Ph l c 1
CÁC M U XỂY D NG DANH M C S N PH M QU C GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2013/TT-BKHCN
ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
1. Mẫu B1-PĐX-SPQG: Phiếu đề xuất sản phẩm quốc gia
2. Mẫu B2-THĐX-SPQG: Tổng hợp đề xuất sản phẩm quốc gia
3. Mẫu B3-DMSB-SPQG: Danh mục sơ bộ sản phẩm quốc gia
4. Mẫu B4-ĐA-SPQG: Thuyết minh đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia

M u B1-PĐX-SPQG
10/2013/TT-BKHCN

PHI U Đ XU T S N PH M QU C GIA*
1. Tên s n ph m:
2. T ch c ch trì, T ch c ph i h p:
- Tổ chức chủ trì:
- Tổ chức phối hợp (ghi rõ tên Tổ chức phối hợp trong và ngoài nước):
3. Th i gian th c hi n: (ghi rõ thời gian bắt đầu – kết thúc)
4. Gi i trình v tính c p thi t:
Cần nêu rõ một số điểm sau:
- Khả năng đáp ứng các tiêu chí của sản phẩm quốc gia nêu tại Quyết định 2441/QĐTTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
- Nhu cầu sản phẩm đối với thị trường trong nước hoặc xuất khẩu;
- Khả năng thực hiện về năng lực nghiên cứu, năng lực sản xuất, nguồn vốn của doanh
nghiệp hiện có...
5. Đ nh h ớng m c tiêu:
- Mục tiêu về khoa học công nghệ: (tạo ra được các công nghệ cụ thể nào? so sánh
trình độ với khu vực ASEAN, thế giới ...)
- Mục tiêu kinh tế - xã hội: (tạo được ngành nghề mới, sản phẩm mới nào? đóng góp
phát triển kinh tế đối với ngành, lĩnh vực ...)
6. N i dung th c hi n ch y u: (nêu tóm tắt nội dung cần thực hiện của các giai
đoạn nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, sản xuất thương mại hoá sản phẩm; các công
nghệ chủ yếu cần giải quyết, quy mô triển khai, sự hợp tác giữa các đơn vị sản xuất,
nghiên cứu trong và ngoài nước... để giải quyết mục tiêu đặt ra).
7. D ki n s n ph m: (nêu các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật dự kiến của sản phẩm, so
sánh với sản phẩm cùng loại của các nước trong khu vực ASEAN và thế giới).
8. Kh năng vƠ đ a ch áp d ng: (ở đâu, quy mô triển khai, các căn cứ để triển khai ...)
9. D ki n kinh phí th c hi n:
9.1. Dự án khoa học và công nghệ:
Tổng kinh phí:
Trong đó:
- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước:
- Kinh phí từ nguồn vốn của Doanh nghiệp và vốn vay tín dụng:
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9.2. Dự án đầu tư sản xuất:
Tổng kinh phí:
Trong đó:
- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước:
- Kinh phí từ nguồn vốn của Doanh nghiệp và vốn vay tín dụng
9.3. Thương mại hoá và phát triển thị trường sản phẩm:
Tổng kinh phí:
Trong đó:
- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước:
- Kinh phí từ nguồn vốn của Doanh nghiệp và vốn vay tín dụng:
10. Hi u qu tác đ ng:
10.1. Hiệu quả về khoa học và công nghệ: (nêu tác động đối với lĩnh vực khoa học công

nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội sinh, khả năng
công nhận, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ...)

10.2. Hiệu quả về kinh tế: (phân tích rõ hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp do dự án đem
lại gồm: làm lợi do thay thế nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hoá, thuê chuyên gia...so với hiện
tại, dự kiến tỷ suất lợi nhuận, tổng doanh thu của sản phẩm…)
10.3. Hiệu quả về xã hội: (phân tích rõ hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp do việc phát

triển sản phẩm đem lại gồm tạo lập được doanh nghiệp, vùng nguyên liệu tập trung, khu chế
biến, việc làm, phát huy được lợi thế tài nguyên…)

10.4. Hiệu quả về bảo vệ môi trường: (phân tích tác động chính của sản phẩm đối với môi
trường, phát triển bền vững…)

11. Đ xu t ki n ngh h tr : (nêu chi tiết cơ chế và chính sách cần thiết hỗ trợ giai đoạn
từ nghiên cứu đến thương mại hoá sản phẩm, gồm: hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, đào tạo, trang
bị thí nghiệm, vốn đầu tư, chính sách thuế, đất đai, xúc tiến thương mại ...)

