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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5"5 /2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ẢO tháng ẨOnăm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 
về tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật To chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; 
Căn cứ Nghị định sổ 95/2014/NĐ-CP ngày 17 thảng 10 năm 2014 của 

Chỉnh phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chỉnh đổi với hoạt động khoa học 
và công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 37/20ỉ5/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về quy định điều kiện thành ỉập Quỹ Phát Men Khoa học 
và Công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chỉnh phủ, tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;: 

Căn cứ Thông tư sổ 03/2015/TT-BKHCN ngày 09 tháng 03 năm 2015 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành điểu lệ mẫu về to chức và hoạt động của 
Quỹ phát trỉên khoa học và cồng nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chỉnh phủ, tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công vãn sổ 
1735/SKHCN-VP ngày 28 tháng 8 năm 2017; của Sở Tư pháp tại Công văn 
so 6787/STP-VB ngày 19 thảng 7 năm 2017 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình 
sổ 3698/TTr-SNVngày 15 tháng 9 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều l. Nay tổ chức lại Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh. ' ' 

^ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây 
gọi tăt là Quỹ) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được 
mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và eác ngân hàng thương mại để 
hoạt động theo Điêu lệ này và các quy định pháp luật liên quan; 

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng tiếp nhận, 
quản lý và sử dụng vôn ngân sách và các nguôn vôn khác của các tô chức, 
cá nhân trong nước và ngoài nước. 

Trụ sở của Quỹ đặt tại số 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, Thành phố Hồ 
Chí Minh. 



Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều iệ về tổ chức và hoạt động 
của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Quyết định này cổ hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2017 
và thay thế Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của 
ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 
năm 2009 của ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Điều lệ về tổ chức, 
hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 
ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở 
Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc 
Sở Tư pháp, Giám đốc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí 
Minh, Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận - huyện 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

ArOTằ nhận: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 
- Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Sở Nội vụ (3 b); ^ 
- Công an thành phố; 
- Kho bạc Nhà nước thành phố; 
- VPUB: Các PVP; 
- Phòng VX; 
- Lưu:VT, (VX/Đn) hn.Jk5 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

THƯỜNG TRựC 

hanh Liêm 



ỦY BAN NHÂN DẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIỀU LỆ 
Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5^5" /2017/QĐ-UBND 

ngày 4-0 thảng AO năm 2017 của úy ban nhân dân thành phổ) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Địa vị pháp lý 
1. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (sau 

đây gọi tắt là Quỹ) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có 
tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc 
Nhà nước và các ngân hàng thương mại để hoạt động theo Điều lệ này và các 
quy định pháp luật liên quan. 

2. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ: Ho Chi Minh City Foundation for 
Science and Technology Development, viết tắt là HCM-POSTED. 

3. Trụ sở của Quỹ đặt tại địa chỉ số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Tính chất và mục đích hoạt động 
1. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có chức năng tiếp nhận, 

quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác của các tổ chức, 
cá nhân trong nước và ngoài nước. 

2. Quỹ thực hiện các hoạt động cấp kinh phí, tài trợ, hỗ trợ, cho vay, bảo 
lãnh vốn vay nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kểt quả 
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao năng 
lực khoa học và công nghệ; triển khai úng dụng kết quả nghiên cứu có triển 
vọng thành sản phẩm thương mại; chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ để 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Điều 3. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ 
Vốn hoạt động của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau: 
1. Nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp 
a) Vốn điều lệ của Quỹ là 200 (hai trăm) tỷ đồng, trong đó, kinh phí từ 

ngân sách nhà nước là 180 tỷ đồng đã bao gồm 50 tỷ đồng vốn hoạt động của 
Quỹ theo quy định tại (Quyết định số 7672007/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 
2007 của ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và 
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Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) và kinh phí hỗ trợ, đóng góp từ bên ngoài 
là 20 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay và 
hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; 

b) Ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được cấp bổ sung hàng năm 
thông qua Quỹ cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được phân 
cấp quản lý cho thành phố, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phô 
do thành phố trực tiếp quản lý và chi hoạt động quản lý của Quỹ; 

c) Các nguồn ngân sách hợp pháp khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố quyết định. 

2, Các nguồn vốn khác 

a) Các khoản thu từ kết quả hoạt động của Quỹ, khoản phân chia lợi nhuận 
thu được từ việc sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước 
và các khoản thu hợp pháp khác (nếu có); 

b) Các nguồn nhận ủy thác của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 
Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc của tỉnh, thành phố; 

c) Kinh phí được điều chuyển từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ 
của doanh nghiệp Nhà nước do thành phố trực tiếp quản lý; 

d) Kinh phí được điều chuyển tự nguyện hoặc nhận ủy thác từ Quỹ Phát triển 
Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp ngoài Nhà nước; 

đ) Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hỗ trợ, hiến tặng và nhận ủy thác 
của tố chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn 
bổ sung khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Đối tượng được Quỹ cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ và 
bảo lãnh vốn vay 

1. Đối tượng cấp kinh phí 

a) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được phân cấp giao 
cho thành phô trực tiêp quản lý; 

b) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố. 
2. Đối tượng tài trợ 

Một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do tổ chức, cá nhân 
đề xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bao gồm: 

a) Các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 
nhân văn, ưu tiên các đề tài phù họp với các định hướng, chương trình phát triển 
khoa học công nghệ trọng điêm của thành phố; 

b) Các đề tài nghiên cứu ứng dụng, các dự án sản xuất thử nghiệm, ưu tiên 
các đê tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ để tạo ra công nghệ mới, 
đổi mới công nghệ theo định hướng ưu tiên của thành phố; 
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c) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất mới phát sinh có ý nghĩa 
quan trọng về khoa học và thực tiễn, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm 
năng thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
và khoa học liên ngành. 

