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Hà Nộỉ, ngày 29 tháng 12 năm 2017

THÔNG Tư
Quy đinh cơ chế tài chính thưc hiện Chương trình hỗ trọ* phát triển
doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chửc khoa học và công nghệ
công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 thảng 6 năm 2013,ặ
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5;
Căn cứ Luật chuyến giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017,ế
Căn cứ Nghị định sổ ỉ63/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiêt thỉ hành một sô điêu của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của
Bộ Tài chính;
Thực hiện Quyết định sổ 592/QĐ-ĨTg ngày 22 thắng 5 năm 2012 của Thủ tướng
Chỉnh phủ phê duyệt Chương trình ho trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và
công nghệ và to chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chê tự chủ,
tự chịu trách nhiệm và Quyết định số ỉ381/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2016
của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số
592/QĐ-TTg ngày 22 thảng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chỉnh phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định cơ chế tài chính thực
hiện Chương trình ho trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ
chức khoa học và công nghệ công ỉập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm.
Chương I
QUY ĐỊNH CHƯNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưựng áp dụng

1. Thông tư này quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ
phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công
nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quy định tại Quyêt
định số 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chinh phủ phê duyệt
Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức
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khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
(sau đây gọi là Chương trình) và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7
năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết
định số 592/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia quản lý,
thực hiện Chương trình và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Chương trình

Kinh phí thực hiện Chương trình được bảo đảm từ các nguồn:
1. Nguồn ngân sách nhà nước:
a) Chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ: Đe thực hiện các dự án
đầu tư, mua sắm của Chương trình và được bố trí trong dự toán chi của các Bộ,
cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý của Luật ngân sách
nhà nước và quản lý theo Luật đầu tư công.
b) Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán
ngân sách nhà nước hàng năm, bao gồm:
- Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương
để hỗ trợ các dự án, đề tài, đề án (sau đây gọi là nhiệm vụ) thuộc Chương trình
do trung ương trực tiếp quản lý, gồm:
+ Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia của Chương trình
(do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý): Bao gồm các nhiệm vụ đảm bảo các
tiêu chí của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo quy định của
Luật khoa học và công nghệ và các văn bản hướng dẫn thực hiện; trong đó ưu
tiên cho các nhiệm vụ thực hiện ở những vùng, địa phương có điều kiện
khó khăn.
+ Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ (do các Bộ, cơ quan trung
ương quản lý): Bao gồm các nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động và
năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc các Bộ,
cơ quan trung ương quản lý.
+ Các hoạt động chung và các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện
Chương trình.
- Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ của ngân sách trung ương
ủy quyền ngân sách địa phương quản lý đề thực hiện các nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp quốc gia của Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và
ủy quyên cho các địa phương quản lý, thực hiện. Ngân sách trung ương bố trí
100% theo mức hỗ trợ của từng loại nhiệm vụ, nội dung chi được quy định tại
Thông tư này.
- Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương
đê thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình tại địa phương; chi các hoạt động
chung và các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện Chương trình tại địa phương.
c) Nguồn ngân sách nhà nước của Đe án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực
khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
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theo Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng
Chính phủ để hỗ trợ cho các hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực
cho cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý theo các nội dung
quy định của Chương trình.
2. Nguồn vốn của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển
khoa học và công nghệ quốc gia để hỗ trợ các nhiệm vụ của Chương trình thuộc
nhiệm vụ và mức hỗ trợ theo quy định của Điều lệ và quy chế tài chính của từng
Quỷ.
Ngân sách nhà nước không hỗ trợ đối với các nội dung, nhiệm vụ của
Chương trình đã được hỗ trợ từ nguồn vốn của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.
3. Nguồn kinh phí khác, gồm:
a) Kinh phí của các tồ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các
nhiệm vụ thuộc Chương trình.
b) Kinh phí huy động từ các nguồn họp pháp khác.
Điều 3. Nguyên tắc huy động các nguồn tài chính

1. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình phải có phương án huy động các
nguồn tài chính, trong đó nêu đầy đủ nhu cầu về kinh phí, chi tiết theo từng
nguồn nêu tại Điều 2 của Thông tư này và thuyết minh rõ khả năng huy động
các nguồn tài chính để thực hiện.
2. Phương án huy động các nguồn tài chính đảm bảo tính khả thi:
a) Các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ
phải được các tồ chức tài chính, tín dụng, quỹ xác nhận tại thời điếm gần nhất
(trong vòng 01 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia thực hiện các nhiệm
vụ của Chương trình); vốn, tài sản của tố chức, cá nhân đe đối ứng thực hiện
nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân tự bảo đảm;
b) Các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ phải
có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về nguồn kinh
phí đó.
3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm sử dụng và
giải ngân nguồn kinh phí huy động (ngoài ngân sách nhà nước) theo đúng
phương án huy động các nguồn tài chính, đảm bảo về cơ cấu theo tỷ lệ với
nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.
Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách
nhà nước

1. Việc cân đối nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình căn
cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy động khác ngoài ngân sách theo
nhiệm vụ được phê duyệt. Nhà nước đảm bảo bố trí đủ kinh phí hỗ trợ cho các
nhiệm vụ được phê duyệt theo nội dung và nguyên tắc quy định tại Thông tư
nàyằ
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2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước được lập kế hoạch chi tiết
theo từng loại nguồn vốn cho cả giai đoạn thực hiện; được phân bổ và sử dụng
theo tiến độ và cơ cấu nguồn vốn của nhiệm vụ đã được phê duyệt.
3. Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các
nhiệm vụ thuộc Chương trình quy định tại Chương II của Thông tư này là các
mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, điều kiện xét chọn, tuyển chọn các tổ chức,
cá nhân tham gia Chương trình và khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các nhiệm vụ của
Chương trình do ngân sách địa phương đảm bảo) quyết định các nội dung, mức
chi và tổng mức kinh phí hỗ trợ cụ thể cho từng nhiệm vụ, đảm bảo phù họp với
nguyên tắc quy định tại Thông tư này.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có trách
nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ
thuộc Chương trình có hiệu quả, lồng ghép với các chương trình phát triền
kinh tế - xã hội trên địa bàn và không trùng lặp với các chương trình, dự án
khác; đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ
chi tiêu hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền
theo quy định của pháp luật:
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ
Điều 5. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ
ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Hỗ trợ cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ:
Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng
các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN
ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý
Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức
khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
(sau đây gọi là Thông tư số 19/2016AT-BKHCN). Các nội dung hỗ trợ như sau:
a) Hỗ trợ kinh phí mua sắm các trang thiết bị dùng chung phục vụ trực
tiếp hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và
công nghệ của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây gọi
là cơ sở ươm tạo):
Danh mục trang thiết bị dùng chung cho cơ sở ươm tạo được xác định phù
hợp theo từng lĩnh vực công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và
Công nghệ.
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Mức hồ trợ kinh phí mua sắm các trang thiết bị dùng chung cho cơ sở
ươm tạo không vưọt quá 45% tông mức kinh phí thực hiện nhiệm vụ được cấp
có thâm quyền phê duyệt.
b) Hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động tư vấn về ươm tạo công nghệ, ươm
tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho các tổ chức cá nhân tham gia ươm
tạo tại cơ sở ươm tạo theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Tối đa
không quá 80 triệu đồng cho hoạt động tư vấn của 01 nhiệm vụ. Nội dung các
hoạt động tư vấn được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Khoa học và
Công nghệ.
c) Hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho người làm
việc tại cơ sở ươm tạo và tồ chức, cá nhân tham gia ươm tạo tại cơ sở ươm tạo:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9
năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh
phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công
chức; Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 8 năm
2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn trợ giúp đào tạo,
bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
d) Tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ hoạt động ươm tạo công nghệ,
ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ của cơ sở ươm tạo: Thực hiện
theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của
Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
đ) Hỗ trợ kinh phí để xây dựng trang thông tin điện tử quảng bá về cơ sở
ươm tạo: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin
điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng
ngân sách nhà nước.
•
2. Hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ:
Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng
các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN.
Các nội dung hỗ trợ như sau:
a) Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ để tạo
ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường:
- Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí cho hoạt động nghiên cứu, giải mã công
nghệ để tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa;
- Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho hoạt động hoàn thiện công nghệ để tạo ra
sản phẩm mới trên cơ sở các sáng chế, giải pháp hữu ích, giải pháp kỹ thuật,
kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hoặc ứng dụng và phát triển
công nghệ do tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng họp pháp vào sản xuất, kinh
doanh.
Nội dung và mức hỗ trợ cụ thề thực hiện theo quy định của pháp luật hiện
hành đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
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(Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015
của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng,
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
có sử dụng ngân sách nhà nước, sau đây gọi là Thông tư số 55/2015/TTLTBTC-BKHCN).
b) Hỗ trợ kinh phí sử dụng trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí nghiệm
trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo:
- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí vận hành máy móc, thiết bị (bao gồrn cả chi
phí nhân công) tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo
theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí thực hiện các nội dung của nhiệm vụ được
cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên
liệu sử dụng trong quá trình thực hiện thí nghiệm; kinh phí thuê các dịch vụ
được cung câp bởi phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo.
3. HỖ trợ hoạt động khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ:
a) Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ theo quy định tại Khoản này phải đáp
ứng các điều kiện quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về doanh nghiệp
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí nghiên cứu, phát triển
ý tưởng sáng tạo đê khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nội dung
và mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với
nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư
liênằ tịch số 5 5/2015/TTLT-BTC-BKHCN).
Điều 6. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thưc hiên hỗ trơ
phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ theo quy định tại Điều này phải đáp ứng
các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN.
Các nội dung hỗ trợ như sau:
1. Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí nghiên cứu hoàn thiện công nghệ để
đa dạng hóa sản phâm hoặc đối mới công nghệ, phát triển công nghệ mới đề tạo
ra sản phấm mới có sức cạnh tranh trên thị trường. Nội dung và mức hỗ trợ cụ
thể thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối với nhiệm vụ khoa học
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư liên tịch số
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).
2. Hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp

