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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển 

giao công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 

2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công Nghệ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
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TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

(Kèm theo Quyết định số      /2022/QĐ-UBND  ngày      tháng 10 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quy chế này quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, 

gồm: thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư; chuyển giao công 

nghệ; kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. 

2. Những nội dung khác không quy định tại khoản 1 của Điều này thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này được áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, 

cá nhân có liên quan đến thẩm định công nghệ dự án đầu tư, hoạt động chuyển 

giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Điều 3. Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư 

1. Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật 

đầu tư 

Dự án đầu tư sau đây phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ: 

a) Dự án đầu tư sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo Danh mục 

công nghệ hạn chế chuyển giao được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị 

định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; 
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b) Dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công 

nghệ được quy định tại Phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Trong giai đoạn quyết định đầu tư, việc thẩm định hoặc có ý kiến về 

công nghệ được thực hiện như sau: 

Dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án 

đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường có sử dụng công nghệ phải được thẩm định hoặc 

có ý kiến về công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ năm 

2017. 

3. Các dự án đầu tư có sử dụng công nghệ không thuộc khoản 1,  khoản 2 

Điều này, tổ chức, cá nhân có thể đề nghị thẩm định hoặc có ý kiến về công 

nghệ. 

4. Trường hợp triển khai thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt, nếu có 

điều chỉnh, thay đổi nội dung công nghệ đã được thẩm định hoặc có ý kiến thì 

chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan đã thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ 

để tiến hành thủ tục thẩm định hoặc có ý kiến về việc điều chỉnh, thay đổi 

công nghệ. 

Điều 4. Thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ 

1. Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư 

a) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên 

quan có ý kiến về công nghệ đối với dự án quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 

của Quy chế này, dự án đầu tư có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường có 

sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao thuộc trường hợp phải quyết định chủ 

trương đầu tư và không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ. 

b) Cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực (sau đây gọi là sở quản lý ngành, 

lĩnh vực) được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức 

liên quan có ý kiến về công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 3 của Quy chế này thuộc trường hợp phải quyết định chủ trương đầu tư và 

không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc Thủ 

tướng Chính phủ. 

2. Trong giai đoạn quyết định đầu tư 



3 
 

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế 

này sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo 

quy định của pháp luật về xây dựng chủ trì, phối hợp cơ quan, tổ chức liên quan 

thẩm định về công nghệ đối với dự án nhóm A, B, C do Hội đồng nhân dân các 

cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý quyết định chủ trương đầu tư. 

b) Đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế 

này sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác: Sở quản lý ngành, lĩnh 

vực thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án nhóm A, B, C đầu tư 

xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh và không thuộc dự án do Quốc hội, 

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, người đứng đầu cơ quan 

trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Bộ quyết định đầu tư, dự 

án cấp đặc biệt, cấp I hoặc đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh 

trở lên. 

3.  Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp cơ quan, tổ chức liên quan 

thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư thuộc khoản 3 Điều 

3 của Quy chế này. 

Điều 5. Nội dung giải trình về sử dụng công nghệ trong hồ sơ dự án 

đầu tư 

Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong hồ sơ dự án đầu tư trong 

giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư và trong giai đoạn quyết định đầu tư thực 

hiện theo quy định tại Điều 16 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. 

Điều 6. Trình tự thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư  

1. Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư 

a. Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Quy chế 

này không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc 

Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ kèm 

theo hồ sơ dự án đầu tư đến Sở Khoa học và Công nghệ để có ý kiến về công 

nghệ. Nội dung hồ sơ dự án phải có nội dung giải trình về công nghệ theo quy 

định tại Điều 5 của Quy chế này. 

b. Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 của Quy chế 

này không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội hoặc 

Thủ tướng Chính phủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 
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có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ kèm 

theo hồ sơ dự án đầu tư đến sở quản lý ngành, lĩnh vực để có ý kiến về công 

nghệ. Nội dung hồ sơ dự án phải có nội dung giải trình về công nghệ theo quy 

định tại Điều 5 của Quy chế này. 

c. Thời hạn có ý kiến về công nghệ quy định tại Điều này là 15 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

2. Trong giai đoạn quyết định đầu tư 

a) Đối với dự án nhóm A, B, C quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế 

này sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ dự án, cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định pháp 

luật về xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu thẩm định hoặc lấy ý kiến 

về công nghệ kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến sở quản lý ngành, lĩnh 

vực để có ý kiến về công nghệ. Nội dung hồ sơ dự án phải có nội dung giải trình 

về công nghệ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này. 

b) Đối với dự án nhóm A, B, C quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế 

này sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và vốn khác: Chủ đầu tư gửi hồ sơ 

thiết kế cơ sở của dự án đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định 

pháp luật về xây dựng để thẩm định thiết kế cơ sở, trừ việc thẩm định phần thiết 

kế công nghệ, đồng thời gửi đến sở quản lý ngành, lĩnh vực để có ý kiến về thiết 

kế công nghệ. Nội dung hồ sơ dự án phải có nội dung giải trình về công nghệ 

theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này. 

