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V/v góp ý dự thảo Quyết định về cấp Giấy 

chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022 

Kính gửi:  Bộ Khoa học và Công nghệ 

Trả lời Công văn số 2982/BKHCN-ĐTG ngày 21/10/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ góp ý dự thảo Quyết định về cấp Giấy chứng nhận chuyển 

giao công nghệ khuyến khích chuyển giao, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:  

I. Về sự cần thiết ban hành văn bản 

Điểm đ khoản 3 Điều 23 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định căn cứ áp dụng ưu 

đãi đầu tư “Đối với dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ 

khuyến khích chuyển giao là Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến 

khích chuyển giao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ”. Tuy nhiên, đến nay 

Thủ tướng Chính phủ chưa có quy định về Giấy chứng nhận chuyển giao công 

nghệ khuyến khích chuyển giao. Để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện 

các ưu đãi đầu tư thì việc Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ 

khuyến khích chuyển giao là cần thiết. 

II. Về nội dung văn bản  

Để hoàn thiện dự thảo Quyết định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên 

cứu, hoàn thiện một số nội dung sau đây: 

1. Phạm vi điều chỉnh Điều 1 dự thảo Quyết định quy định cấp Giấy 

chứng nhận chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích 

chuyển giao để thực hiện các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật đầu 

tư và pháp luật chuyển giao công nghệ. Trong khi đó, Tờ trình chỉ nêu vướng 

mắc trong thực hiện chính sách ưu đãi tại Luật Đầu tư. Đề nghị làm rõ ưu đãi 

nào tại pháp luật chuyển giao công nghệ cần Giấy chứng nhận chuyển giao công 

nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển tại Tờ trình. 

2. Điểm b khoản 1 Điều 4 dự thảo Quyết định quy định: “Bản chính hoặc 

bản sao có công chứng thỏa thuận (hợp đồng) chuyển giao công nghệ…”. 

Khoản 4 Điều 5 Luật Chuyển giao công nghệ quy định: “Việc chuyển giao công 



2 
 

 
 

nghệ quy định tại khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều này phải được lập thành hợp 

đồng; việc chuyển giao công nghệ tại các điểm a, c, d và đ khoản 2 và khoản 3 

Điều này được thể hiện dưới hình thức hợp đồng hoặc điều, khoản, phụ 

lục của hợp đồng hoặc của hồ sơ dự án đầu tư có các nội dung quy định tại 

Điều 23 của Luật này”. Theo quy định này thì thỏa thuận về chuyển giao công 

nghệ có thể dưới nhiều hình thức. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc 

sửa điểm b khoản 1 Điều 4 dự thảo Quyết định cho phù hợp.  

Bên cạnh đó, đề nghị rà soát hồ sơ tại Điều 4 để quy định cho phù hợp, 

đảm bảo tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao. Ví dụ: quy định 

cung cấp bản sao các giấy tờ như: giấy phép đầu tư, quyết định chủ trương đầu 

tư… của các bên tham gia chuyển giao công nghệ. 

3. Điểm c khoản 2 Điều 4 dự thảo Quyết định quy định việc kiểm tra thực 

tế hoạt động chuyển giao công nghệ tại doanh nghiệp là bên nhận công nghệ. Đề 

nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của quy 

định này để đảm bảo tính khả thi. 

III. Về kỹ thuật, trình tự, thủ tục soạn thảo 

1. Về kỹ thuật soạn thảo, đề nghị rà soát, chỉnh sửa lại dự thảo Quyết định 

theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được 

sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Chương V Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).  

2. Về trình tự, thủ tục xây dựng Quyết định 

2.1. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đầy đủ thực hiện nhiệm vụ tại 

khoản 2 Điều 97 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

2.2. Nội dung dự thảo Quyết định có quy định về thủ tục hành chính. Vì 

vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đánh giá thủ tục hành chính theo quy định 

tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 150/2016/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP) 

và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng 

dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn 
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bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về dự thảo Quyết định về cấp Giấy 

chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao, xin gửi Bộ Khoa 

học và Công nghệ để tham khảo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Phan Chí Hiếu (để b/c); 

- PVT Lê Đại Hải (để biết); 

- Lưu: VT, Vụ PLDSKT 

(PLKTTH,Thảo). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ 

 

 

Nguyễn Thanh Tú 
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