vth
loai hInh doanh nghip KH&CN, s& h&u trI tue, tiêu chuân do krô'ng chat hsçmg,
xây dirng và phát triên thucing hiu.
- Bi tn kinh phi thuô'ng xuyên cho hoat dng truyn thông v chinh sách
phát triên tO chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN. Da dng hóa cOng tác
truyên thông: tuyên truyên trên các phrnmg tin thông tin Website, báo và các
tap chI chuyen ngành, dài phát thanh và truyen hInh. TO chüc tham quan h9c tp
mO hInh, tO chirc KH&CN, doanh nghip KH&CN hoat dng hiu qua, thành cOng.
- T chüc hoat dng tOn vinh nhtng t chüc KH&CN, doanh nghip
KH&CN có dóng gop cho sir phát triên KH&CN cOng nhu kinh tê xã hi cOa tinh.
- T chüc khào sat, dánh giá các t chirc KH&CN, doanh nghip, hçip tác xA
Co hoit dng nghien ciru, 1rng diing ket qua KH&CN, tiêm nAng phát trien thành
doanh nghip KH&CN.
- Tang cu?ing h trçi, nâng cao vai trô cOa các Hi, Hip hi doanh nghip
trong vic tuyên truyên, phO biên cor che, chInh sách ye doanh nghip KH&CN
nhAm tác dng lan tOa, thüc day phát triên doanh nghip KH&CN.
2.3. Thik ddy lien kIt Vin, Tnrông dgi hQc yà doanh nghip, h'p tác xâ
nhám ho trQ' hInh thành và phát triên doanh nghip KJTI&CN
- Thñc dy gn kt chtt chê giia các vin nghiên cüu, tru&ng dai hçc va
doanh nghip, giüp các doanh nghip tiêp than ket qua KH&CN mói dê hInh thành
các doanh nghip KH&CN.
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- HInh thành và thi.ic dy hoat dng các cci s& uom tao cong ngh, uom tao
doanh nghip KH&CN tai các Truông dai h9c, tp doàn, doanh nghip licn trên
dia bàn tinh.
2.4. Rà soát, sp xe, dâ'y mgnh cci cM ty' chz các tá chz'c KJ-I&CN cong 1p
vàphát trie2n td chi'c KH&CNngoài cOng 1p
- Xác djnh các linh vrc KH&CN cn uu tiên phát trin theo timg giai doan,
tao diu kin nâng cao näng lirc nghiên cüu, trin khai di vói nhüng t chüc
KH&CN thuc lTnh virc ru tiên. Rà soát, dánh giá các t chüc KH&CN theo
hiu qua hoat dng d có phixang an h trçi mt cách hçip 1.
- Tip tiic stp xp, thrc hin C4i ch tir chü d& vói t chüc KH&CN cong 1p
theo quy hoach mng hthi t chüc KH&CN cong 1p duçic phê duyt, h trçi
kinh phi hoat dng gn vâi nhim vi,i và san phm du ra.
- fMy manh phát trin t chüc KH&CN ngoài cOng lap, h trq các t chüc
KH&CN ngoài cong 1p nâng cao näng 1irc và hiu qua hoat dng.
III. NGUON KINH PHI THIJ'C HIN
1. Khái toán kinh phi thiyc hin Be an:
- T&ig kinh phi: 59.470 triu dng. Trong do:
1.1. Ngân sách nhà nrnic: 16.650 triu dng (tü ngun kinh phi sir nghip
KH&CN tinh giao htng nam).
1.2. Huy dng tü các ngun vn hçp pháp khác: 42.820 triu dng, bao gm:
- Các doanh nghip du tu kinh phi trin khai thành 1p doanh nghip
KH&CN, du tu nâng cp c sâ ha tng, du tu cho nghiên thu và trin khai
KH&CN, du tu di mi cOng ngh, chuyn giao cOng ngh, thi& bj, nghiên cüu
khoa h9c, phát trin cOng ngh.
- Ngun tài trçi, du tu cüa t chüc, cá nhân trong nuâc và ngoài ni.râc.
2. Ap dyng quy dlnh quãn 1 ni dung và kinh phi nhã ntró'c cho các
hott dng cüa B an:
2.1. H trçi thirc hin dir an san xut thir nghim; dçr an üng diing
KH&CN; h trçi di miii cOng ngh:
+ Thirc hin theo Quy djnh v quãn 1 và t chüc thirc hin nhim vij
KH&CN cp tinh cüa tinh Thai Nguyen;
+ Ni dung và djnh mirc h trç: theo Quy djnh djnh müc xây dirng,
phân b dir toán, quyt toán và h trçi kinh phi di vói nhim vii KH&CN có
