
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 713 /SKHCN-QLCN&TTCN 

V/v Triển khai Nghị định số 13/2019/NĐ-CP 

ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp KH&CN. 

Cao Bằng, ngày 26 tháng 7 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; 

- Doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2203/KH-UBND, ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh 

về Thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019 của Chính phủ về 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; sở Khoa học và 

Công nghệ triển khai cụ thể như sau: 

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định có một số điểm mới như sau: 

Thứ nhất, quy định rõ điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ (Điều 6, Nghị định 13/NĐ-CP): 

1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp; 

b) Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được 

cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 

Điều 7 của Nghị định 13/2019/NĐ-CP; 

c) Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả 

khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu. 

2. Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm đáp ứng các điều kiện quy định 

tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ. 

Thứ hai, thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công  

nghệ được quy định cụ thể, có các mẫu biểu kèm theo. Thời gian giải quyết được 

rút ngắn (không quá 15 ngày làm việc đối với cấp mới và không quá 10 ngày làm 

việc đối với cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ). 

Thứ ba, quy định rõ chính sách ưu đãi, hỗ trợ: 

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; 

- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; 



2 
 

-  Ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt 

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

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.   

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến quý đơn vị để biết và thực 

hiện (đề nghị Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng thông báo rộng rãi đến 

cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh). Nội dung Nghị định được đăng tải tại 

địa chỉ website: http://khcncaobang.gov.vn./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- UBND tỉnh(B/c); 

- Lãnh đạo Sở (B/c); 

- Lưu: VT, QLCN&TTCN. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Hải Triều 
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