
 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 04/2020/TT-BKHCN Hà Nội, ngày 28  tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN  

ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ  

quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án  

đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị  

cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp 

thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao,  

doanh nghiệp công nghệ cao  

 

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Thủ 

tướng Chính phủ hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, 

cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên 

cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, 

Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;  

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự 

án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và 

thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ 

cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao, doanh nghiệp công nghệ cao (sau đây gọi tắt là Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN 

1. Sửa đổi, bổ sung các điểm a, c, d, đ, e khoản 1 Điều 2 như sau: 

“a) Công nghệ được ứng dụng trong dự án thuộc Danh mục công nghệ cao 

được ưu tiên đầu tư phát triển được ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ;” 
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 “c) Nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công 

nghệ của dự án thuộc một trong các trường hợp sau: 

-  Trường hợp 1: Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên và 

tổng số lao động của dự án từ 3.000 người trở lên thì số lao động có trình độ từ 

cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, 

triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên tổng số lao động của dự án phải 

đạt ít nhất 1%.  

- Trường hợp 2: Dự án không thuộc trường hợp 1 có quy mô vốn đầu tư từ 

100 tỷ đồng trở lên và tổng số lao động của dự án từ 200 người trở lên thì số lao 

động có trình độ từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu, phát 

triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên tổng số lao động 

của dự án phải đạt ít nhất 2,5%.  

- Trường hợp 3: Dự án không thuộc trường hợp 1 và 2 thì số lao động có 

trình độ từ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển 

công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên tổng số lao động của 

dự án phải đạt ít nhất 5%.  

Số lao động có trình độ cao đẳng theo quy định tại điểm này không vượt 

quá 30% tổng số lao động trực tiếp tham gia hoạt động nghiên cứu, phát triển 

công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm;”  

“d) Chi phí hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của 

dự án thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trường hợp 1: Dự án có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên và 

tổng số lao động của dự án từ 3.000 người trở lên thì chi phí cho hoạt động nghiên 

cứu, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm hằng năm 

phải đạt ít nhất 0,5% của phần giá trị gia tăng tạo ra của dự án tại Việt Nam. 

- Trường hợp 2: Dự án không thuộc trường hợp 1 có quy mô vốn đầu tư từ 

100 tỷ đồng trở lên và tổng số lao động của dự án từ 200 người trở lên thì chi phí 

cho hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất 

thử nghiệm hằng năm phải đạt ít nhất 1% của phần giá trị gia tăng tạo ra của dự 

án tại Việt Nam. 

- Trường hợp 3: Dự án không thuộc trường hợp 1 và 2  thì chi phí cho hoạt 

động nghiên cứu, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử 

nghiệm hằng năm phải đạt ít nhất 2% của phần giá trị gia tăng tạo ra của dự án tại 

Việt Nam. 

Giá trị gia tăng tạo ra của dự án tại Việt Nam theo quy định tại điểm này 

được tính bằng tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào là nguyên liệu sản xuất 

nhập khẩu, mua nội địa. 
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Nội dung chi phí cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công 

nghệ hằng năm của dự án theo quy định tại điểm này: 

- Chi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho nghiên cứu (khấu hao hằng năm) 

bao gồm: chi xây lắp cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm; chi mua sắm 

trang thiết bị nghiên cứu, thí nghiệm, thử nghiệm; chi mua sản phẩm mẫu, chi 

mua phần mềm, tài liệu, dữ liệu, thông tin phục vụ nghiên cứu. 

- Chi cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ thường 

xuyên hằng năm bao gồm: tiền lương và các khoản có tính chất giống lương 

(thưởng, phụ cấp, khoán chi phí đi lại, công tác phí) cho nhân lực quy định tại 

điểm c Khoản này và nhân lực phục vụ nghiên cứu; chi thù lao cho chuyên gia 

nhận xét, phản biện, đánh giá kết quả nghiên cứu; chi hội thảo, hội nghị khoa học 

có liên quan đến nội dung nghiên cứu; chi thuê cơ sở phục vụ cho nghiên cứu, thí 

nghiệm, thử nghiệm; chi phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và phát triển; các khoản chi thường xuyên khác 

(chi mua dụng cụ, vật tư, nguyên liệu, vật liệu, hóa chất, năng lượng, thông tin 

liên lạc, văn phòng phẩm, vật dụng bảo hộ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng phục 

vụ cho nghiên cứu).  

Những nội dung chi sau đây không được tính cho hoạt động nghiên cứu, 

phát triển và ứng dụng công nghệ thường xuyên hằng năm của dự án: chi phí kiểm 

tra chất lượng sản phẩm hoặc kiểm tra định kỳ nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, 

năng lượng; chi phí thu thập dữ liệu định kỳ không liên quan đến nghiên cứu; chi 

phí điều tra về hiệu quả hoặc nghiên cứu về quản lý; chi phí nghiên cứu về tiếp 

thị và quảng cáo bán hàng. 

- Chi phí đào tạo bao gồm: chi đào tạo dài hạn hoặc ngắn hạn ở trong nước, 

ở nước ngoài cho nhân lực quy định tại điểm c Khoản này; chi hỗ trợ đào tạo 

(hoặc cấp học bổng, trang thiết bị, máy móc) cho các tổ chức khoa học và công 

nghệ tại Việt Nam; các chi phí đào tạo khác phục vụ cho hoạt động nghiên cứu và 

phát triển của dự án. 

- Phí bản quyền, li-xăng theo hợp đồng chuyển giao công nghệ cao được 

ứng dụng trong dự án và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp pháp luật về chuyển giao 

công nghệ quy định không bắt buộc phải đăng ký);” 

 “đ) Hệ thống quản lý chất lượng của dự án đạt một trong số các tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001, HACCP, CMM, GMP hoặc chứng chỉ, chứng nhận có 

giá trị tương đương (tùy theo đặc thù dự án ứng dụng công nghệ cao áp dụng tiêu 

chuẩn quốc gia hoặc quốc tế);” 

“e) Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng 

trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 



4 

 

của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam 

thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành. 

Khuyến khích dự án áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, về tiết 

kiệm năng lượng như: ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương; ISO 50001 hoặc 

tiêu chuẩn tương đương.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 3 như sau: 

“a) Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao 

thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển được ban 

hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;” 

“d) Hệ thống quản lý chất lượng của dự án đạt một trong số các tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001, HACCP, CMM, GMP hoặc chứng chỉ, chứng nhận có 

giá trị tương đương (tùy theo đặc thù dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ 

cao áp dụng tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế);” 

“đ) Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng 

trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

của Việt Nam; trường hợp chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam 

thì áp dụng tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế chuyên ngành. 

Khuyến khích dự án áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường, về tiết 

kiệm năng lượng như: ISO 14000 hoặc tiêu chuẩn tương đương; ISO 50001 hoặc 

tiêu chuẩn tương đương.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 7 như sau:  

“1. Nguồn kinh phí thẩm định hồ sơ và kiểm tra được lấy từ nguồn kinh phí 

sự nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp hằng năm 

cho Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

2. Nội dung chi, mức chi được áp dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính và Bộ trưởng 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.”. 

4. Bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau: 

“3. Hằng năm, Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ kiểm 

tra báo cáo của tổ chức, cá nhân, kiểm tra định kỳ các doanh nghiệp về việc đáp 

ứng tiêu chí theo quy định sau khi được cấp Giấy chứng nhận.”. 

5. Thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-

BKHCN bằng các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này.  

6. Sửa đổi cụm từ (đơn vị) “Văn phòng Chứng nhận hoạt động công nghệ cao và  
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