11.1. Giai đoạn nghiên cứu và phát triển sản phẩm:
11.2. Giai đoạn hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm:
11.3. Giai đoạn sản xuất sản phẩm, hàng hoá:
TH TR
NG
T CH C Đ XU T

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu)
(*) Phiếu này trình bày không quá 05 trang giấy khổ A4 .
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M u B2-THĐX-SPQG
10/2013/TT-BKHCN

B …(ghi rõ tên Bộ ngành,
UBND tỉnh, thành phố…)
T NG H P Đ XU T S N PH M QU C GIA
TT

Tên
s n ph m

Tính c p
thi t

1
1
2
3

2

3

Đ nh h ớng m c
tiêu vƠ d ki n
s n ph m
4

Hi u qu
Ghi chú
(về khoa học và công nghệ;
về kinh tế - xã hội)
5
6

....., ngày ... tháng ... năm 20...
TH TR

NG C

QUAN

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

Ghi chú: Kèm theo Tổng hợp đề xuất đặt hàng này là Phiếu đề xuất sản phẩm quốc gia theo
Mẫu B1-PĐX-SPQG
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M u B3-DMSB-SPQG
10/2013/TT-BKHCN

B

KHOA H C VẨ CỌNG NGH

DANH M C S
TT

Tên
s n
ph m

T ch c
ch trì

Tính c p
thi t

1
1
2
3

2

3

4

B

S N PH M QU C GIA
Đ nh h ớng
m c tiêu vƠ
d ki n s n
ph m
5

Hi u qu
(về khoa học và
công nghệ;
về kinh tế - xã hội)
6

Ghi chú

7
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M u B3-ĐAK-SPQG
10/2013/TT-BKHCN

Đ ÁN KHUNG PHÁT TRI N S N PH M QU C GIA
“Sản phẩm …..”
I. THỌNG TIN CHUNG
1. Tên S n ph m: “theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”
2. Thu c Ch ng trình: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm
2020 của Thủ tướng Chính phủ.
3. C quan ch qu n SPQG:
4. Đ n v qu n lỦ SPQG: (do Cơ quan chủ quản giao)
5. Ph m vi, đ i t

ng c a đ án:

