Theo ó, quy nh này s áp dng cho doanh nghip siêu nh, nh và va hot ng trong lnh vc công ngh
thông tin, 100% vn trong nc, c thành lp và hot ng theo Lut doanh nghip, có tr s chính óng trên
a bàn thành ph à Nng (sau ây gi tt là doanh nghip công ngh thông tin). C th, iu kin c h tr, các
doanh nghip này phi thc hin y ngha v v thu, ngha v i vi ngi lao ng và áp ng c mt trong các iu kin
sau:
1. Có kim ngch xut khu phn mm, ni dung s t trên 100.000 USD/nm. i vi t chc, doanh nghip c hng u
ãi ln sau, kim ngch xut khu phn mm, ni dung s phi cao hn 15% so vi giá tr trong thi im c hng u ãi ln
trc gn nht.
2. Có sn phm công ngh thông tin c nhn các gii thng: Sáng to Khoa hc Công ngh Vit Nam, Sao
Khuê, Nhân tài t Vit.
3. Có mt trong các sn phm phn mm, ni dung s, in t tích hp mang tính h thng hoc có nn tng riêng, s
dng công ngh mi, ã hoàn thin và c a vào s dng thc t.
Tùy thuc vào ni dung ngh h tr mà các doanh nghip công ngh thông tin này s c xem xét và phê
duyt theo nhng nh mc h tr phù hp, theo c s nhng ni dung h tr sau: H tr c s h tng; H tr ào to, xây dng
quy trình sn xut phn mm, ni dung s; H tr xúc tin thng mi, phát trin th trng; H tr nghiên cu khoa hc; H
tr lãi sut vay vn.
Do vy, nhng t chc, doanh nghip nu xét thy iu kin và có nhu cu cn c h tr thì có th lp h s theo thành
phn và s lng c quy nh ti Ngh quyt s 270/2019/NQ-HND và np ti S Thông tin và Truyn thông. Sau
khi nhn h s hp l, các c quan có thm quyn s xem xét, thm nh h s trong thi hn 30 ngày làm vic i vi
trng hp h s có tng kinh phí h tr t 200.000.000 ng tr lên; và thi hn 10 ngày làm vic i vi trng hp h s có
tng kinh phí h tr di 200.000.000 ng.
bit thêm thông tin chi tit, vui lòng liên h: Phòng K hoch - Tài chính, S Thông tin và Truyn thông
thành ph à Nng, s in thoi: (0236) 3840 800 hoc ng dây nóng *1022.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