3. Đối tượng cho vay 

Các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất 
và đời sống; ứng dụng, phát triển cồng nghệ mới(1), đổi mới công nghệ phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, 
gồm: 

a) Các dự án nhằm mục đích thương mại hóa các sản phẩm đã được cấp 
bằng phát minh sáng chế; các công trình nghiên cứa khoa học đoạt giải thưởng 
tại các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thành phố và Quốc gia; 

b) Các dự án sản xuất nhằm triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu có 
triến vọng, hiệu quả kinh tế thuộc các đề tài nghiên cứu khoa học đã được 
nghiệm thu của các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các tổ chức khoa học 
công nghệ và các doanh nghiệp; 

c) Các dự án nhằm mục đích thương mại hóa sản phẩm đã qua sản xuất 
thử nghiệm nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị tiên tiến thay thế 
nhập khâu; 

d) Các dự án ứng dụng, phát triển công nghệ mới; các dự án nhận chuyển 
giao công nghệ, đối mới công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm mới có năng suất, 
chât lượng cao hơn. 

4. Đối tượng hỗ trợ 

Hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, cụ thể 
như sau: 

a) Hoạt động công bố công trình khoa học do thành phố tài trợ trên các 
tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín; 

b) Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế là kết quả của các đề tài, 
dự án, chưang trình nghiên cứu khoa học do thành phố tài trợ và của doanh nghiệp, 
cá nhân tự đâu tư nghiên cứu trên địa bàn thành phố; 

c) Hỗ trợ các nhà khoa học trẻ (không quá 35 tuổi) của thành phố tham gia 
hội thảo khoa học quôc tê, có báo cáo được châp nhận trình bày tại hội thảo 
khoa học quôc tê; nhà khoa học của thành phô tham dự và báo cáo công trình 
nghiên cứu khoa học xuất sắc tại hội thảo khoa họe quốc tế chuyên ngành; 

d) Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành tại thành phố 
và mời chuyên gia nước ngoài báo cáo tại các hội nghị, hội thảo hoặc tham gia 
tập huân, giảng dạy, nghiên cứu thuộc các lĩnh vực trọng điêm mà thành phố 
quan tâm; 

(I> Theo Điều 3 Luật Chuyển giao công nghệ, công nghệ mới là công nghệ lần đầu tiên được tạo ra tại Việt Nam 
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đ) Thực tập nghiên cứu ngắn hạn (dưới 6 tháng) của nhà khoa học đang 
thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ tại các tổ chức khoa học, phòng thí nghiệm ở 
nước ngoài mà trong nước chưa có đủ điều kiện thực hiện; 

e) Công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế có giá trị 
cao về khoa học và thực tiễn, là kết quả của đề tài/dự án do Quỹ hoặc nguồn 
ngân sách khác của Nhà nước tài trợ; 

g) Các nội dung hỗ trợ khác để phát triển khoa học, công nghệ và đổi mởi 
sáng tạo theo các Chương ữình, nhiệm vụ do ủy ban nhân dân thành phố giao. 

5. Đối tượng bảo lãnh vốn vay: các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giaoể 

Điều 5. Hoạt động cấp kinh phí 

1. Quỹ cấp kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia giao cho thành phố trực tiếp quản lý, các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp thành phố theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và 
trực tiếp quản lý; 

2. Việc cấp kinh phí căn cứ vào hợp đồng ký kết với tổ chức và cá nhân 
chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí được cấp phù hợp với tiến độ của hợp đồng; 

3. Quỹ thực hiện tổng hợp số liệu quyết toán kinh phí cấp, báo cáo 
Sở Khoa học và Công nghệ trình ủy ban nhân dân thành phố theo quy định 
hiện hành. 

4. Quỹ không thực hiện việc xét chọn, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà Quỹ thực hiện cấp kinh phí. 

Điều 6. Hoạt động tàỉ trợ, cho vay, hỗ trự, bảo lãnh 

1. Nguyên tắc chung 

a) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức, cá nhân đề xuất tài trợ, 
cho vay, bảo lãnh vốn vay và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công 
nghệ đề xuất hỗ trợ được xét chọn công khai, minh bạch, dân chủ, bình đẳngế 

Quỹ tổ chức các Hội đồng khoa học công nghệ để tư vấn, đánh giá xét chọn 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tài trợ, hỗ trợ, cho vay, bảo lãnh. Trong 
trường hợp cần thiết, Quỳ lấy thêm ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn độc lập 
trước khi quyết định. 

b) Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện đúng theo các quy định hiện hành về 
việc xét chọn, tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

c) Hội đồng quản lý Quỹ tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố 
ban hành quy định cụ thể về định mức tài trợ, hỗ trợ, cho vay, bảo lãnh đối với 
từng nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
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2. Điều kiện đăng ký tài trợ, vay vốn, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay 
a) Tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đế Quỹ 

tài trợ, cho vay vốn, hỗ trợ, bảo lãnh vốn vay phải có đủ năng lực chuyên môn 
và điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với từng loại nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ. Tổ chức đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải là tố chức 
khoa học và công nghệ hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

b) Tổ chức và cá nhân đề xuất vay vốn của Quỹ hoặc được Quỹ bảo lãnh 
vốn vay phải tuân theo các quy định của Quỹ và' quy định của pháp luật có 
liên quan. 

