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Chính sách phát triển của Nhà nước 

DN dẫn 
dắt 

DN vừa và 
nhỏ  

DN khởi nghiệp 
(Startup) 

Môi trường ươm tạo 

Môi trường thử nghiệm 

Chương trình liên kết, hỗ trợ  

Hoạt động R&D 

Giáo dục & đào tạo 

Hạ tầng dịch vụ 

PPP 

DN 

NN 



CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2016-2020 

Chương trình Nghiên 
cứu khoa học – phát 

triển công nghệ và nâng 
cao tiềm lực khoa học và 
công nghệ thành phố Hồ 

Chí Minh giai đoạn 
2016-2020 (Quyết định số 

2953 ngày 07 tháng 6 
năm 2016) 

Chương trình Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và 
vừa đổi mới sáng tạo, 

nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hội nhập quốc 
tế giai đoạn 2016-2020 

trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Chương trình Thúc đẩy 
phát triển thị trường 

khoa học và công nghệ 
Thành phố Hồ Chí 

Minh giai đoạn 2016-
2020 (Quyết định số 2954 

ngày 07 tháng 6 năm 
2016) 

Kế hoạch Hoạt động 
khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo ở cơ sở 

giai đoạn 2016 – 2020 
trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh (Quyết 
định số 4937 ngày 05 
tháng 10 năm 2015) 

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1 2 3 4 



CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ VÀ NÂNG CAO TIỀM LỰC KH&CN 

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

CHƯƠNG TRÌNH 
NGHIÊN CỨU 

KH&CN TRỌNG 
ĐIỂM GIAI 

ĐOẠN 2016-2020 

1. Chương trình 
Cơ khí và Tự 

động hóa 

2.Chương trình 
Điện- điện tử và 

Công nghệ 
thông tin 

5.Chương trình 
Quản lý và Phát 

triển đô thị 

3.Chương trình 
Hóa dược, CN 
thực phẩm và 

CN vật liệu 

Các lĩnh vực 
khoa học và 

công nghệ khác 

4. Chương 
trình Công 
nghệ Sinh 

học 



Chương trình nghiên cứu khoa học - phát triển công 

nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN Tp. HCM: 

 1. Hỗ trợ nghiên cứu khoa học 

 2. Hỗ trợ nâng cao tiềm lực KH&CN 



CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ NÂNG CAO TIỀM LỰC KH&CN 

Mục tiêu chính: 

• Tỷ lệ ứng dụng: 60% 

• Sản phẩm mục tiêu: 05 

• Tổ chức KH&CN tiên tiến: 02 

• Hỗ trợ hình thành doanh nghiệp KH&CN: 300 

• Xây dựng mạng lưới hợp tác KH&CN.  

 



CÔNG CỤ HỖ TRỢ 

Về nghiên cứu khoa học: 

• Chương trình nghiên cứu mục tiêu 

• Kế hoạch phát triển sản phẩm mục tiêu. 

• Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử 
nghiệm sản phẩm mới 

• Hỗ trợ dự án khởi nghiệp. 

 



CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU 

• Thực hiện theo 
Danh mục được 
Sở KH&CN công 
bố 

Đặt hàng 
nghiên cứu 

• Tự đề xuất theo 
định hướng 
KH&CN của 
Thành phố 

Tài trợ  
nghiên cứu 

• Sản phẩm mang 
lại hiệu quả kinh 
tế cao 

• Đồng đầu tư DN 
không dưới 50% 

Xây dựng 
Sản phẩm mục 
tiêu  

• Hỗ trợ thương 
mại hóa và khởi 
nghiệp 

Hỗ trợ  
khởi nghiệp 

 
HÌNH 
THỨC 

 



GiỚI THIỆU VỀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Quyết định 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016) 



MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA QUY CHẾ 

QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN 

 

• Thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ: tinh gọn, kịp thời 

 

• Phương thức và định mức đầu tư nhiệm vụ KH&CN 

 

• Ban Chủ nhiệm chương trình KH&CN 



ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

• Nộp hồ sơ liên tục trong năm; 

 

• Công bố kết quả xét hồ sơ 3 đợt/năm; 

 

• Ký kết hợp đồng với tổ chức chủ trì nhiệm vụ. 



QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KH&CN 

Nhiệm vụ KH&CN 
Tiếp nhận  

hồ sơ 

Liên tục  

trong năm 

- Nội dung 

- Tài chính 

 

 

HĐTV 

 

 

Hoàn thiện hồ sơ 

 

Ký  

Hợp đồng 

 

Kiểm tra, giám định 

 

Nghiệm thu 



CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

• Đào tạo nhân lực về KH&CN 

 - Công lập: Hỗ trợ đến 100% kinh phí đào tạo, bồi 

dưỡng 

 - Ngoài công lập: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng 

• Đào tạo quản trị viên tài sản trí tuệ: (Miễn phí) 

 - Quản trị viên 

 - Trưởng bộ phận 

 - Giám đốc quản trị 

 



CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

•  Hỗ trợ kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo 

 - Quốc tế 

 - Tối đa 30% kinh phí và không quá 150 triệu đồng 

• Đánh giá sự phù hợp (Phòng thử nghiệm): đào tạo; 

xây dựng hệ thống tài liệu; mở rộng phạm vi, lĩnh vực 

công nhận 

 - Phòng thử nghiệm: tối đa 70 triệu đồng 

 - Phòng thử nghiệm trọng điểm: tối đa 250 triệu 

đồng. 



CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

• Hỗ trợ hoạt động kết nối 

 - Tham gia chợ công nghệ và thiết bị thường xuyên 

 - Cung cấp thông tin trọn gói 

 - Khai thác thông tin KH&CN 

 - Tham gia mạng lưới liên kết thông tin KH&CN 

 - Sử dụng cơ sở vật chất KH&CN 



CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

• Hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 

 - Tổ chức các sự kiện 

 - Nâng cao năng lực cho tổ chức hỗ trợ ĐMST&KN 

 - Dự án khởi nghiệp 

 - Hạ tầng CSVC hệ sinh thái ĐMST 

 - Đào tạo ĐMST&KN 

 



CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

 

• Hỗ trợ Doanh nghiệp 

 - Đổi mới công nghệ, sản phẩm 

 - Quản lý chất lượng 

 - Quản lý năng lượng 

 - Đổi mới sang tạo 

 - Quản trị tài sản trí tuệ 

 

 



CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

 

• Các chính sách hỗ trợ khác 

 - Đánh giá kết quả KH&CN 

 - Tư vấn – môi giới chuyển giao công nghệ 

 - Tư vấn, hướng dẫn pháp luật sở hữu công nghiệp, 
 tra cứu thông tin nhãn hiệu 

 - Cung cấp thông tin phục vụ doanh nghiệp 

 - Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong nông nghiệp 

 - Ứng dụng tiến bộ KH&CN cho các ngành 

 

 