51r diing ngân sách nhà nuâc tinh Thai Nguyen và các quy djnh khác có lien quan.
2.2. Các nhim vi,i h trçi khác: ni dung và djnh mirc h trç thirc hin
theo các quy djnh hin hành cüa Trung uong và dja phuorng.
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Phân thu ba
TO CH15'C THIXC HIIN
1. S& Khoa h9c vã Cong ngh
- Là Co quan thuô'ng trirc thirc hin D an, chju trách nhim chü trI
trin khai thirc hin Dê an, xây dimg các chuong trInh, dê tài, dir an nhàm
phát trin to chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN trInh cap có thâm quyên
phê duyt và to chüc triên khai có hiu qua.
- Tuyên truyn các co ch, chInh sách, hithng dn xây dimg và tip thin
ho so dé nghj h trq hotc tham gia các chuong trInh, dê tài, dir an ye phát triên
t chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN trên dja bàn tinh.
- Chü trI, phi hçp vâi Si Tài chInh và các sâ, ban, ngành, Co quan lien quan
xây dimg kê hoch, d? toán kinh phi chi tiêt triên khai các ni dung, hott dng
h trçi cña dê an hang näm.
- Tng hqp, so kt, tng k& dánh giá kt qua trin khai thirc hin D an
báo cáo UBND tinh.
2. S& Ké hoich vã Dãu tir
- Phi hqp vâi S& Khoa h9c và Cong ngh, Si Tài chinh tham muu bi tn
kinh phi nguôn von tü ngân sách tinh dê thirc hin các nhim vi cüa Dê an theo
quy djnh.
- Chü trI phi hçp vâi Sâ Khoa hc và Cong ngh cung cp s 1iu v
doanh nghip dê phiic vii cong tác khào sat, dánh giá phát triên doanh nghip
KH&CN; tu van, hithng dan các doanh nghip khi thành 1p mói; khi có diêu chinh
ye ngành, nghê dé thành 1p doanh nghip KH&CN.
3. S& Tài chInh
Chü trI, ph6i hçip vâi Sâ Khoa h9c và Cong ngh, Sâ K hoach và Du tu
can cü khâ näng ngân sách cüa tinh, tham muu UBND tinh bô tn kinh phi
thirc hin Dê an theo quy djnh.
4. S& Tãi nguyen và Môi trtrô'ng
Chü trI, phi hqp cac s&, ngành, don vj lien quan ph bin, hurng dan,
tiêp nhn, ho trçl doanh nghip KH&CN, co sâ uom tao cong ngh, uom tao
doanh nghip KH&CN các chinh sách ye dat dai, mOi tn.thng theo quy djnh.
5. Ciic thu tinh
Chü trI, phi hqp các si, ngành, don yj lien quan ph bin, huâng dn,
tiêp nhn, hO tr doanh nghip KH&CN, các co sâ uom tao cOng ngh, uom tao
doanh nghip KH&CN thii hung cac chInh sách uu dâi ye thu theo quy djnh.
6. Ngn hang Nhà nu*c chi nhánh tinh Thai Nguyen
Chü tn, phi hcip các sâ, ngành, don yj lien quan ph bi&i, hithng din, h trçi
doanh nghip KH&CN thirc hin các chinh sách uu dãi tin diing theo quy djnh.
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7. Các s&, ban, ngành; UBND các huyn, thj xã, thành ph
- PMi hçp vó'i Si Khoa h9c và Cong ngh và các Ca quan lien quan trin khai
thçrc hin Dê an, g1ri báo cáo tInh hInh thirc hin ye Sâ Khoa hçc và Cong ngh
dê tong hqp báo cáo UBND tinh theo quy djnh.
- B trI kinh phi, 1ng ghép vói ngun vn h trçY cüa D an d triên khai
thirc hin các ni dung, nhim vi, dir an thuc Dê an cüa ngành, dja phuang.
8. Các hi, hip hi doanh nghip
- Tuyên truyn, ph bin dn hi viên v các ni dung, chInh sách cüa D an.
- Tng hçip nhtrng khó khän, vuàng mtc cüa doanh nghip, kin nghj vâi
UBND tinh thông qua Sâ Khoa hc và Cong ngh dê kjp thèi tháo gä, tto môi trueing
thi4n igi cho doanh nghip hoat dng và phát triên./.
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PHU LUC
Biu si 1: Tong hqp các nhim vii chInh h trçr thirc hin cüa Be an trong giai doin 2021-2025