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học 
và công nghệ phải có chuyên môn phù họp với loại hình đề nghị hỗ trợ, 

d) Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tài trợ, vay vốn không được 
trùng lắp với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoặc đang được thực hiện 
bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

3 ề Hoạt động tài trợ, hỗ trợ 
a) Việc tài trợ, hỗ trợ phải được thực hiện đúng đối tượng được quy định 

tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 4 Điều lệ này. 
b) Vốn tài trợ, hỗ trợ phải được sử dụng đúng mục đích và phải được giải 

ngân theo tiến độ thực hiện. 
4, Hoạt động cho vay 
a) Lãi suất vay 

Quỹ cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc không lấy lãi đối với các dự án 
khoa học và công nghệ như sau: 

- Dự án được vay vốn không lấy lãi bao gồm các dự án ứng dụng công nghệ 
cao hoặc sản xuất sản phẩm công nghệ cao; tạo việc làm và thu nhập tại các 
vùng có điêu kiện kinh tế - xã hội khó khăn; đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội; 

- Dự án được vay vốn với lãi suất thấp bao gồm các dự án đổi mới công 
nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh cao; 
dự án ứng dụng kêt quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được 
tạo ra trong nước; 

- Hội đồng quản lý Quỹ quyết định cho vay không lấy lãi hoặc cho vay 
với lãi suât ưu đãi đôi với từng dự án cụ thể trên cơ sở đề nghị của Giám đốc 
Quỹ; ; 

- Đôi với trường hợp cho vay với lãi suất ưu đãi được thực hiện từ nguồn 
vôn huy động ngoài ngân sách đê thực hiện các dự án, chương ừình khoa học 
công nghệ, mức lãi suất cho vay được Quỹ công bố tại từng thơi điểm, căn cứ 
vào thoả thuận giữa Quỹ và tổ chức, cá nhân tài trợ; 

- Mức lãi suất cho vay quy định tại điều này là lãi suất cố định trong suốt 
thời gian vay vốn thực hiện dự án. : 
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b) Quỹ cho vay theo nguyên tắc có hoàn trả. Các đối tượng vay vốn phải 
bảo đảm các yêu cầu: 

- Tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nưóc và quy định của Điều lệ 
này; 

- Ọuỹ cho vay để thực hiện dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ không 
thuộc các chương trình, đề tài, đự án khoa học và công nghệ trong kế hoạch của 
Nhà nước và không được ừùng lắp với các dự án đã được các Chương trình, 
Quỹ khác thuộc ngân sách nhà nước cho vay; 

- Sử dụng vốn vay đứng mục đích đã ghi trong hợp đồng tín dụng; 
- Có khả năng tài chính để hoàn trả đầy đủ và đúng hạn vốn vay. 
c) Mức vốn vay và thẩm quyền quyết đinh mức vốn vay trong phạm vi 

khả năng nguồn vốn cho phép của Quỹ, phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn, kế 
hoạch thu - chi tài chính hàng năm đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt. 
Mức cho vay của mỗi dự án tối đa 70% tổng kinh phí thực hiện dự án và không 
quá 10 tỷ đồng. 

d) Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với khả năng nguồn vốn của 
Quỹ, điều kiện cụ thể eủa dự án vay vốn và khả năng trả nợ của người vay, 
nhưng không quá 60 tháng. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng quản lý Quỹ 
xem xét, quyết định. 

đ) Bảo đảm tiền vay 
- Quỹ cho vay trên cơ sở có tài sản bảo đảm bằng các hình thức cầm cố 

tài sản, thế chấp tài sản và các biện pháp đảm bảo khác nếu có theo quy định, của 
pháp luật. Trình tự, thủ tục bảo đảm tiền vay, xử lý tài sản bảo đảm thực hiện 
theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định pháp luật có 
liên quan; 

- Đối vối đon ví sự nghiệp công lập thực hiện theo cơ chế bảo lãnh tín chấp, 
việc bảo lãnh phải đo cơ quan chủ quản cấp trên đơn vị đó bảo đảm; 

- Trong trường họp việc cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các 
dự án có tính chất đầu tư sẽ do Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, quyết định. 

e) Hàng năm, Quỹ được trích lập dự phòng rủi ro để xử lý bù đắp tổn thất 
rủi ro trong hoạt động cho vay. Mức trích lập quỹ dự phòng rủi ro, xử lý rủi ro 
và thâm quyền xử lý rủi ro thực hiện theo các quy định của pháp luật. 

g) Quỹ tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức lãi suất 
vay đôi với từng thời kỳế 