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đồng thời là sở quản lý 

ngành, lĩnh vực có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ thì cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thẩm định về thiết kế cơ sở bao gồm cả thiết kế 

công nghệ. 

c) Thời gian thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ là 20 ngày đối với dự 

án nhóm A, 15 ngày đối với dự án nhóm B, 10 ngày đối với dự án nhóm C và dự 

án chỉ cần lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ; trường hợp cần gia hạn thời gian có ý kiến về công nghệ thì thời gian gia hạn 

không quá thời hạn quy định đối với từng loại dự án nêu trên. Cơ quan có thẩm 

quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ có trách nhiệm thông báo cho cơ 

chủ trì thẩm định dự án hoặc chủ đầu tư về việc gia hạn bằng văn bản và nêu rõ 

lý do. 

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng đồng thời là sở quản lý 

ngành, lĩnh vực thì thời hạn thẩm định thiết kế công nghệ được tính trong thời 

hạn thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật về xây dựng. 
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Điều 7. Thực hiện thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ dự án đầu 

tư 

1. Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư: Cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư tổ chức thẩm định hoặc có 

ý kiến về công nghệ, thực hiện như sau: 

a) Nội dung thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. 

b) Phiếu thẩm định hoặc có ý về công nghệ theo quy định tại Mẫu số 1 ban 

hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN, ngày 25 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc 

có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư. 

2. Trong giai đoạn quyết định đầu tư: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định 

hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư tổ chức thẩm định hoặc có ý kiến về 

công nghệ, thực hiện như sau: 

a) Nội dung thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 19 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017; 

b) Phiếu thẩm định hoặc có ý về công nghệ theo quy định tại Mẫu số 2 ban 

hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN. 

3. Trường hợp dự án đầu tư có nội dung công nghệ phức tạp, liên quan đến 

nhiều ngành và có phạm vi ảnh hưởng rộng, cơ quan có thẩm quyền thẩm định 

hoặc có ý kiến về công nghệ cần tham vấn chuyên môn thì thực hiện thông qua 

các hình thức sau đây: 

a) Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; 

b) Lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập. 

4. Đối với trường hợp cần lấy ý kiến Hội đồng tư vấn khoa học và công 

nghệ, cơ quan chủ trì có ý kiến về công nghệ ra quyết định thành lập Hội đồng 

tư vấn khoa học và công nghệ. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, 

khách quan, trung thực, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Hội đồng tư 

vấn chịu trách nhiệm về kết luận và kiến nghị trước cơ quan thành lập hội đồng. 

Kết luận và kiến nghị của hội đồng phải được lập thành văn bản, cụ thể như sau: 

a) Biên bản Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Mẫu 

số 7 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN; 

b) Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư: Báo cáo kết quả làm việc 

của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Mẫu số 8 ban 

hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN; 
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c) Trong giai đoạn quyết định đầu tư: Báo cáo kết quả làm việc của Hội 

đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Mẫu số 9 ban hành kèm 

theo Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN. 

5.Thành viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về ý kiến của mình và giữ bí mật thông tin liên quan đến dự án 

đầu tư. Ý kiến của các thành viên Hội đồng phải được lập thành văn bản, cụ thể 

như sau: 

a) Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư: Phiếu ý kiến của thành 

viên Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Mẫu số 5 ban 

hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN; 

b) Trong giai đoạn quyết định đầu tư: Phiếu ý kiến của thành viên Hội đồng 

tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Mẫu số 6 ban hành kèm theo 

Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN. 