TT

Nôi dung

Tong kinh phi
(triçu dóng)
Dir kiên kêt qua
Sy' nghip
KH&CN

2

4

5

Ngun
khác

Ni dung 1: Tuyen truyn, ph bin, tp hun v chInh
sách phát triên to chüc KH&CN, doanh nghip
KIH&CN

200 lucrt can b quân 1 các cp;
500 lrn7t ngui tii to chüc KH&CN,
doanh nghip, hçip tác xä

100

Ni dung 2: T chüc dánh giá, kháo sat các doanh
nghip, tO chirc KH&CN, hçip tác xã tiêm näng phát
triên thành doanh nghip KH&CN

100 t chüc KH&CN, doanh nghip,
hçip tác xâ

100

Nç3i dung 3: T chüc Trin lam, h trq các t chüc,
doanh nghip tham gia Hi chçi, triên lam ye KH&CN

20 luçit t chüc KH&CN, doanh
nghip, hçrp tác xã tham gia

150

200

Ni dung 4. T chüc tham quan h9c tp mO hInh, t
chüc KH&CN, doanh nghip KH&CN hot dng hiu
qua, thành cong

100 krçit ngu?ñ tii các si, ngành lien
quan, to chüc KH&CN, doanh
nghip, hçp tác xã

100

120

Ni dung 5. Thirc hin các nhim vii KH&CN nghiên
ciru dé phát triên tu&ng, hoàn thin cong ngh de to
ra san phâm mâi; san xuât thu nghim tü vic üng dçing
các kêt qua nghiên cüu khoa h9c và Cong ngh, sang
chê, giâi pháp hüu Ich

10 do'n vj

6.000

15.000
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TT

Ni dung

Dir kiên kêt qua

Tong kinh phi
(triu dong)
Sy' nghip
KH&CN

Nguón
khác

6

Ni dung 6: H trçi các doanh nghip xây dirng và thirc
hin 1 trInh dôi mth cong ngh

05 doanh nghip

1.200

3.000

5 dan vj

1.000

2.000

'

Ni dung 7: H trçi thit k, xây drng trang thông tin
din tir dê quãng bá thông tin, các san phâm cüa doanh
nghip KH&CN, ca s& uam tao cong ngh, uam tao,
doanh nghip KH&CN

10 dan vj

7.000

20.000

8

Ni dung 8. H trçi di mth cong ngh tai doanh nghip
nhô vâ vfia (tap trung các ni dung h trçi theo hithng
dan cüa Chuang trInh dôi mói Cong ngh quôc gia den
nàm 2030)

1.000

2.5 00

16.650

42.820

Ni dung 9: Các ni dung h trçi khác và so kt, tng kt
thuc hiên Dê an
Tong cong:

59.470
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Biêu s 2: Phân k ngulin von dãu tir thirc hin ella Be an trong giai doin 2021-2025
LJU1t Vt it/LU. U teu UUfi)