5. Hoạt động bảo lãnh 
a) Điều kiện để chủ dự án được bảo lãnh vốn vay: 
- Dự án đã được tổ chức tín dụng khác thẩm định cho vay và có văn bản 

yêu câu bảo lãnh gửi Quỹ; 
- Phương án tài chính, phương án trả nợ vốn vay được Quỹ chấp thuận; 
- Có tàì sản đảm bảo bằng hình thức cầm cố, thế chấp được Quỹ chấp nhận. 
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b) Mức bảo lãnh và thẩm quyền quyết định mức bảo lãnh không vượt quá 
mức vốn vay. 

c) Thời hạn bảo lãnh vốn vay được xác định phù họp với thời hạn vay vốn 
đấ thỏa thuận giữa chủ dự án với tổ chức tín dụng cho vay thực hiện dự án 
nhưng không vượt quá 60 tháng. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng quản lý Quỹ 
xem xét, quyết định. 

d)Chủ dự án được bảo lãnh vốn vay phải trả cho Quỹ một khoản phí 
bảo lãnh bằng phần trăm (%) trên tổng số tiền đang bảo lãnh. Mức cụ thê theo 
hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính. 

6. Hoạt động cho vay, bảo lãnh vốn vay quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 
Điều này do Quỹ thực hiện thông qua hình thức ủy thác cho các tổ chức tín dụng. 

Điều 7. Sử dụng vốn hoạt động 
1. Cấp kinh phí cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 4 và 

Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ này. 
2. Tài trợ không hoàn lại toàn phần hoặc một phần cho các đối tượng 

được quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Điều lệ này. 
3. Cho vay vói lãi suất bằng lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nưóc 

được Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định trong từng thời kỳ hoặc cho vay không 
lây lãi đê thực hiện dự án quy định tại Khoản 3 Điêu 4 của Điêu lệ này 

4. Tổng số vốn cho vay, bảo lấnh vốn vay hàng năm không quá 20% vốn 
điều lệ của Quỹ. Tổng số dư nợ cho vay và bảo lãnh vốn vay không quá 50% 
vốn điều lệ của Quỹ. 

5. Tổng kinh phí hỗ trợ một số hoạt động nhằm nâng cao năng lực khoa 
học và công nghệ hàng năm không quá 10% vốn điều lệ của Quỹ. 

6. Chi lương và hoạt động bộ máy của Quỹ, hoạt động của Hội đồng khoa 
học công nghệ và các chi phí khác liên quan đến hoạt động của Quỹ. Các chi phí 
này được thực hiện theo các quy định của chế độ tài chính hiện hành. 

Chương II 
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, Bộ MÁY TỎ CHỨC 

VA HOẠT ĐỌNG CƯA QUỸ 

Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ 
1. Tiếp nhận và nhận ủy thác các nguồn vốn cua Nhà nước, tổ chức, cá nhân; 

huy động các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn của 
Quỹ. 

2. Tổ chức thực hiện cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ, bảo lãnh vốn vay 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
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3. Duy trì, bảo toàn và phát triển nguồn vốn điều lệ từ ngân sách nhà nước 
đối với các hoạt động cho vay và bảo lãnh vốn vay. 

4. Xây dựng và gửi Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định trình ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch hoạt động trung và dài hạn của Quỹ. 

5. Công bố các định hướng ưu tiên, nội dung, yêu cầu, thể thức cụ thể để 
đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực 
thích hợp đề nghị Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay. 

6. Tổ chức việc xét chọn và thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực để Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và 
bảo lãnh vốn vay. 

7. Kiểm tra, đánh giá về nội dung chuyên môn và tình hình thực hiện 
tài chính của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao 
năng lực do Quỹ tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay. Kiểm tra tài chính 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Quỹ cấp kinh phí. 

8. Tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ do Quỹ tài trợ, cho vay. Đánh giá kết quả các nhiệm vụ, hoạt động 
nâng cao năng lực mà Quỹ cho vay, bảo lãnh và hỗ trợ. 

9. Đình chỉ hoặc trình các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc cấp kinh 
phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay hoặc thu hồi kinh phí đã cấp, 
kinh phí tài trợ, cho vay và hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, cá nhân thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động nâng cao năng lực vi phạm các 
quy định vê sử dụng vôn của Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan. 

10. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước giao và các nguồn lực khác 
theo Điêu lệ tô chức và hoạt động của Quỹ và quy định của pháp luật. 

11. Quản lý tố chức bộ máy và lao động của Quỹ theo quy định của pháp luật. 
12. Ban hành Quy chế hoạt động và các quy định khác phục vụ cho hoạt 

động của Quỹ. 

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan quản lý 
theo quy định. 

14. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến hoạt động 
của Quỹ theo quy định pháp luật. 

15. Chấp hành các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ, các 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

16. Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để vận động 
tài trợ cho Quỹ hoặc ủy thác cho Quỹ tài trợ, cho vay để thực hiện các đề tài, 
dự án khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ 
1- Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ gồm có Hội đồng quản lý Quỹ, 

Cơ quan Điều hành Quỹ và Ban kiểm soát. 
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2. Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ hoạt động theo quy định tại 
Điều lệ này và các quy định của pháp luật. 