6. Đối với trường hợp cần lấy ý kiến của tổ chức, chuyên gia tư vấn độc 

lập, cơ quan chủ trì có ý kiến về công nghệ gửi hồ sơ dự án đến tổ chức, chuyên 

gia tư vấn độc lập để lấy ý kiến về công nghệ. Tổ chức, chuyên gia tư vấn độc 

lập phải là tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực 

chuyên môn cần tư vấn. Ý kiến của tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập là cơ sở 

giúp cơ quan chủ trì có ý kiến thẩm định về công nghệ dự án. Ý kiến của tổ 

chức, chuyên gia tư vấn độc lập phải được lập thành văn bản, cụ thể như sau: 

a) Trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư: Phiếu ý kiến của tổ chức, 

chuyên gia tư vấn độc lập theo quy định tại Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông 

tư số 09/2020/TT-BKHCN; 

b) Trong giai đoạn quyết định đầu tư: Phiếu ý kiến của tổ chức, chuyên gia 

tư vấn độc lập theo quy định tại Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2020/TT-BKHCN. 

Điều 8. Kinh phí thẩm định hoặc lấy ý kiến về công nghệ 

1. Kinh phí tổ chức thẩm định hoặc lấy kiến về công nghệ dự án đầu tư 

thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Luật Chuyển giao công nghệ 

năm 2017. 

2. Nội dung chi và mức chi: Áp dụng theo mức chi nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định nội 

dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 
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Mục 2 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Điều 9. Đối tượng công nghệ, hình thức, phương thức chuyển giao công 

nghệ, nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ, danh mục công nghệ 

1. Đối tượng công nghệ, hình thức, phương thức, nội dung hợp đồng 

chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và 

Điều 23 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. 

2. Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ 

hạn chế chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao được quy định 

tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. 

Điều 10. Đăng ký chuyển giao công nghệ và thẩm quyền cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 

1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ và phần chuyển giao công nghệ quy 

định tại khoản 2 Điều 5 của Luật Chuyển giao công nghệ thuộc một trong những 

trường hợp sau đây phải đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ, trừ công nghệ 

hạn chế chuyển giao đã được cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ: 

a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua thực hiện 

dự án đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 3 của Điều này; 

b) Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân 

sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

2. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký hợp đồng chuyển giao 

công nghệ không thuộc trường hợp phải đăng ký quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 

a) Đối với chuyển giao công nghệ thông qua thực hiện dự án đầu tư 

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ đối với chuyển giao công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn quản lý 

thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân các cấp, 

Ủy ban nhân dân các cấp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp theo quy định của 

pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công; dự án thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư không thuộc trường hợp phải có quyết định chủ trương đầu 

tư của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; trường hợp tự nguyện đăng 

ký theo khoản 2 Điều này. 

b) Đối với chuyển giao công nghệ độc lập và hình thức khác theo quy định 

của pháp luật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-76-2018-nd-cp-huong-dan-luat-chuyen-giao-cong-nghe-380225.aspx
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Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ đối với chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước 

hoặc ngân sách nhà nước và trường hợp tự nguyện đăng ký theo khoản 2 Điều 

này đối với chuyển giao công nghệ trong nước. 

4. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công 

nghệ 

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công 

nghệ thực hiện theo quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

Điều 11. Gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ 

1. Đối với công nghệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ, nếu các bên có thỏa thuận gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển 

giao công nghệ thì gửi hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Khoa học và 

Công nghệ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội 

dung chuyển giao công nghệ. 

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ 

sung chuyển giao công nghệ thực hiện theo quyết định công bố thủ tục hành 

chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Điều 12. Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; 

hoàn trả các khoản hỗ trợ, ưu đãi 

1. Giấy chứng nhận đăng ký chuyển công nghệ có hiệu lực kể từ ngày cấp. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng 

nhận đăng ký chuyển giao công nghệ trong trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 32 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. 

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

chuyển giao công nghệ và được hưởng hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của pháp 

luật mà Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ bị hủy bỏ hiệu lực thì 

phải hoàn trả Nhà nước các khoản hỗ trợ, ưu đãi đã được nhận theo quy định tại 

Điều 7 của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP. 

Điều 13. Báo cáo, thống kê hoạt động chuyển giao công nghệ 

1. Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, các tổ 

chức, cá nhân đã đăng ký chuyển giao công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông 

tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn về tình hình đầu tư công nghệ, 

chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-76-2018-nd-cp-huong-dan-luat-chuyen-giao-cong-nghe-380225.aspx
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2. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định. 

Mục 3 

KIỂM TRA, GIÁM SÁT  VÀ XỬ LÝ VI PHẠM  

Điều 14. Kiểm tra, giám sát chuyển giao công nghệ  

1. Các dự án đầu tư có ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo quy định 

tại Điều 13 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 phải được kiểm tra, giám 

sát trong quá trình triển khai, thực hiện. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, sở quản lý ngành, lĩnh 

vực để kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án đầu tư cùng với việc kiểm tra, 

giám sát đầu tư theo quy định của pháp luật. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển giao công nghệ trong các 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 

2017. 