khoa học và công nghệ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được công nhận là
doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn doanh nghiệp khoa học và
công nghệ hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định: Tối đa không quá 80
triệu đồng cho hoạt động tư vấn của 01 nhiệm vụệ Nội dung các hoạt động tư
vấn được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ.
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Điều 7. Nội dung và mửc chi ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ
nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và
công nghệ công lập

Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ theo quy định tại Điều này phải đáp ứng
các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN.
Các nội dung hỗ trợ như sau:
1. Hỗ trợ kinh phí trang bị máy móc, thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm
phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:
Tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải lập, phê duyệt và quản lý
dự án mua săm trang thiêt bị theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật
hiện hành. Trong đó:
a) Ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các dự án mua sắm,
trang bị máy móc, thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt và bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước (trước thời điểm Thông tư này
có hiệu lực thi hành) của tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã được cấp
có thấm quyền phân loại là tổ chức khoa học và công nghệ tự bảo đảm chi
thường xuyên và chi đầu tư. Không hỗ trợ kinh phí đối với các dự án mua sắm,
trang thiết bị mới do tổ chức khoa học và công nghệ tự bảo đảm nguồn kinh phí
thực hiện.
b) Hỗ trợ một phần kinh phí cho các dự án mua sắm, trang bị máy móc,
thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm phục vụ hoạt động nghiên cứu được cấp có thẩm
quyền phê duyệt và bố trí từ nẸuồn ngân sách nhà nước của tổ chức khoa học và
công nghệ công lập đã được cấp có thẳm quyền phân loại là tổ chức tự bảo đảm
chi thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ
chức. Mức hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng kinh phí thực hiện dự án.
Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách hàng năm, Bộ trưởng các Bộ, cơ
quan trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương (đối với các tố chức khoa học và công nghệ công lập thuộc địa phương
quản lý) quyêt định cụ thê mức kinh phí hô trợ cho các dự án mua sắm, trang bị
máy móc, thiết bị của tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm chi
thường xuyên thuộc quyên quản lý đảm bảo phù họp.
c) Trong trường họp không có khả năng cân đối nguồn lực để bố trí vốn
cho các dự án đầu tư trang bị máy móc, thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm,
ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức khoa học và công nghệ
công lập thuê máy móc, thiết bị thí nghiệm, thử nghiệm trực tiếp phục vụ hoạt
động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (theo nhiệm vụ được cấp có
thẩm quyền phê duyệt) trên cơ sở hợp đồng đã được ký kết với đơn vị có thiết bị
cho thuê. Tổng mức ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí thuê máy móc, thiết bị
để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tối đa
không quá 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)/toàn bộ thời gian thực hiện nhiệm
vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
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2. Hồ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu:
a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí nghiên cứu, phát triển
ý tưởng sáng tạo đế có kết quả công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và
quốc tế theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;
b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% kinh phí nghiên cứu, hoàn thiện
công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học để tăng nguồn thu,
nâng cao năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
Nội dung và mức hỗ trợ cụ thề thực hiện theo quy định của pháp luật hiện
hành đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
(Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN).
3. Hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới
có khả năng thương mại hóa:
a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% tổng mức kinh phí đầu tư theo
dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm giá trị còn lại hoặc
chi phí khấu hao tài sản cố định đã có vào tổng mức kinh phí đầu tư) để thực
hiện dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa; tối
đa đến 70% tổng mức kinh phí đầu tư để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm
trong lĩnh vực nông nghiệp để triến khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội
khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó
khăn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
b) Nội dung và mức hỗ trợ cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số
22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính,
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản
xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí và các văn bản khác
có liên quan.
4ẩ HỖ trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu
và cán bộ kỹ thuật của tồ chức khoa học và công nghệ công lập: Thực hiện theo
quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư này.
Điều 8. Nội dung và mức chi ngân sách nhà nước phục vụ công tác
quản lý, hoạt động chung của Chương trình