Điều 10. Hội đồng quản ỉý Quỹ 
1. Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch 

ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ có tối đa 
07 thành viên, gồm: • ế 

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ là đại diện lãnh đạo của Sở Tài chính. 
c) Các thành viên là các nhà quản lý, nhà khoa học. 
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ là 05 năm và các thành viên 

tham gia Hội đồng quản lý Quỹ không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp 
vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Hội đồng quản lý Quỹ mới chưa được 
bổ nhiệm thì Hội đồng quản lỷ Quỹ của nhiệm kỳ hiện tại tiếp tục thực hiện 
quyền và nghĩa vụ cho đến khi Hội đồng quản lý Quỹ mới được bổ nhiệm và 
nhận nhiệm vụ. 

3. Các thành viên của Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ kiêm nhiệm 
và không được kiêm nhiệm bất kỳ một chức vụ nào trong bộ máy tổ chức 
hoạt động của Quỹ. 

4. Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bị miễn nhiệm trong các trường hợp 
sau: 

a) Bị Toà án két án bằng bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 
b) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao, bị mất hoặc 

hạn chê năng lực hành vi dân sự; 

c) Không trung thực khi thực thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ 
quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc người khác; 

d) Vi phạm quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này. 

5. Thành viên Hội đồng quản lý được thay thế trong những trường hợp sau: 
a) Xin từ chức; 

b) Không đảm bảo sức khoẻ đảm nhận công việc; 
c) Bị miễn nhiệm theo quy định tại Khoản 4 Điều này; 

d) Thuyên chuyển công tác hoặc bố trí công yiệc khác. 

Điều 11Ế Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ trên cơ sở 

các định hướng ưu tiên phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố; 
2. Phê duyệt ké hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính hàng năm của Quỹ 

theo đề nghị của Giám đốc Quỹ; 
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3. Ban hành các văn bản quy định về hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, 
Ban kiểm soát Quỹ, Hội đồng khoa học và công nghệ; trình Chủ tịch Uy ban 
nhân dân thành phô ban hành các văn bản quy định vê hoạt động nghiệp vụ của 
Quỹ; 

4. Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban Kiểm soát 
Quỹ trong việc thực hiện quy định của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Quỹ và các Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ; 

5. Thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ để tư vấn chuyên môn cho 
Quỹ; ' * ' ' 

6. Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát, các báo cáo kết quả 
kiểm soát và báo cáo thẩm định quyết toán tài chính của Ban Kiểm soát Quỹ; 

7. Quyết định tài trợ, cho vay, hỗ ừợ và bảo lãnh vốn vay theo các quy 
định tại Điều lệ này; 

8. Kiến nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch ủy ban 
nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; 

9. Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng bộ máy và con dấu của Quỹ trong việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Quỹ; ' ' ' ' ' 

10. Các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ tham gia 
đầy đủ các hoạt động theo quy chế của Hội đồng quản lý Quỹ, thực hiện các 
quyên và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể; ba tháng họp một 

lân đê xem xét và quyêt định nhũng vân đê thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của 
Hội đồng quản lý Quỹ; họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách theo 
đê nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, hoặc Giám đốc Quỹ, hoặc Trưởng 
Ban kiêm soát Quỹ, hoặc khi có ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
đề nghị; 

2. Đối với các vấn đề cần quyết định giữa các phiên họp, Cơ quan điều 
hành Quỹ gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên Hội đồng; 

3. Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi ít nhất 
có 2/3 số thành viên có mặt và phải do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hoặc Phó 
Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ được ủy quyền chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ 
quyêt định các vân đề theo đa số trên tổng số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. 
Trường hợp ý kiên biểu quyết của các thành viên Hội đồng ngang nhau thì quyết 
định cuôi cùng thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. Nội dung và 
các kêt luận của cuộc họp Hội đông quản ỉý Quỹ phải được ghi thành biên bản 
và gửi đên tât cả các thành viên cũa Hội đồng quản lý Quỹ. 

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ được tính vào chi phí 
hoạt động quản lý của Quỹ. 
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Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
1. Tổ chức của Ban Kiểm soát Quỹ 
a) Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, có 03 thành viên. 

Thành viên Ban kiểm soát ỉà các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực tài chính, tín 
dụng, đầu tư, khoa học và công nghệ, pháp luật, không có tiền án, tiền sự về các 
tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế theo quy định của pháp luật, Nhiệm kỳ 
của Ban Kiểm soát Quỹ là 05 năm; 

b) Thành viên của Ban Kiểm soát gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và 01 
thành viên do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm; 

c) Thành viên của Ban Kiểm soát không được là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 
con, anh chị em ruột của các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc Quỹ, 
Phó Giám đốc Quỹ và Kế toán trưởng của Quỹ. 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát Quỹ 
a) Giúp Hội đồng quản lý Quỹ giám sát hoạt động của bộ máy điều hành 

Quỹ; 
b) Kiểm tra và báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ việc Cơ quan điều hành 

Quỹ chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Điều 
lệ tố chức và hoạt động của Quỹ và Nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ; 

c) Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, 
hoạt động của hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ; thẩm định báo cáo tài 
chính hàng năm của Quỹ. Định kỳ hàng tháng, quý, năm và theo vụ việc, Ban 
Kiêm soát có trách nhiệm báo cáo Hội đông quản lý Quỹ băng văn bản kêt quả 
kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính của Quỹ; 

d) Tiến hành công việc một cách độc lập theo chương trình đã được 
Hội đông quản lý Quỹ thông qua; có quyên sử dụng tư vân độc lập đê thực hiện 
các nhiệm vụ được giao; được sử dụng hệ thống kiểm tra và kiểm soát nội bộ 
của Quỹ; 