4. Khi có căn cứ xác định nhà đầu tư có dấu hiệu vi phạm về ứng dụng, 

chuyển giao công nghệ trong quá trình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của 

Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, sở quản lý ngành, lĩnh vực và 

các cơ quan có liên quan tổ chức việc giám định độc lập chất lượng của máy 

móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đối với dự án đã được Hội đồng nhân dân 

các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập do địa phương quản lý quyết định chủ trương đầu tư, 

quyết định đầu tư để xác định các chỉ tiêu của công nghệ đạt được trong quá 

trình ứng dụng, chuyển giao so với các chỉ tiêu đã được các bên thỏa thuận theo 

quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền tại địa 

phương quản lý. 

Việc giám định, hồ sơ, trình tự, thủ tục, chi phí tổ chức thực hiện theo quy 

định tại điểm b, điểm c, điểm d khoản 5 và khoản 6 Điều 28 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. 

Điều 15. Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công 

nghệ 
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Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ và 

thẩm quyền xử phạt thực hiện theo Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 

6 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Chủ trì theo dõi tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc tổ chức thực hiện Quy chế này. 

b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thẩm định công nghệ 

và chuyển giao công nghệ. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ về thẩm 

định công nghệ, chuyển giao công nghệ cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn 

tỉnh. 

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thẩm định hoặc có ý 

kiến về công nghệ đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao, dự án 

đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ hạn chế 

chuyển giao, dự án đầu tư sử dụng công nghệ do tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm 

định hoặc có ý kiến về công nghệ; phối hợp với sở quản lý ngành, lĩnh vực 

chuyên môn trong việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án có 

nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ. 

d) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ; cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, 

bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ theo thẩm quyền. 

đ) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan thanh tra, kiểm tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động thẩm định 

công nghệ và hoạt động chuyển giao công nghệ theo quy định pháp luật. Tổ 

chức việc xác định công nghệ, giám định công nghệ trong trường hợp cần thiết 

theo yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư. 

đ) Hàng năm thống kê tình hình thẩm định công nghệ, chuyển giao công 

nghệ, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định công nghệ hoặc đề nghị cho ý kiến về 

công nghệ do chủ đầu tư thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 của Quy chế này 
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gửi đến và chuyển hồ sơ này đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm định công 

nghệ hoặc lấy ý kiến về công nghệ dự án theo quy định. 

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, sở quản lý ngành, lĩnh vực có 

liên quan thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư theo quy định của 

Quy chế này và quy định pháp luật có liên quan; kiểm tra, giám sát về công nghệ 

dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh 

a) Tiếp nhận hồ sơ thẩm định công nghệ từ cơ quan tiếp nhận đầu tư hoặc 

của chủ đầu tư. 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hoặc 

có ý kiến về công nghệ trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư dự án có 

nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ, trong giai đoạn 

quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế 

chuyển giao hoặc dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường có sử dụng công nghệ thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý theo quy định 

của Quy chế này và quy định pháp luật có liên quan. 

c) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng khác 

trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển giao công nghệ thuộc thẩm 

quyền, lĩnh vực quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thảnh phố 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, sở quản lý ngành, lĩnh vực tổ 

chức thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền quyết định của địa phương; phối hợp với cơ quan chức năng trong việc 

quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển giao công nghệ tại địa phương. 

Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân  

1. Các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư phải cung cấp thông tin đầy 

đủ, trung thực trong hồ sơ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư; 

chấp hành đúng phương án công nghệ đã thẩm định và chịu sự kiểm tra, giám 

sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

2. Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư có chuyển giao công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Long, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký chuyển giao công nghệ có 

trách nhiệm cung cấp thông tin tình hình đầu tư công nghệ, chuyển giao công 

nghệ khi được yêu cầu về Sở Khoa học và Công nghệ, sở quản lý ngành, lĩnh 

vực. 
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3. Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã đăng ký hợp 

đồng chuyển giao công nghệ phải đảm bảo nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 

25, khoản 2 Điều 26 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017. 

Điều 19. Điều khoản thi hành 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai, thực hiện 

nghiêm Quy chế này.  

2. Trong trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy chế này được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế thì được áp dụng theo quy định tại văn bản mới. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó 

khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Ủy 

ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) để xem xét giải quyết./. 
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