
 
 

UBND TỈNH THÁI NGUYỂN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /KHCN-QLCN 

V/v hướng dẫn hồ sơ thủ tục  

cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp  

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thái Nguyên, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

 - Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên 

thuộc Đại học Thái Nguyên; 

- Các Trung tâm ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp;  

- Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên; 

- Các Hiệp hội, Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về 

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên hướng dẫn hồ 

sơ thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đến các cơ quan, đơn vị 

và doanh nghiệp có liên quan, cụ thể như sau:  

1. Đối tượng, điều kiện cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN 

1.1. Đối tượng:  

- Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật 

Việt Nam và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả khoa học và 

công nghệ; 

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ và thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước 

đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

1.2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN: 

1.2.1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; 
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b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được 

cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 

2, Điều 7 của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP; 

c) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết 

quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. 

1.2.2. Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng các điều kiện quy 

định tại điểm a và điểm b mục 1.2.1 được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ. 

2. Nộp hồ sơ và thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ 

2.1. Nộp hồ sơ  

a) Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ: 

- Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Mục 1.2 Công văn này gửi 

01 bộ hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên - Lĩnh vực Khoa học và 

Công nghệ;  Địa chỉ: Số 17, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  

- Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến tại địa 

chỉ: https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/. 

b) Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ 

ngày nghỉ lễ, tết). 

2.2. Thành phần hồ sơ  

a) Đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 

01, Nghị định số 13/2019/NĐ-CP); 

b) Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ 

quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản 

sao có chứng thực), thuộc một trong các văn bản sau: 

- Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; 

- Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống 

thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật; 

- Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt 

được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ 

chức xét tặng giải thưởng; 

- Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác 

nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

không sử dụng ngân sách nhà nước; 

- Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; 

https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/
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- Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương. 

c) Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa 

học và công nghệ (theo Mẫu số 02, Nghị định số 13/2019/NĐ-CP). 

2.3. Thẩm định hồ sơ: 

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa 

học và Công nghệ Thái Nguyên trả lời doanh nghiệp về tính hợp lệ của hồ sơ. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ và quyết định việc cấp hoặc từ chối 

cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

c) Trường hợp kết quả KH&CN có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực 

khác nhau, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.  

d) Trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật 

đánh giá kết quả khoa học và công nghệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi công văn 

kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đề 

nghị Quý cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Sở ban, ngành có liên quan;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Website Sở KHCN; 

- Lưu: VT, QLCN.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Bộ Sơn  
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