^ đ) Xem xét, trình Hội đồng quản lý Quỹ giải quyết khiếu nại, tố cáo của 
các tô chức, cá nhân liên quan đên hoạt động của Quỹ; 

e) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng quản lý Quỹ giao. 
3. Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ hoặc thành viên của Ban Kiểm soát Quỹ 

được Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ ủy quyền có quyền tham dự các cuộc họp của 
Hội đồng quản lý Quỹ, phát biểu ý kiến về các nội dung mà Hội đồng quản lý 
Quỹ thảo luận, nhưng không được quyền biểu quyết. 
. 4. Ban Kiểm soát Quỹ hoạt động theo quy chế do Hội đồng quản lý Quỹ 
ban hành. Các thành viên Ban Kiểm soát Quỹ thực hiện nhiệm vụ được giao một 
cách độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban Kiểm soát, Hội 
đông quản lý Quỹ và pháp luật về nhiệm vụ được giao; được hưửng phụ cấp 
kiêm nhiệm, thù lao và các quyền khác theo quy định của Nhà nước. 

5. Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ được tính vào chi phí hoạt 
động quản lý của Quỹ. 
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Điều 14. Cơ quan điều hành Quỹ 
1. Cơ quan điều hành Quỹ bao gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám 

đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban nghiệp vụ. Trong đó: 
- Giám đốc Quỹ là người đại diện theo pháp luật trong các hoạt động của 

Quỹ; đại diện pháp nhân của Quỹ trước pháp luật trong việc tố tụng, tranh chấp 
liên quan đến hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ, 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về việc điều hành 
hoạt động của Quỹ theo nhiệm vụ và quyền hạn được quy định; Giám đốc Quỹ 
làm việc theo chế độ chuyên trách do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ là 5 năm; 

- Phó Giám đốc, Ke toán trưởng của Quỹ làm việc theo chế độ chuyên trách 
do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở 
đề nghị của Giám đốc Quỹ, theo nhiệm kỳ 5 năm; 

- Các phòng chức năng gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Tài 
chính và các phòng nghiệp vụ; 

- Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng chức năng do Giám đốc Quỹ 
bố nhiệm, miễn nhiệm theo nhiệm kỳ 5 năm. 

2. Cơ quan điều hành Quỹ làm việc theo chế độ chuyên trách. Các vị trí 
nhân sự của Cơ quan điều hành Quỹ được tuyển dụng, điều động ừên cơ sở 
điều tiết trong phạm vi tổng số lượng người làm việc hiện có của Sở Khoa học 
và Công nghệ do ủy ban nhân dân thành phố giao. 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Quỹ 
a) Tố chức thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ; 
b)Tổ chức, điều hành và quản lý các hoạt động của Cơ quan điều hành 

Quỹ; thực hiện các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Quỹ theo Điều lệ, 
Nghị quyêt của Hội đồng quản lý Quỹ và theo quy định của pháp luật; 

c) Hàng năm, tham mưu cho Hội đồng Quản lý Quỹ trình Sở Khoa học 
và Công nghệ xem xét, ủy ban nhân dân thành phố quyết định bố trí nguồn vốn 
bô sung cho Quỹ từ ngân sách của thành phố; 

d) Chủ trì xây dựng quy định về hoạt động trong từng thời kỳ và các văn 
bản khác có liên quan trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét: 

- Quy định về hoạt động nghiệp vụ của Quỹ; 
- Các văn bản khác theo quy định. 

đ) Chuẩn bị nội dung, tài liệu và tổ chức các hội nghị của Hội đồng 
quản lý Quỹ và Hội đông khoa học và công nghệ. Được tham gia các phiên họp 
của Hội đông quản lý Quỹ, được tham gia ý kiến về các nội dung mà Hội đồng 
quản lý Quỹ thảo luận nhưng không được biểu quyết; 

e) Tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ thành lập Hội đồng Khoa học và 
Công nghệ để tư vấn chuyên môn cho Quỹ; 
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g) Trình quyết định tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay theo các 
quy định tại Điều lệ này để Hội đồng quản lý Quỹ quyết định; 

h) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó 
Trưởng phòng các phòng ban nghiệp vụ và các chức danh khác thuộc thẩm quyền 
của Giám đốc Quỹ; 

i) Quản lý nhân sự, tài sản và vốn của Quỹ; 
k) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ và các cơ quan nhà nước 

có thấm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình theo quy định 
của pháp luật; 

1) Báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định của Điều lệ này và các quy định khác có liên quan đến hoạt động 
của Quỹ; 

m) Trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét phê duyệt kế hoạch hoạt động 
hàng năm của Quỹ; 

n) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác quy định tại Điều lệ này. 
4. Phó Giám đốc, Ke toán trưởng của Quỹ giúp Giám đốc Quỹ điều hành 

một số lĩnh vực, nhiệm vụ theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm 
trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

5. Kinh phí hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ được tính vào chi phí 
hoạt động quản lý của Quỹ. 

Điều 15Ế Hội đồng Khoa học và Công nghệ 
^ 1. Hội đồng Khoa học và Công nghệ có 05 hoặc 07 thành viên do Hội 

đồng Quản lỷ Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ để 
tư vân đánh giá xét chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tài trợ, cho 
vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay; đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ đối với hoạt động tài trợ, cho vay; xác định hướng 
nghiên cứu và các vấn đề có liên quan khác. 

