
L- ị  KEG* HỌC VA c Ỏ N G  SGHỆ f. ộ y G  HOn ã Â B ộ ĩ CH Ỉ N AĨĨĨA \ 1ỆT NAM 
~ ~ ~  .....  Đô ĩậỈ3 - Ỷif đo - Kâỉĩiỉ plìức*

Số: J  StTQĐ-BKHCN  ̂ "
Hà Nội, ngày Q ỹ tháng h  năm ¿ỦI 8

QƯYÉT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tuc hành chính đươc 
thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

(Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ)

B ộ  TRƯỞNG
BÔ KHOA HOC VÀ CÔNG NGHÊ• • •

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 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, 
Cục trưởng Cục ứng  dụng và Phát triến công nghệ, Cục trưởng Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban 
hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định này được quy định tại Luật 
Chuvển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017; 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 sổ diều của Luật Chuyên giao công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.



Bãi bỏ Quyết định số Ư82/QĐ-ƯKRCN ngày ĩ 5 thang 6 nărn 2017 của Bô 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa 
đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: 
hoạt động khoa học và công nghệ).

Điều 3- Vụ trưởng Vụ Đánh giá; Thẩm định và Giám định Công nghệ, Cục 
trưởng Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ, Cục trưởng Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng 
Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. B ộ TRƯỞNG
- Như Điều 3; THỬ't r ư ở n g
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); . - /
- Trung tâm CNTT (để cập nhật); 
-Lưu: VT, ĐTG, VP.

<S/iẩn Vằn {ễềnp



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THẺ TỤC HÀNH C.IÍÍMỈ 
Đ ư ợ c ’THAY THỂ THUỘC PHẠM VI c h ứ c  N4NG QUẢN I Ỷ 

CỦA Bộ KHOA HỌC vA CÒNG NGHÉ 
(Lĩnh virc: Hoai động khoa học và công nghệ)

(Ban hành kèm theo Quyết định sổsi3Ã~ƯQĐ-BKHCN 
ngày ỒẼ tháng ^ năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẢN I. ĐANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT Tên thủ tuc hành chính 
• Lĩnh vưc• Cơ quan thực

hiên•

r
A . Thủ tuc hành chỉnh câp trung ương

1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 
giá công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

-  Bộ Khoa học 
và Công nghệ

-  Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực

2 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ đánh giá công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

-  Bộ Khoa học 
và Công nghệ

-  Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực

3 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
đánh giá công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

-  Bộ Khoa học 
và Công nghệ

-  Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực

4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ giám 
định công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

-  Bộ Khoa học 
và Công nghệ

-  Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực

5 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động dịch vụ giám định công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

-  Bộ Khoa học 
và Công nghệ

-  Bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực

6 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận Hoạt động khoa -  Bộ Khoa học



đủ điều k'ện hoẹ. động Ciịcn vr 
giám định công nghệ

học và công 
nghệ

và Công nghệ

- Bộ quản ly 
ngành, lĩnh vực

7 Thủ tục công nhận kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư 
nghiên cứu

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

Bộ, cơ quan 
ngang bộ quản 
lý ngành, lĩnh 
vực

8 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ do tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư nghiên cứu

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

Bộ, cơ quan 
ngang bộ quản 
lý ngành, lĩnh 
vực

9 Thủ tục mua sáng ché, sáng kiến Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

Bộ, cơ quan 
ngang bộ quản 
lý ngành, lĩnh 
vực

10 Thủ tục công bố công nghệ mới, 
sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam 
từ kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

11 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức 
trung gian của thị trường khoa học 
và công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

Bộ, ngành 
được giao quản
w _

12 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự 
án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu 
tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận 
chuyển giao công nghệ từ tổ chức 
khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

Bộ, ngành 
được giao quản 
lý nhiệm vụ

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân thực hiện giải mã 
công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

Bộ, ngành 
được 2Ĩao quản 
lý nhiệm vụ

14 Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học 
và công nghệ có hoạt động liên 
kết với tổ chức ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ địa phương để 
hoàn thiện kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

Bộ, ngành 
được giao quản 
lý nhiệm vụ.



