
     UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Số:          Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 5 năm 2018 

V/v hướng dẫn đăng ký chứng nhận 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ  

 

                    

Kính gửi:   .........................................................................................  

 ..........................................................................................  

 

Căn cứ Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về 

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính 

phủ về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ;  

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 

18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 

của Chính phủ về Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm 

vụ không sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ công văn 794/BKHCN-PTTTDN ngày 23/3/2015 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ V/v hướng dẫn việc giải trình quá trình ươm tạo và làm chủ 

công nghệ trong hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ, 

Để đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy 

định, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hướng dẫn cụ thể như sau: 

I. Thủ tục đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

1. Thành phần hồ sơ 

a) Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (Mẫu 1);  

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng 

thực trong trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện) 

c) Dự án sản xuất, kinh doanh, trong đó những nội dung liên quan đến kết 

quả KH&CN là cơ sở đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (Mẫu 2). Nội 

dung Dự án sản xuất, kinh doanh gồm có: 

- Chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN 

(kèm theo các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết 

quả KH&CN); 
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- Giải trình quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ từ các kết quả 

KH&CN có quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp; 

- Phương án sản xuất, kinh doanh trong đó nêu rõ các sản phẩm hàng hoá 

hình thành từ kết quả KH&CN và các điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất, 

kinh doanh. 

d) Các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả 

KH&CN (sao y bản chính). 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3. Lệ phí: Không. 

4. Nơi nhận hồ sơ (Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện) và nơi trả kết quả): Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh 

(Số 4, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu). 

II. Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử 

dụng ngân sách nhà nước 

Trong trường hợp doanh nghiệp tự nghiên cứu, hoàn thiện kết quả 

KH&CN là kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN (chương trình, đề tài, đề 

án, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ), kết quả ươm tạo công 

nghệ; sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước thì kết quả KH&CN đó cần 

được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá trước khi làm hồ sơ 

đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.  

Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng 

ngân sách nhà nước cụ thể như sau: 

1. Thành phần hồ sơ 

- Đối với trường hợp đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm 

vụ: 

+ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ (Phụ lục 

1); 

+ Bản sao của Bằng khen, Giấy khen, Văn bản cho phép áp dụng của cơ 

quan có thẩm quyền 

- Đối với trường hợp không phải là đặc cách cấp Giấy xác nhận kết quả 

thực hiện nhiệm vụ: 

+ Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ(Phụ lục 

1); 

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (Phụ lục 7). 

+ Các tài liệu khác (nếu có) liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ 

(giải thưởng về khoa học và công nghệ, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, quyết 

định giao nhiệm vụ,…). 

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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3. Lệ phí: Kinh phí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do tổ chức, cá 

nhân đề nghị bảo đảm và chi trả. Mức chi áp dụng theo quy định hiện hành đối 

với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. 

4. Nơi nhận hồ sơ (Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu 

điện) và nơi trả kết quả): Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh 

(Số 4, Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu). 

Các văn bản và hồ sơ liên quan được đăng tải đầy đủ trên website của Sở 

KH&CN tại địa chỉ: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn 

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 Bạch Đằng,  

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Điện thoại: 0254.3727340 – 0903.044.053 (B.Liên) – Fax: 0254.3853557 

Email: lynskim@gmail.com 

Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của Quý doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC   

- Giám đốc (để b/c); 

- TT TT&TKKHCN (đăng lên website Sở); 

- Lưu: VT, QLKHCNCS. 

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
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