Thành viên của Hội đồng Khoa học và Công nghệ phải là những nhà khoa 
học, nhà quản lý có uy tín, có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn cao về 
khoa học và công nghệ, tài chỉnh và có kinh nghiệm phù hợp. 

2. Hội đồng Khoa học và Công nghệ hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, 
khách quan, trung thực, tuân thủ pháp luật theo quy định về hoạt động của 
Hội đông Khoa học và Công nghệ do Hội đông quản lý Quỹ ban hành. 

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ được tính 
vào chi phí hoạt động quản lý của Quỹ. 

Điều 16. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 
1. Sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích. 
2. Thực hiện đầy đủ các cam kết trong họp đồng, các chế độ do Quỹ 

quy định và các quy định pháp luật khác có liên quan. Cung cấp đầy đủ hồ sơ 
pháp lý của đơn vị, của dự án đầu tư và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp. 
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3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải được công bố 
theo quy đinh của Quỹ và đăng ký, lưu giữ theo quy định hiện hành. 

4. Định kỳ hàng quý và hàng năm, gửi cho Quỹ báo cáo tiến độ, nội dung 
thực hiện cũng như việc sử dụng tiền tài trợ, hỗ trợ, cho vay theo yêu câu của 
Quỹ. ^ 

5. Trả nợ gốc và lãi vay hoặc phí quản lý (đối với trường hợp cho vay không 
lãi suất) đúng hạn theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. 

6. Chịu ừách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng hoặc thực hiện 
không đầy đủ những thoả thuận về việc sử dụng kinh phí tài trợ, hỗ trợ, vốn vay, 
việc trả Ĩ1Ợ vay đã cam kết trong hợp đồng. 

Điều 17. Xử lý rủi ro 
1. Chấm dứt việc cho vay, tài trợ, hỗ trợ, từ chối thực hiện nhiệm vụ bảo 

lãnh trong các trường hợp sau: 
a) Các tổ chức, cá nhân được Quỹ tài trợ, hỗ trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay 

sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay, kinh phí tài trợ, hỗ trợ sai 
mục đích; cung cấp thông tin sai sự thật; vi phạm Họp đồng tín dụng; vi phạm 
các quy định của Quy chế cho vay, tài trợ, hỗ trợ, bảo lãnh của Quỹ. 

b) Thực hiện theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán. 
2. Xem xét chấm dứt tài trợ, giảm hoặc xóa vốn vay, điều chỉnh lãi suất 

cho vay, gia hạn thời hạn vay trong trường hợp đối tượng được Quỹ tài trợ, 
hỗ trợ, cho vay phải ngừng triển khai hoặc không đạt kết quả theo dự kiến do 
nguyên nhân khách quan (chủ đầu tư bị phá sản, bị chết hoặc mất tích, dự án 
đâu tư bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hoả hoạn...) dân đên không tiêp tục 
thực hiện hoặc không đảm bảo hoàn trả vốn vay. 

Điều 18. Thẩm quyền xử lý rủi ro 
1. Hội đồng quản lý Quỹ xem xét quyết định xử lý rủi ro đối với các 

trường hợp miễn, giảm lãi cho vay đối với các dự án; quyết định gia hạn thời 
hạn cho vay của các dự án trên cơ sở đề nghị của Cơ quan điều hành Quỹ, 
nhưng tông thời gian cho vay sau khi gia hạn không được vượt quá 1/2 thời gian 
cho vay tôi đa đã thỏa thuận trong Họp đồng tín dụng của từng dự án. 

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố quyết định xóa nợ gốc cho vay đối 
với dự án trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản lý Quỹ. 

Chương in 
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

Điều 19. Chế độ tài chính kế toán 
1. Quỹ hoạt động theo cơ chế tài chỉnh áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập có thu do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động 
thường xuyên, hạch toán độc lập, không vì mục đích lợi nhuận; theo Điều lệ được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác của phắp luật 
có liên quan. 
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2. Quỹ thực hiện mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch, đúng mục đích 
cho hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật 

3. Quỹ thực hiện chế độ tài chính, ké toán, quản lý và sử dụng tài sản theo 
quy định của pháp luật về ngân sách và kế toán. 

4. Hàng năm, Quỹ lập dự toán nguồn thu và dự kiến chi đối với hoạt động 
tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ và hoạt động quản lý Quỹ báo cáo 
Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phô 
phê duyệt. 

5. Hàng năm, Quỹ lập báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo Sở Khoa học 
và Công nghệ xem xét, kiểm tra theo quy định. 

