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CHÍNH PHỦ 

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 

 

 
NGHỊ ĐỊNH : 

 

Chƣơng I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh. 

Nghị định này quy định về việc thành lập doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ và chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. 

2. Đối tượng áp dụng. 

Đối tượng áp dụng Nghị định này là tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, 

cá nhân nước ngoài có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp các kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và có nhu cầu thành lập doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ. 

Trong đối tượng nêu trên, các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ và tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập thực hiện việc 

chuyển đổi tổ chức, hoạt động để thành lập doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ được gọi chung là tổ chức khoa học và công nghệ công lập.  
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Điều 2. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ  

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định này là 

doanh nghiệp do đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này thành 

lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Luật Khoa học và Công nghệ.  

Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là thực hiện 

sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ. Ngoài các hoạt động này, doanh nghiệp khoa học và công nghệ có 

thể thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm hàng hoá khác và thực 

hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ  

1. Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (viết tắt là kết 

quả khoa học và công nghệ) là cơ sở để xem xét cấp Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ.  

2. Một số yếu tố xác định kết quả khoa học và công nghệ. 

Kết quả khoa học và công nghệ là kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (chương trình, đề tài, đề án, dự án nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ), kết quả ươm tạo công nghệ; do các đối tượng nêu tại 

khoản 2 Điều 1 thực hiện hoặc được chuyển giao từ các cá nhân, tổ chức 

khác; sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc từ các nguồn vốn khác; 

được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận quyền sử dụng 

hoặc sở hữu... 

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể các yếu tố xác định kết 

quả khoa học và công nghệ. 

Điều 4. Mục đích thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai ứng dụng các 

kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thương mại 

hoá các sản phẩm hàng hoá là kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ; 

phát triển thị trường công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.  

 

Chƣơng II 
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Điều 5. Trình tự thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ  

1. Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này (trừ tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập) thành lập doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ theo trình tự sau: 
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a) Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp để  

thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh 

doanh có thẩm quyền; 

b) Sau khi được thành lập, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký chứng nhận 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ trình Sở Khoa học và Công nghệ địa 

phương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được xem xét, cấp Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập thành lập doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ theo trình tự sau: 

a) Xây dựng Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động để thành lập doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt; 

b) Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 

để thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh 

doanh có thẩm quyền; 

c) Sau khi được thành lập, doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký chứng nhận 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ trình Sở Khoa học và Công nghệ địa 

phương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được xem xét, cấp Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  

Điều 6. Xây dựng và phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động 

1. Xây dựng đề án.  

a) Tổ chức khoa học và công nghệ công lập xây dựng Đề án chuyển đổi tổ 

chức và hoạt động để  thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ dưới hình 

thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần; 

b) Nội dung đề án cần làm rõ số vốn dưới dạng tiền và tài sản (trụ sở làm 

việc, nhà xưởng, trang thiết bị nghiên cứu, phương tiện làm việc, diện tích đất 

được giao quyền sử dụng, kết quả khoa học và công nghệ…) thuộc sở hữu 

nhà nước đề nghị giao cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập để góp 

vốn vào doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phương án sắp xếp, bố trí lại 

cán bộ, viên chức và một số nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

2. Phê duyệt đề án. 

Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án có 

trách nhiệm xem xét, phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của tổ 

chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc. 
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Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể nội dung Đề án chuyển đổi 

tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, hướng dẫn 

việc xây dựng, phê duyệt đề án và xác định cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt đề án. 

Điều 7. Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ   

1. Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của 

các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này (trừ tổ chức khoa 

học và công nghệ công lập) bao gồm: 

a) Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

c) Dự án sản xuất, kinh doanh. 

Nội dung dự án sản xuất, kinh doanh cần thuyết minh rõ các sản phẩm 

hàng hoá dự kiến sản xuất, kinh doanh hình thành từ các kết quả khoa học và 

công nghệ, các điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Kèm theo 

dự án là các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết 

quả khoa học và công nghệ. 

2. Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của 

đối tượng là tổ chức khoa học và công nghệ công lập ngoài các văn bản theo 

quy định tại khoản 1 Điều này cần có thêm Quyết định của cơ quan quản lý 

nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động. 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể nội dung hồ sơ đăng ký 

chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hướng dẫn việc thẩm định 

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

Điều 8. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ 

1. Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 

ương, nơi doanh nghiệp khoa học và công nghệ đặt trụ sở chính là cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, cấp, kiểm tra, xử lý vi phạm và thu hồi Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

2. Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp 

lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ đăng 

ký và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ. Trường hợp không cấp, trong thời hạn nêu trên, Sở Khoa học và Công 

nghệ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Doanh nghiệp không phải nộp lệ phí khi đăng ký cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
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4. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có giá trị đồng 

thời là Giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

Điều 9. Hiệu lực của Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ 

1. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ để 

xem xét thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ. 

2. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực kể 

từ ngày được cấp cho đến khi kết thúc thời gian hưởng chế độ miễn, giảm 

thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này. 

 

Chƣơng III 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, ƢU ĐÃI  

 

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng các chính sách hỗ trợ, 

ưu đãi theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp và một số chính sách 

hỗ trợ, ưu đãi cụ thể nêu dưới đây.  

Điều 10. Một số quy định chung  

1. Được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, giao quyền 

sử dụng hoặc sở hữu các kết quả khoa học và công nghệ thuộc sở hữu nhà nước.  

