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Số:               /BC-SKHCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nam Định, ngày        tháng 4  năm 2022 

BÁO CÁO 
 Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến thực hiện  

các chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và  

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

   

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ báo 

cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến thực hiện các chính sách hỗ trợ 

tài chính trong hoạt động khoa học, công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nam Định sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 42/2017/NQ-

HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau: 

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết 

Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 được Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 06/7/2017 và có hiệu lực 

từ ngày 01/8/2017 quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định. Sở Khoa học và Công nghệ đã 

tích cực tuyên truyền Nghị quyết với nhiều hình thức như: trên Website của Sở, gửi 

văn bản, lồng ghép trong nội dung các hội nghị, tuyên truyền trên báo và truyền 

hình; phối hợp với các Sở,  Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, trực tiếp 

xuống một số doanh nghiệp hướng dẫn tuyên truyền. 

Sau một thời gian triển khai thực hiện, Nghị quyết đã thực sự đi vào đời 

sống, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Nam Định1, góp phần phát triển nhận thức của các doanh nghiệp, người 

lao động về hoạt động khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát 

triển sản xuất kinh doanh nói riêng và nền kinh tế của tỉnh nói chung, cụ thể như: 

(1) Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có ý nghĩa và tạo động lực 

thúc đẩy các tổ chức cá nhân tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm của mình 

trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại, sản phẩm 

hàng hóa, dịch vụ của mình trong và ngoài ngước, giúp tăng vị thế, khả năng cạnh 

tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

                                           
1 Giai đoạn 2017 - 2021, tổng cộng số lượt tổ chức, cá nhân được hỗ trợ theo Nghị quyết 

số 42/2017/NQ-HĐND là: 192 lượt (tương ứng có 167 tổ chức, cá nhân), với tổng kinh phí đã 

hỗ trợ là 2.674,18 triệu đồng. Số nội dung được hỗ trợ là 12 nội dung/tổng số 26 nội dung được 

phê duyệt trong Nghị quyết. 
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(2) Chính sách hỗ trợ thiết kế và xây dựng website quảng bá sản phẩm đã giúp 

cho các doanh nghiệp trong việc kết nối, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng 

một cách nhanh nhất, giúp thúc đẩy hoạt động thương mại cho doanh nghiệp qua đó 

giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển và ổn định trên thị trường. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trưng bày sản phẩm hình thành từ các nhiệm vụ 

KH&CN trong các lĩnh vực nông nghiệp, cơ khí, công nghệ thông tin (CNTT)2 tại 

các sự kiện do Bộ KH&CN tổ chức theo Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND đã góp 

phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương đến người tiêu dùng các tỉnh, 

thành phố trong nước, giúp gia tăng giá trị của sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản 

xuất phát triển, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm, có khả năng cạnh tranh 

trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

(3) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ giúp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm dựa trên ứng dụng, chuyển giao công nghệ và nâng 

cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đổi mới công nghệ để phát triển bền vững. 

(4) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động liên quan đến lĩnh 

vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa: 

Trong những năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ đã phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố 

tổ chức nhiều đợt phổ biến, truyên truyền về Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND, phối 

hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, UBND các huyện, 

thành phố trực tiếp xuống các doanh nghiệp tổ chức làm việc, trong đó có nội dung 

về việc tham gia Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND. Hầu hết các tổ chức, doanh 

nghiệp đều rất mong muốn tham gia các hoạt động KH&CN, hoạt động tiêu chuẩn 

hóa và năng suất chất lượng và được sự hỗ trợ từ Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND. 

2. Những hạn chế, bất cập 

a. Về tính phù hợp với các quy định của Trung ương 

Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 

nhiều chiến lược, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực Khoa học – Công nghệ 

giai đoạn 2021-2030. Vì vậy việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết 

42/2017/NQ-HĐND là vô cùng cần thiết để cập nhật các nội dung, mức hỗ trợ phù 

hợp các chiến lược, chương trình quốc gia về nghiên cứu, phát triển công nghệ cao; 

đổi mới công nghệ; trí tuệ nhân tạo; chuyển đổi số;  phát triển thị trường KH&CN, 

doanh nghiệp KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Cụ thể các văn bản như:  

- Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến 

năm 2030 (Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng chính phủ). 

                                           
2 Các cấp giống khoai tây sạch bệnh, chế phẩm sinh học, lúa giống, sản phẩm nông 

sản sấy, lò đốt rác thải sinh hoạt, các sản phẩm phần mềm CNTT,… 
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- Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (Quyết định số 

118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng chính phủ). 

- Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 

đến năm 2030 (Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng chính 

phủ). 

- Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 

11/01/2021 của Thủ tướng chính phủ). 

- Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 (Quyết định 

số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 của Thủ tướng chính phủ). 

- Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 (Quyết định số 

157/QĐ-TTg ngày 01/02/2021 của Thủ tướng chính phủ). 

- Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ) 

- Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030 (Quyết định số 1068/QĐ-

TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Chương trình phát triển trí tuệ đến năm 2030 (Quyết định số 2205/QĐ-TTg 

ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 1322/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ ngày 31/8/2020). 

- Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030" (Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

ngày 10/8/2018). 

- Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2025; 

Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định 844/QĐ-TTg (Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 

18/5/2016 của Chính phủ) 

- Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” 

- Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy định 

cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. 

- Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ Tài chính Quy định 

về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; 

- Kế hoạch phát triển doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ đến năm 2025, 

tầm nhìn 2030 (Quyết định số 2282/QĐ-BKHCN ngày 13/9/2021 của Bộ 

KH&CN). 
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b. Về hạn chế của nội dung Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND cũng 

còn một số hạn chế như sau: 

- Một số nội dung hỗ trợ chưa thu hút được tổ chức, cá nhân tham gia3 Một 

số mức hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động KH&CN không còn 

phù hợp nên không thu hút được các doanh nghiệp tham gia. 

- Hoạt động hỗ trợ thiết kế và xây dựng website quảng bá sản phẩm đã giúp 

cho các doanh nghiệp từ khi triển khai Nghị Quyết 42/2017-HĐND đến nay với 

tổng số lượng 16 doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, qua rà soát đến nay cho thấy 

các website không hoạt động chiếm 50%4. Chính sách hỗ trợ khi xây dựng lên với 

kinh phí tương đương nhằm đến các doanh nghiệp xây dựng website mới từ đầu 

(sử dụng ngôn ngữ lập trình, và hệ quản trị cơ sở dữ liệu) tạo lên website tối ưu để 

quảng bá sản phẩm và thương mại điện tử. Tuy nhiên, với sự phát triển CNTT như 

hiện nay, việc sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo website (không cần lập trình) là phổ 

biến với kinh phí rẻ nhưng lại không thể hiện được các chức năng thương mại điện 

tử tối ưu cho đơn vị. 

Để kịp thời triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành của Trung ương 

và giải quyết những khó khăn từ thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 

42/2017/NQ-HĐND như đã trình bày; việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị 

Quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam 

Định Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định là vô cùng cần thiết. 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở KH&ĐT; 

- Sở Công thương; 

- Ban QL các KCN; 

- UBND 10 huyện/tp; 

- Lưu: VT, KHTH.  

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Minh Hoan 

 

 

                                                                      

                                           
3 Hỗ trợ đăng ký bảo hộ Giống cây trồng, sáng chế/giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, 

nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, Bản quyền tác giả tại Việt Nam ở cả trong và ngoài 

nước, hỗ trợ đổi mới công nghệ,… 
4 Chủ yếu là các website đã hoạt động và đăng ký hỗ trợ năm 2017; 2018; 2019 
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