1. Chi thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Chương trình và kết quả
thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình: Thực hiện theo các quy định hiện hành
về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo họp đồng và
thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

2. Chi tư vấn xác định nhiệm vụ; xét chọn, tuyển chọn các nhiệm vụ của
Chương trình; kiểm tra, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ của Chương trình; tổ
chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chủ nhiệm Chương trình:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN.
3. Chi điều tra, khảo sát, thống kê, đánh giá, phân loại các tồ chức có
tiềm lực hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ; điều tra, thống kê,
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đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ và
tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện cơ chế tự chủ:
a) Nội dung, số lượng các cuộc điều tra, khảo sát được thực hiện theo
Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
b) Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số
109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra
thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia.
4. Chi cho các nhiệm vụ nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách
về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và thực hiện cơ chế tự chủ
của tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Thực hiện theo quy định tại
Thông tư SỐ 55/2015ÂTTLT-BTC-BKHCN.
'
5. Chi công tác phí, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm
2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
6. Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, nước,
thông tin liên lạc): Thực hiện thanh toán theo họp đồng và thực tế phát sinh
trong phạm vi dự toán được phê duyệt.
7. Chi đoàn ra, đoàn vào: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số
102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ
công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
do ngân sách nhà nươc bảo đảm kinh phí; Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày
06 tháng 1 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách
nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo
quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
8. Chi mua sắm trang thiết bị văn phòng, sửa chữa tài sản phục vụ công
tác quản lý, hoạt động chung của Chương trình: Thực hiện theo các quy định
hiện hành về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị
của cơ quan nhà nước, tồ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định về
việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên
của các cơ quan, đơn vị.
9. Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động chung của
Chương trình: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức chi
tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo họp đồng và thực tế phát sinh trong
phạm vi dự toán được phê duyệt.
Điều 9. Lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà
nưóc và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình

Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và
quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà
nước và các quy định hiện hành. Thông tư này quy định một sô nội dung cụ thể
như sau:
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1. Lập dự toán:
a) Hàng năm, vào thời điểm lặp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, các
tố chức, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ của Chương trình, căn cứ vào các
nhiệm vụ được phê duyệt và nội dung hướng dẫn tại Thồng tư này để lập dự
toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ của Chương trình, gửi cơ
quan chủ quản để tổng họp chung vào dự toán của các Bộ, ngành, địa phương
(theo phân cấp quản lý ngân sách) gửi cơ quan tài chính để trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt; đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và
phối họp thực hiện.
b) Đối với kinh phí ngân sách trung ương ủy quyền cho ngân sách
địa phương quản lý để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
quốc gia của Chương trình: Căn cứ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
quốc gia ủy quyền cho các địa phương quản lý, thực hiện được cấp có thẩm
quyền phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ lập dự toán ngân sách hỗ trợ cho
từng địa phương và tống họp gửi Bộ Tài chính cùng thời điểm lập dự toán chi
ngân sách trung ương hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
2. Việc phân bồ và giao dự toán thực hiện theo quy định quản lý tài chính
và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Đối với kinh phí ngân sách trung ương ủy quyền cho ngân sách địa
phương quản lý để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, việc phân bổ và
giao dự toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 9
Luật ngân sách nhà nước và Khoản 3 Điều 31 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật ngân sách nhà nước.
3. Tạm ứng, thanh toán và kiểm soát kinh phí
a) Việc tạm ứng, thanh toán, kiếm soát chi kinh phí thực hiện các nhiệm
vụ thuộc Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và
Công nghệ, Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư số
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC)
b) Việc tạm ứng, thanh toán, kiểm soát chi hoạt động chung quản lý
Chương trình: Thực hiện theo quy định hiện hành đối với đơn vị dự toán cấp 3
sử dụng ngân sách nhà nước. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo
quy định tại Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ
Tài chính về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua
Kho bạc Nhà nước và Thồng tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2016
của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TTBTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về chế độ kiểm soát, thanh
toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
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4. Quyết toán kinh phí:
Việc quyết toán kinh phí của Chương trình được thực hiện theo quy định
của Luật ngân sách nhà nước, Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC và các
quy định hiện hành. Đối với kinh phí ngân sách trung ương ủy quyền cho ngân
sách địa phương quản lý để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, hạch toán
vào chương của đơn vị chủ trì nhiệm vụ và loại khoản tương ứng.
5. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình đang trong thời gian
thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền được chuyển nguồn sang năm
sau tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật ngân sách nhà nước.
Điều 10. Kinh phí khác thực hiện Chương trình

lễ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phê duyệt nhiệm vụ thuộc
Chương trình, căn cứ vào quy định tại Thông tư này xác định mức chi từ nguồn
kinh phí khác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu tài chính, kinh phí thực hiện
Chương trình.
2. Các tố chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ thuộc
Chương trình chủ động huy động các nguồn lực ngoài ngân sách, bảo đảm
kinh phí thực hiện nhiệm vụ.
3. Định mức chi, công tác hạch toán, quyết toán nguồn kinh phí khác
được thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn,
khuyến khích các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
Điều 11. Công tác kiểm tra tài chính thực hiện Chương trình

lế Hằng năm, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối họp với
Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên
quan kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ,
nội dung, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình.
Đơn vị được giao quản lý kinh phí ở trung ương, địa phương và các đơn
vị có liên quan có trách nhiệm kiếm tra thường xuyên hoặc đột xuất tình hình
quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc
Chương trình.
2. Trong trường họp nhiệm vụ không được thực hiện theo đúng kế hoạch,
việc huy động, giải ngân các nguồn kinh phí khác không đúng tiến độ, hoặc
không đúng với cơ cấu và tổng mức quy định tại Quyết định phê duyệt của cấp
có thẩm quyền hoặc theo hợp đồng đã ký; kinh phí được giao sử dụng sai mục
đích, sai chế độ: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quản lý Chương trình có
trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý như sau: Đình chỉ nhiệm vụ; xuất
toán khoản chi sai, thu hồi nộp ngân sách nhà nước (đối với nguồn kinh phí
ngân sách nhà nước), yêu cầu đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ xử lý khoản chi
sai (đối với nguồn kinh phí khác) và các hình thức xử lý khác theo thâm quyền
hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
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Điều 12. Công tác quản lý, xử lý tài sản và sản phẩm của Chương
trình

Việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản và sản phẩm được hình thành thông
qua việc triên khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình từ nguôn ngân sách
nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điều 105 Luật quản lý, sử dụng
tài sản công 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Chương III
TỎ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2018 và
áp dụng từ năm ngân sách 2018.
2. Thông tư liên tịch số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4
năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài
chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ
và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
3. Đổi với các nhiệm vụ của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt trước thời điểm Thồng tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực
hiện theo các quy định hiện hành tại thời điểm phê duyệt.
4. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đồi, bổ
sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
5. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ
quan, tổ chức, cá nhân pỉwuárih về Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để
phối họp giải quyết./.
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