
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  141  /KH-UBND 
 

Thừa Thiên Huế, ngày  09 tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ,  

chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn  

tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định một số chính sách hỗ 

trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí 

tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030;  

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

22/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, 

chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế, giai đoạn 2021 – 2030;  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ 

trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí 

tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021, với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp phát 

triển, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu lực 

quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản 

xuất, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh (sau đây được gọi chung là doanh 

nghiệp) trên địa bàn tỉnh. 

b) Góp phần nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và thúc đẩy cải tiến, đổi 

mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ nhằm thúc 

đẩy kinh tế phát triển đa dạng, hiệu quả, tăng trưởng cả về số lượng, chất lượng và 

tỷ trọng đóng góp trong nền kinh tế của tỉnh.  

2. Yêu cầu 

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 



2 

thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trong 

công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cộng đồng doanh 

nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội. 

b) Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND 

ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy 

định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công 

nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 

2021-2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND). Hỗ trợ, tạo 

điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp:  

a) Hỗ trợ chuyển giao công nghệ. 

b) Hỗ trợ đổi mới công nghệ, cải tiến công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý 

hóa sản xuất, hoàn thiện công nghệ. 

c) Hỗ trợ lãi suất vay vốn để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư nhận chuyển 

giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ. 

d) Hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa kết quả 

nghiên cứu bằng hình thức thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm theo quy định. 

đ) Hỗ trợ đối với hoạt động áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến, tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm dịch vụ. 

e) Hỗ trợ đối với phát triển tài sản trí tuệ. 

g) Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư. 

h) Hỗ trợ mua, nghiên cứu hoàn thiện sáng chế, sáng kiến để chuyển giao 

cho doanh nghiệp áp dụng, phổ biến cho công chúng hoặc phát triển ý tưởng, dự 

án khởi nghiệp. 

i) Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 

2. Về tuyên truyền, phổ biến kế hoạch 

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hội nghị hướng 

dẫn, phổ biến. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Huế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ 
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biến sâu rộng Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ 

quan báo chí của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến Kế hoạch. 

3. Về công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng trong 

thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp  

a) Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp đúng theo 

quy định (xây dựng thủ tục hành chính để thực hiện, nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh). 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Ban Quản lý Khu 

kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị và hưởng chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp của tỉnh đúng theo quy định của Nghị quyết số 22/2020/NQ-

HĐND. 

c) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và 

Công nghệ trong thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp đúng theo quy định. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh phân bổ cho Sở 

Khoa học và Công nghệ năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận, tổ chức thẩm định, nghiệm thu hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ, phê duyệt, giải ngân kinh phí hỗ trợ, kiểm tra các dự án, nội dung 

được hỗ trợ; tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp sai 

phạm và các vấn đề vướng mắc liên quan. 

- Căn cứ nhu cầu thực tế, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất số lượng doanh nghiệp và nhiệm vụ khoa 

học - công nghệ cần hỗ trợ; lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính 

thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt. 

 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham 
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mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. 

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: Phối hợp 

với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc phổ biến chính sách; hướng dẫn các 

tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tham gia thẩm định, nghiệm thu hồ sơ 

về hỗ trợ khi có đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, các cơ quan, 

đơn vị và doanh nghiệp có liên quan gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ 

để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 Nơi nhận: 

- Bộ KH&CN (để báo cáo); 
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế; 

- Đảng ủy khối Cơ quan và DN tỉnh; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, CN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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