
B ộ  K HOA HỌC VÀ CỐ NG  N GHỆ CỘNG H Ò A  XÃ HỘI CH Ủ NG H ĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:/Wé$/ QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày (/Ị- thảng ổ năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Ke hoạch triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định sổ 95/2017/NĐ-CP ngày 16 thảng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư sổ 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dân việc thành lập cơ sở ươm tạo 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hô trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu 
làm việc chung hễ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sảng tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai của Bộ 
Khoa học và Công nghệ thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 
tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc 
thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-N h ư Đ iều 3; ^
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN;
- Sở KH&CN địa phương;
- Lưu: VT, PTTTDN.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Trân Văn Tùng



KẾ HOẠCH

Triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 
của Bộ trưửng Bộ Khoa học và Công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1468/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

B ộ  KHO A HỌC V À  CÔNG NG H Ệ CỘNG H Ò A XÃ H Ộ I CH Ủ NG H ĨA V IỆ T  NAM
I k Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thành lập cơ 
sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 
tạo {sau đây viết tẳt là Thông tư sổ 07/2020/TT-BKHCN), Bộ Khoa học và 
Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai Thông tư với những nội dung chính 
sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định mới về hướng 
dẫn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo {sau đây gọi tắt là cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm 
việc chung) quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN.

2. Phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các 
nhiệm vụ cụ thể để triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN nhằm đạt 
được hiệu quả thiết thực, có tác động rõ nét tới sự phát triển của các cơ sở ươm 
tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chưng và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về cơ sở ươm tạo, 
cơ sỏ’ kỹ thuật, khu làm việc chung

- Nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, tư vấn viên làm việc tại các cơ sở 
ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách về việc quy định chứng 
nhận đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.



- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí để công nhận cá nhân, tổ chức thuộc 
mạng lưới tu vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia làm việc tại cơ 
sở uơm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Đễ xuất giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, 
khu làm việc chung ừong các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

2. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Thông tư

- Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách 
về cơ sở uơm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

- Cập nhật, đăng tải các thông tin và huống dẫn triển khai chính sách đối 
với cơ sở uơm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trên cổng thông tin điện 
tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và các kênh thông tin khác.

3. Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối vói cơ sỏ’ ươm tạo, cơ 
sở kỹ thuật, khu làm việc chung

- Tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở ươm 
tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung đáp ứng theo quy định của Thông tư số 
07/2020/TT-BKHCN và hưởng các chính sách về ưu đãi đầu tư theo quy định.

- Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hưởng các 
chính sách ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn tiền thuê 
đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung tham gia các 
Chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

4. Hướng dẫn địa phương trong việc triển khai chính sách về cơ sở 
ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ 
hoạt động đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong 
từng giai đoạn.

- Tập hợp kiến nghị, đề xuất của địa phương để nâng cao chất lượng 
hoạt động của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong 
việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo.

- Tập họp kiến nghị, đề xuất của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu 
làm việc chung để có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động.

Các nhiệm vụ cụ thể và đơn vị tổ chức thực hiện quy định tại Phụ lục 
ban hành kèm theo Quyết định này.
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III. T ổ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có 
trách nhiệm chủ trì, phối họp với các đon vị có liên quan trong việc triến khai 
thực hiện Kế hoạch này; Hằng năm tổng họp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Khoa 
học và Công nghệ về tình hĩnh thực hiện Kế hoạch trước ngày 20 tháng 12.

2. Các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phụ lục 
kèm theo Quyết định này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và 
các nguồn khác theo quy định của pháp luật./.
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Phụ lục
Ke hoạch triển  khai Thông tư  số 07/2020/TT-BKHCN ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ
(Ban hành kèm theo Ouyêt định sổ 1468/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT Nôi dung công viêe Đơn vị chủ trì
r

Đơn vị phôi họ p Thòi gian
thưc hiên • •

I Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

1 Nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với 
chuyên gia, tư  vấn viên làm việc tại các cơ sở ươm 
tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

m

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ 
và các đơn vị liên quan

2021-2022

2 Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách về việc 
quy định chứng nhận đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở 
kỹ thuật, khu làm việc chung.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ 
và các đơn vị liên quan

2021-2022

3 Nghiên cứu xây dựng tiêu chí để công nhận cá 
nhân, tổ chức thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia làm việc tại cơ 
sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ 
và các đơn vị liên quan

2021-2022

4 Đe xuất giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở ươm 
tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong các 
cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Các đơn vị có liên quan trong 
và ngoài Bộ

2021-2022



II Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Thông tư

1 Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền 
phố biến chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ 
thuật, khu làm việc chung.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ 
các tỉnh, thành phố, cơ quan 
truyền thông

2021-2025

2 Cập nhật, đăng tải các thông tin và hướng dẫn triển 
khai chính sách đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ 
thuật, khu làm việc chung trên cổng thông tin điện 
tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và các kênh 
thông tin khác.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Trung tâm công nghệ thông 
tin

2021-2025

III Triến khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

1 Tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm 
việc chung đáp ứng theo quy định của Thông tư số 
07/2020/TT-BKHCN và hưởng các chính sach về 
ưu đãi đầu tư theo quy định.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ 
các tỉnh, thành phố

2021-2025

2 Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc 
chung hưởng các chính sách ưu đãi như miễn, 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn tiền thuê 
đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Vụ Kế hoạch — Tài chính, Vụ 
Pháp chế, Sở Khoa học và 
Công nghệ các tỉnh, thành 
phố

2021-2025

3 Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc 
chung tham gia các Chương trình, dự án hỗ trợ của 
Trung ương và địa phương.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Văn phòng các Chương trình 
KH&CN quốc  ̂ gia, Văn 
phòng Bộ, Vụ Ke hoạch - Tài 
chính, Sở Khoa học và Công 
nghệ các tỉnh, thành phố và 
các đơn vị có liên quan

2021-2025
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IV H irỗng dân địa phương trong  việc triên khai chính sách vê cơ sỏ* ươm tạo, cơ sử kỹ thuật, khu làm việc chung

1 Hướng dẫn các địa phương xây dựng chương trình, 
kế hoạch hỗ trợ hoạt động đối với cơ sở ươm tạo, 
cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong từng giai 
đoạn.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ 
các tỉnh, thành phố

2021-2025

2

Tập họp kiến nghị, đề xuất của địa phương để nâng 
cao chất lượng hoạt động của các cơ sở ươm tạo, 
cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong việc hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ 
các tỉnh, thành phố

2021-2025

3 Tập hợp kiến nghị, đề xuất của các cơ sở ươm tạo, 
cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung để có giải pháp 
hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động.

Cục Phát triển thị 
trường và doanh 
nghiệp KH&CN

Sở Khoa học và Công nghệ 
các tỉnh, thành phố

2021-2025

3