B. Thủ tuc hành chỉnh cẩp tỉnh

11 Thủ tục công nhận kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư 
nghiên cứu

Hoạt động khoa 
học và công

nghệ

ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh

2 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ do tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư nghiên cứu

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh

3 Thủ tục mua sáns chế, sáng kiến Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh

4 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức 
trung gian của thị trường khoa học 
và công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh

5 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự 
án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu 
tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận 
chuyển giao công nghệ từ tổ chức 
khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh

6 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân thực hiện giải mã 
công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh

7 Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học 
và công nghệ có hoạt động liên 
kết với tổ chức ứng dụng, chuyến 
giao công nghệ địa phương để 
hoàn thiện kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ

Hoạt động khoa 
học và công 

nghệ

ủ y  ban nhân 
dân cấp tỉnh

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bô Khoa học và Công nghệ

STT Số hồ sơ Tên thủ Tên thủ Tên VBQPPL Lĩnh Cơ
TTMC íuc hành•

ÍĨ1C hành• quy định nội vưe• quan
chính đươc•

chính thay đung sửa đổi, bổ thưc•
r

thay thê thế sung, thay thể hiên•



— rA. Thủ iuc hành chính câp trung ương

i B-BKC-
282455-
TT

Thủ tục 
chấp thuận 
chuyển 
giao công 
nghệ đối 
vớỉ công 
nghệ thuộc 
Danh mục 
công nghệ 
hạn chế 
chuyển 
giao

Thủ tục 
chấp thuận 
chuyển 
giao công 
nghệ

- Luật Chuyển 
giao công nghê số 
07/2017/QH14 
ngày 19/6/2017;

- Thông tư số 
02/2018/TT- 
BKHCN ngày 
15/5/20181

Hoạt 
đông 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Bộ
Khoa 

học và 
Công 
nghệ

2 B-BKC-
282456-
TT

Thủ tục cấp 
Giấy phép 
chuyển 
giao công 
nghệ đối 
với công 
nghệ thuộc 
Danh mục 
công nghệ 
hạn che 
chuyến 
giao

Thủ tục 
cấp Giấy 
phép 
chuyển 
giao công 
nghệ

- Luật Chuyển 
giao công nghệ số 
07/2017/QH14 
ngày 19/6/2017;

- Thôns tư số 
02/2018/TT- 
BKHCN ngày 
15/5/2018

Hoạt 
động 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Bộ 
Khoa 

học và
Công
nghệ

3 B-BKC-
282451-
TT

Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng 
ký họp 
đong 
chuyển 
giao công 
nghệ đối 
với công 
nghệ thuộc 
dự án đầu 
tư do Thủ

Thủ tục 
cấn Giấy 
chứng nhận 
đăng ký 
chuyển 
giao côr 
nghệ

- Luật Chuy< 
giao công nghê 
07/2017/QH14 
ngày 19/6/2017;

- Nghi định số 
76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi 
hành một số điều

Hoạt
đội
khí

học và 
công 
nghệ

Bộ
Khoa 

học và 
Công 
nghệ

1 Thông tư số 02/2008/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ ữường Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ
báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn 
bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đãng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển 
giao công nghệ.



tưởng
Chính phủ 
chấp thuận 
đầu tư

của Luật Chuyển 
giao công nghệ;

í
í

4 B-BKC-
282452-
TT

Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng 
ký sửa đổi, 
bổ sung 
họp đồng 
chuyển 
giao công 
nghệ

Thủ tục 
cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký gia 
hạn, sửa 
đổi, bổ 
sung nội 
dung 
chuyển 
giao công 
nghệ

- Luật Chuyển 
giao công nghệ số 
07/2Q17/QH14 
ngày 19/6/2017;

- Nghị đỉnh số 
76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi 
hành một số điều 
của Luật Chuyển 
giao công nghệ;

- Thông tư sô 
02/2018/TT- 
BKHCN ngày 
15/5/2018

Hoạt 
động 
khoa 

học và 
công 
nghệ

-Ị— — — --------— — ------

Bộ 
Khoa 

học và 
Công 
nghệ

B. Thủ tục hành  chỉnh cấp tỉnh

1 B-BKC-
282453-
TT

Thủ tục cấp
Giấy chứng 
nhận đăng 
ký hợp 
đồng
chuyển giao 
công ng] 
(trừ nhữi 
trường h< 
thuộc thẩm 
quyền của 
Bộ Khoa 
học và 
Công nghệ)

Thủ tục 
cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký 
chuyển 
giao công 
nghệ (tĩ 
những 
trường họ 
thuộc thẩm 
quyền của 
Bộ Khoa 
học và 
cbng 
nghệ)