TT

2

N9i dung

Tong
kinh phi
thtrc hiên

PHAN KY

Trongdó
Nàm 2021
Sir nghiep

Nguon
kh ac

Su'
'.
ngniep
KH&CN

Nguon
kh'ac

Nàm 2022
Sit
nghzcp
KH&CN

Nguon
kh'ac

Nàm 2023
SW
nghl?p
KH&CN

Nguon
kh'ac

Nan, 2024
Szi
nghicp
KH&CN

Nguon
kh'ac

Nám 2025
Sir
ngniçp
KH&CN

Nç5i dung]: Tuyêntruyn,
phô biên, tp huân ye
chInh sách phát triên to
chüc KH&CN,doanh
nghip KH&CN

100

100

20

20

20

20

20

N3idung2: Tchi'rcdánh
giá, khão sat các doanh
nghip, to chrc KH&CN,
h9'p tác xä tiêm nãng phát
triên thành doanh nghip

100

100

20

20

20

20

20

Nguon
khác

KH&CN
3

N5idung3. TchircTrin
lam, h tro các to chirc,
doanh nghip tham gia Hi
chq, triên lam ye KH&CN

350

150

200

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

4

N5idung4: Tchüctham
quan h9c tp mô hinh, tO
chüc KH&CN,doanh
nghip KH&CN hoat dng
hiu qua, thânh cOng

220

100

120

20

24

20

24

20

24

20

24

20

24
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TT

Nçu dung

5

N5idung5: Thirchincác
nhirn vii KH&CN nghiên
ci'ru dê phát triên tu6ng,
hoàn thin cong ngh dê tao
ra san phâm mth; san xuât
thu nghim tü vic irng
diing các kêt qua nghien
ciru khoa h9c và cong nghê,
sang chê, giãi pháp hu'u Ich

6

7

Tong
kinh phi
thtrc hiên

PHAN KY

Trong do
Nàm 2021
Su'nghiep
KH&CN

Nàm 2022

Nám 2023

Nàm 2024

Nãm

Nguon
kh'ac

S
nghicp
KH&CN

Nguon
kh'ac

Su'
nghicp
KH&CN

Nguon
kh'ac

Sit
'..
nghzcp
KH&CN

Nguon
kh'ac

Sit
nghicp
KH&CN

Nguon
kháC

Sir
nghicp
KH&CN

21.000

6.000

15.000

1.200

3.000

1.200

3.000

1.200

3.000

1.200

3.000

1.200

Ni dung 6: H trç các
doanh nghip xây dirng va
thixc hiên lô trInh dOi mri
cong ngh.

4.200

1.200

3.000

240

600

240

600

240

600

240

600

240

Nç5i dung 7: H tro thit
kê, xây dirng trang thông
tin din tu ctê quãng ha
thông tin, các san phâm
cüa doanh nghip
KH&CN, ca sâ uom tao
cOng ngh, uo'm tao, doanh
nghip KH&CN

3.000

1.000

2.000

200

400

200

400

200

400

200

400

200

22

TT

Nçn dung

Tong
kinh phi
thu'c hiên

PHAN KY

Trongdó
Näm 2021
..
Su'nghzep

kH&cA

Nguon
kh'ac

Nám 2022

Nám 2023

Nám 2024

Nàm 2025

Su
'.
nghicp
KH&CN

Nguon
kh'ac

Su'
nghicp
KH&CN

Nguon
kh'ac

Sii
.,
nghicp
KH&CN

Nguon
kh'ac

Su'
'.,
nghl?p
KH&CN

1'/guon
kh'ac

Sit
'.
nghicp
KH&CN

Nguon
kh'ac

8

Ni dung 8: H tr di
mâi cong ngh ti doanh
nghip nhO và vira (tap
trung các ni dung h trq
theo hrn'mg dn cüa
Chi.rang trInh doi mi
cong ngh quôc gia den
näm 2030)

27.000

7.000

20.000

1.400

4.000

1.400

4.000

1.400

4.000

1.400

4.000

1.400

4.000

9

N5i dung 9: Các ni dung
ho trçi khác và so kêt, tOng
kêt thiic hiên Dê an

3.500

1.000

2.500

200

500

200

500

200

500

200

500

200

500

Tng cong

59.470

16.650

42.820

3.330

8.564

3.330

8.564

3.330

8.564

3.330

8.564

3.330

8.564