6. Quỹ được phép chuyển vốn dư trong năm tài chính sang năm kế tiếp. 
7. Chi hoạt động quản lý Quỹ được sử dụng cho hoạt động của bộ máy 

quản lý và điều hành Quỹ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 
8. Quỹ chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính của các cơ quan quản lý 

nhà nước có liên quan theo quy định hiện hành. 
Điều 20. về quản lý tài sản 
1. Đầu tư, mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản cố định phục vụ cho hoạt 

động của Quỹ được thực hiện theo các quy định hiện hành. 
2. Quỹ được thanh lý, nhượng bán những tài sản kém, mất phẩm chất, tài 

sản hư hỏng không có khả năng phục hồi, tài sản lạc hậu kỹ thuật, tài sản không 
còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả. Khi thanh lý, nhượng bán 
tài sản, Quỹ phải định giá tài sản và tổ chức đẩu giá theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với các trường hợp tổn thất về tài sản của Quỹ, Quỹ phải xác định 
rõ nguyên nhân và xử lý: 

a) Nếu tài sản bị tổn thất do lỗi của tập thể và cá nhân thì tập thể, cá nhân 
gây ra phải bôi thường theo quy định của pháp luật. 

b) Nếu tài sản đã mua bảo hiểm theo pháp luật thì xử lý theo hợp đồng 
bảo hiêm. 

4. Quỹ thực hiện việc kiểm kê tài sản theo quy định hiện hành. 
Điều 21. Nguồn kinh phí hoạt động của bộ máy Quỹ 
1. Thu từ nguồn kinh phí được ngân sách cấp hàng năm cho hoạt động 

quản lý và điêu hành Quỹ. 
2. Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ: . 
a) Thu lãi cho vay của các dự án vay vốn của Quỹ; 
b) Thu từ các hoạt động hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, 

tổ chức quốc tế về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ; 
c) Thu phí quản lý đối với những dự án cho vay không lãi suất. 
d) Thu phí ủy thác; và thu hoạt động nghiệp vụ và dịch vụ khác. 
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3. Thu nhập từ hoạt động tài chính: 
a) Thu lãi tiền gửi; 
b) Các khoản thu từ dịch vụ tài chính khác. 
4. Thu nhập từ hoạt động khác: 
a) Các khoản thu phạt; 
b) Thu thanh lý, nhượng bán tài sản của Quỹ (sau khi trừ giá trị còn lại và 

các khoản chi phí thanh lý, nhượng bán); 
c) Thu chênh lệch do đánh giá lại tài sản thế chấp khi đơn vị, cá nhân 

chủ trì dự án không trả được nợ; tài sản hình thành từ vốn ngoài ngân sách yà 
vốn khác của Quỹ; 

d) Thu Ĩ1Ợ đã xóa nay thu hồi được; và các khoản thu nhập khác. 
Điều 22. Chi phí hoạt động 
Chi phí hoạt động của Quỹ là các khoản chi cần thiết cho các hoạt động 

của Quỹ, có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, bao gồm: 
1. Các khoản chi thường xuyên: 
a) Tiền lương, các khoản có tính chất lương, các khoản trích theo lương, 

chi nghiệp vụ, đoàn ra, đoàn vào và các khoản mua sắm, sửa chữa thường xuyên 
Tài sản cố định, thuê tài sản, mua sắm công cụ lao động, chi dịch vụ công cộng, 
văn phòng phấm và các khoản chi thường xuyên khác theo chế độ quy định. 

b) Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ, 
Hội đồng thẩm định. 

c) Chi tố chức hội thảo khoa học trong nước và quốc tế theo kế hoạch đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

d) Chi mua tài liệu, tư liệu, thông tin tuyên truyền, quảng bá, xây dựng và 
duy trì trang web phục vụ cho các hoạt động của Quỹ. 

đ) Chi phí tuyển chọn, xét chọn, thẩm định đề tài, dự án và các nhiệm vụ 
khác được tài trợ, cho vay. 

e) Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu đề tài, dự án, chương trình 
được tài trợ, cho vay, hỗ trợ, bảo lãnh. 

g) Chi phí thu hồi nợ, lãi vay từ nguồn vốn của Quỹ. 
h) Chi thuê địa điểm, văn phòng (nếu có). 
i) Chi mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm rủi ro nghiệp vụ và các loại bảo hiểm 

khác theo quy định của pháp luật. 
k) Trích khấu hao tài sản cố định. 
1) Chi trích lập dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay đầu tư. 
m) Chi về thuế, phí, lệ phí phát sinh theo quy định pháp luật hiện hành. 
n) Chi phí thường xuyên khác. 
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2. Các khoản chi không thường xuyên của hoạt động bộ máy, gồm: Chi 
đầu tư xây dựng cơ bản và các khoản chi không thường xuyên khác. 

3. Định mức chi được thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với 
đơn vị sự nghiệp. Trường hợp pháp luật chưa quy định thì áp dụng theo Quy chê 
chi tiêu nội bộ của Quỹ để đảm bảo chi tiêu phù hợp, hiệu quả. 

Chương IV 
ĐIÈII KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 
Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày quyết định phê duyệt có hiệu lực. 
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và các 

tố chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của 
Điều lệ này. 

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung, thay thế Điều lệ 
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Chủ tịch 

Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất trình ủy ban 
nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh bổ sung Điều lệ cho phù họp với 
tình hình thực tế./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Lê Thanh Liêm 