- Luật Chuyển 
giao công nghệ 
số 07/2017/QH14 
ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi 
hành một số điều 
của Luật Chuyển 
giao công nghệ;

Hoạt 
động 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Sở
Khoa 

học và 
Công 
nghệ

2 B-BKC-
o Q o 4 c 4

Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng

Thủ tục 
cấp Giấy 
chứng nhận

- Luật Chuyển 
giao công nghệ 
số 07/2017/QH14

Hoạt
động
khoa

Sở
Khoa 

học và



TT ký sửa đổi, đăng ký gia
bổ sung hạn, SI
họp đồng đổi, 1
chuyển giao sung n
công nghệ dung
(trừ những chuyển
trường hợp giao công
thuộc thẩm nghệ (trừ
quyền của những
Bộ Khoa trường họp
học và thuộc thẩm
Cong nghệ) quyền của

Bộ Khoa
học và
Công
nghệ)

ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP 
ngày 15/5/2018 
của Chính phủ 
quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi 
hành một số điều 
của Luật Chuyển 
giao công nghệ;

- Thông tư số 
02/2018/TT- 
BKHCN ngày 
15/5/2018

học và 
công 
nghệ

Công
nghệ



PHẦN H. NỘI ĐUNG c ụ  THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HANH 
CHÍNH M ỚI BAN HÀNH THƯỢC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ

L Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiên hoạt động dịch vu đánh 
giá công nghệ

a. Trình tự thực hiện:• • •
- Trường hợp đăng ký hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ chuyên ngành 

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của một bộ quản lý ngành, lĩnh vực, doanh 
nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đầnh giá công nghệ đến bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực đó.

- Trường họp đăng ký hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ thuộc trách 
nhiệm quản lý nhà nước của từ hai bộ quản lý ngành, lĩnh vực trở lên, doanh nghiệp, 
tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ đến Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 
vụ đánh giá công nghệ xem xét hồ sơ:

+ Trường họp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trona thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông 
báo bằng văn bản đề nghị doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ sửa đổi, 
bổ sung hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng các yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ cho doanh nghiệp, tổ 
chức khoa học và công nghệ.

+ Trường họp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
đánh giá công nghệ, cơ quan có thấm quyền có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm 
quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ 
hoặc gửi qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lương hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 
giá công nghệ;

+ Quyêt định thành lập tô chức, giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp nộp trực tiếp: Nộp bản sao có 
chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi qua 
đường bưu điện: Gửi bản sao có chứng thực);



+ Danh sách các chuyên gia đánh giá công nghệ, kèm theo tài liệu liên quan 
đối với mỗi chuyên gia đánh giá công nghệ gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa chuyên 
gia với tổ chức; bản sao chứng thực bằng cấp với chuyên ngành đào tạo phù hợp 
với lĩnh vực công nghệ cần đánh giá; tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá 
công nghệ và tài liệu chứng minh kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ của 
chuyên gia;

+ Tài liệu thuyết minh phương pháp, quy trình đánh giá công nghệ tương 
ứng với từng lĩnh vực công nghệ cần đánh giá.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy 
đủ theo quy định.

đ. Đổi tượng thực hiên thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, tổ chức khoa 
học và công nghệ có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch 
vụ đánh giá công nghệ.

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chỉnh:
- Bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 

phân công cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công 
nghệ đối với trường hợp đăng ký hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ chuyên 
ngành thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của một bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
dịch vụ đánh giá công nghệ đối với trường hợp đăng ký hoạt động dịch vụ đánh 
giá cônu nehệ thuộc trách nhiệm auản lý nhà nước của từ hai bộ quản lv nsành, 
lĩnh vực trở lên.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chỉnh: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ.

h. Phí, lệ phỉ: Không có.

L Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 
giá công nghệ.

- Danh sách chuyên gia đánh giá công nghệ của tổ chức.

- Tóm tắt kinh nghiệm hoạt động đánh giá công nghệ của chuyên gia đánh 
giá công nghệ.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chỉnh:

Doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Được thành lập, đăng ký hoạt động theo auy định của nháo luật.



- Có ít nhất 02 chuyên gia có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên 
ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công nghệ cần đánh giá, có kinh nghiệm làm 
việc từ 03 năm trở lên trong lĩnh vực công nghệ cần đánh giá.

- Có phương pháp, quy trình đánh giá công nghệ do tổ chức ban hành.

/. Căn cứ pháp lỷ của thủ tục hành chính:

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.