2. Được hưởng chế độ miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như 

doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật kể từ 

khi có thu nhập chịu thuế với điều kiện: doanh thu từ việc sản xuất, kinh 

doanh các sản phẩm hàng hoá hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ 

trong năm thứ nhất đạt ít nhất là 30% tổng doanh thu, năm thứ hai đạt ít nhất 

là 50% tổng doanh thu và từ năm thứ ba trở đi đạt ít nhất là 70% tổng doanh 

thu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ không được hưởng quy định ưu 

đãi nêu trên đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện đặt ra.  

3. Các khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thu nhập chịu thuế đối với 

hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ và các hoạt động khác thực hiện theo quy định của pháp luật. 

4. Được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà. 

5. Được hưởng các chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư của Ngân hàng 

Phát triển Việt Nam, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ và các quỹ khác 

theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh.  
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6. Được ưu tiên trong việc sử dụng trang thiết bị nghiên cứu phục vụ cho 

hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại các Phòng thí 

nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 

nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước. 

7. Được hưởng các dịch vụ tư vấn, đào tạo miễn phí của các cơ sở ươm 

tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp do các cơ quan nhà nước thành lập.  

8. Được Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, 

khu công nghệ cao và Ủy ban nhân dân các địa phương ưu tiên cho thuê đất, 

cơ sở hạ tầng với mức giá thấp nhất theo quy định. 

Điều 11. Một số quy định áp dụng đối với doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ có tổ chức khoa học và công nghệ công lập tham gia  

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền giao vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước để góp vốn 

vào doanh nghiệp khoa học và công nghệ, giá trị vốn và tài sản này là phần 

vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đối với tài sản 

thuộc sở hữu nhà nước không được giao, doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ có thể mua hoặc thuê lại theo quy định của pháp luật. 

2. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ công lập được cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền giao một lần số kinh phí hoạt động thường xuyên tương 

ứng với thời gian chuyển đổi tổ chức và hoạt động sớm trước thời hạn quy định 

(tháng 12 năm 2009) để góp vốn vào doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

3. Cán bộ, viên chức thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã 

được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn sẽ 

được tiếp tục ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn khi làm việc tại 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ và được chuyển xếp lương theo thang, 

bảng lương của doanh nghiệp với hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất với 

hệ số lương được hưởng trước khi chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. 

4. Cơ quan chủ quản của tổ chức khoa học và công nghệ công lập có trách 

nhiệm giải quyết chế độ, chính sách đối với số cán bộ, viên chức dôi dư không 

tham gia hoạt động tại doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo chính sách 

tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc bố trí công tác khác. 

Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế được bộ trí trong dự 

toán chi hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định.  

5. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thực hiện các quy định tại 

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công 

lập không trái với quy định tại Luật Doanh nghiệp và quy định tại Nghị định này.  
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Chƣơng IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên 

quan hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và thực hiện 

chương trình tuyên truyền phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

chương trình ươm tạo công nghệ quốc gia; đề án thành lập các cơ sở ươm tạo 

công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp; đề án phát triển các tổ chức tư vấn, môi 

giới, chuyển giao công nghệ, tổ chức đầu tư tài chính nhằm hỗ trợ việc hình 

thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.  

3. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện Nghị định này; làm đầu mối giải quyết những vấn đề 

nẩy sinh trong quá trình thực hiện Nghị định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền; hàng năm tổ chức đánh giá, rút 

kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị định. 

Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc giao 

vốn, tài sản, quyền sử dụng hoặc sở hữu kết quả khoa học và công nghệ thuộc 

sở hữu nhà nước cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập góp vốn vào 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quy định mức trích nộp ngân sách nhà 

nước từ lợi nhuận mà doanh nghiệp khoa học và công nghệ thu được khi sử 

dụng, sở hữu các kết quả khoa học và công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách 

nhà nước.  

2. Hướng dẫn cơ quan thuế các địa phương phối hợp với Sở Khoa học và 

Công nghệ thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này. 

Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ 

Ban hành văn bản hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp công tác hoặc giải quyết 

chế độ, chính sách đối với số cán bộ, viên chức của tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập không tham gia hoạt động tại doanh nghiệp khoa học và công nghệ.   

Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

1. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này 

có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình. 

2. Chỉ đạo các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc xây 

dựng Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động và xem xét, phê duyệt đề án này 

theo thẩm quyền. 
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3. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan 

đến hoạt động của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong phạm vi 

quản lý của mình theo quy định của pháp luật; quyết định việc đầu tư bổ sung 

hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ, đầu tư bổ sung; quyết 

định việc thu hồi vốn và tài sản của Nhà nước đã giao khi doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ không sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đã đề cập trong 

hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hoạt động 

không hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật.  

Chƣơng V 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16. Xử lý vi phạm 

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định này, tuỳ theo tính 

chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.    

Điều 17. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với quy định tại Nghị định này. 

Điều 18. Trách nhiệm thi hành 

 1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và người đứng đầu 

các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ vào đặc điểm, tính chất 

và lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc để quyết 

định việc áp dụng các quy định tại Nghị định này.   

 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Nghị định này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; 

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;  

- Văn phòng Trung ương  và các Ban của Đảng;  

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;  

- Văn phòng Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,  

   Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, 

   các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KG (5b). Trang 305b. 
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