
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  63/SKHCN-TĐC Đồng Nai, ngày  14  tháng  01 năm 2016 
V/v cung cấp thông tin về các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp. 
 

 

     Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 

Theo nội dung công văn số 33/SKHĐT-KTN ngày 06 tháng 01 năm 2016 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp; 

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác hỗ trợ 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1852/2011/QĐ-UBND ngày 
26/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình khoa học và công 
nghệ hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập 
giai đoạn 2011-2015. 

Hiện nay, Chương trình hỗ trợ giai đoạn 2011-2015 đã kết thúc, do đó Sở 
Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo nội dung hỗ trợ và lấy ý kiến góp ý 
của các cơ quan liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương 
trình hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn 2016-2020. Các thông tin liên quan 
đến dự thảo Chương trình hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 như sau: 

1. Tên Chương trình hỗ trợ (dự thảo): chương trình khoa học và công nghệ 
hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai 
đoạn 2016-2020. 

2. Đối tượng hỗ trợ: các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
3. Điều kiện hỗ trợ: Tất cả các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành 

phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, 
trong đó ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

4. Mục đích hỗ trợ: hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng 
cao năng suất, bảo hộ sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công 
nghệ,… 

5. Nội dung hỗ trợ (dự kiến): gồm 03 chương trình hỗ trợ liên quan: 
 - Chương trình 1: hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản lý 

tiên tiến và xây dựng tiêu chuẩn; 
- Chương trình 2: hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ; 
- Chương trình 3: hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm mới, đổi mới công nghệ và 

tiết kiệm năng lượng. 
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6. Mức hỗ trợ: tùy theo nội dung đăng ký hỗ trợ của từng chương trình. 
7. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: tổ chức/doanh nghiệp gửi đơn đăng ký theo mẫu, 

Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư (bản sao); Bản thuyết minh đề nghị 
hỗ trợ của doanh nghiệp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để xét duyệt. 

8. Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ; Thông tin liên hệ: 
061.3822297 (line 8503: Nguyễn Công Khánh; line 8504: Vũ Thanh Minh) 

9. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành, UBND các địa phương. 
Trên đây là một số thông tin liên quan về dự thảo chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp giai đoạn 2016-2020; Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổng hợp. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Giám đốc, các Phó giám đốc (báo cáo); 
- Lưu : VT, VP, TĐC. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Huỳnh Minh Hậu 
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