II. T NG QUAN
1. Đánh giá hi n tr ng v nghiên c u, s n xu t s n ph m:
1.1. Tình hình ngoài nước:
- Tình hình nghiên cứu và phát triển công nghệ, đầu tư sản xuất (nêu khái quát
thông tin về tình hình sản xuất và trình độ công nghệ sản xuất đối với sản phẩm…)
- Tình hình thị trường và dự báo khả năng thị trường ở nước ngoài (thị trường
hiện tại và nhu cầu của dự kiến …)
1.2. Tình hình trong nước:
- Tình hình sản xuất sản phẩm ở trong nước (quy mô sản xuất, tổng giá trị
doanh thu của sản phẩm…)
- Tình hình thị trường và dự báo khả năng thị trường ở trong nước (tình hình thị
trường hiện tại và dự kiến tổng doanh thu của sản phẩm …)
- Tình hình nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất sản phẩm ở trong nước
(nêu khái quát các các công trình nghiên cứu mới nhất, nêu rõ quan điểm về tính cấp
thiết đối với phát triển công nghệ sản xuất SPQG…)
2. Đ nh h ớng phát tri n s n xu t s n ph m:
- Xu hướng phát triển sản phẩm trên thế giới;
- Định hướng về kế hoạch nghiên cứu, đầu tư sản xuất đối với sản phẩm quốc
gia trong nước.
III. M C TIểU C A Đ ÁN KHUNG
1. M c tiêu t ng quát (về khoa học và công nghệ, về kinh tế, xã hội, môi
trường cần đạt của đề án; triển vọng phát triển và đóng góp cho nền kinh tế….)
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2. M c tiêu c th (nêu rõ các chỉ tiêu cần đạt của đề án về khoa học và công
nghệ, kinh tế - xã hội và môi trường)
2.1. M c tiêu kinh t - xư h i
- Mục tiêu về tạo ngành nghề mới, sản phẩm mới, về hình thành phát triển tổ
chức, doanh nghiệp mới…
- Mục tiêu về doanh thu, khả năng chiếm lĩnh thị trường sản phẩm trong và
ngoài nước (khả năng thay thế nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu…);
- Mục tiêu giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế làm lợi do phát triển sản phẩm đem lại;
- Mục tiêu về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp được đầu tư sản xuất
- Mục tiêu về việc làm, thu nhập cho người lao động…
- Các mục tiêu khác….
2.1. M c tiêu v khoa h c vƠ công ngh :
- Mục tiêu về những công nghệ mới, công nghệ cao được tiếp thu, làm chủ hoặc
tạo mới và trình độ đạt được so với khu vực và quốc tế…;
- Mục tiêu về đăng ký, công nhận bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ;
- Mục tiêu về khả năng nâng cao trình độ của sản phẩm;
- Mục tiêu về đào tạo đội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn có liên quan đến sản
phẩm quốc gia
- Các mục tiêu khác….
IV. N I DUNG CH Y U C A Đ ÁN KHUNG
1. Nội dung nghiên cứu và phát triển SPQG (nêu cụ thể về số lượng các Dự án
KH&CN cần thiết, các nội dung nghiên cứu và phát triển công nghệ chủ yếu phục vụ
các sản phẩm quốc gia)
- Nội dung 1……………
- Nội dung 2…………
- Nội dung ……
2. Nội dung hoàn thiện công nghệ, đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia (nêu các
nội dung nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử
nghiệm, hình thành các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm quốc gia)
- Nội dung 1…….
- Nội dung 2…….
- Nội dung ……
3. Nội dung thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường các sản phẩm
quốc gia (nêu các nội dung về tổ chức xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại, mở rộng
và phát triển các doanh nghiệp sản xuất SPQG,
- Nội dung 1…….
- Nội dung 2…….
- Nội dung ……
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4. Nội dung hỗ trợ đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ
(hoàn thiện nâng cao năng lực cơ sở thí nghiệm, đo lường ….
5. Các nội dung khác (sơ kết, tổng kết việc thực hiện đề án khung…).
Các nội dung trên phải được cụ thể hóa về mức độ, khối lượng công việc, kết
quả đạt được; trách nhiệm thực hiện của tổ chức, cá nhân; tiến độ và dự kiến kinh phí
thực hiện.
V. GI I PHÁP TH C HI N
1. Gi i pháp v huy đ ng kinh phí
Kinh phí để thực hiện đề án khung (theo quy định tại khoản 1 mục VI Điều 1
Quyết định 2441/QĐ-TTg).
2. Gi i pháp phát tri n ngu n l c (về sử dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ,
nguồn nhân lực KH&CN và cán bộ quản lý; xây dựng và phát triển cơ sở vật chất kỹ
thuật cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản xuất thử
nghiệm và phát triển sản xuất các sản phẩm quốc gia).
3. Gi i pháp h tr nghiên c u ( (i) hỗ trợ cho: hoạt động nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ, sản xuất thử nghiệm, xây dựng các tiêu chuẩn chất
lượng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng và xác lập quyền sở
hữu trí tuệ đối với các sản phẩm quốc gia; (ii) hỗ trợ, mua quyền sở hữu công nghệ và
tìm kiếm, giải mã bí quyết công nghệ; (iii) thuê chuyên gia, tư vấn nước ngoài, (iv)
chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước…).
4. Gi i pháp v v n vƠ u đưi thu (nêu các đề xuất về nguồn vốn hỗ trợ từ
ngân sách của Nhà nước; vốn vay ưu đãi trong nước và vốn vay từ nước ngoài hoặc từ
các tổ chức tài chính quốc tế; các đề xuất ưu đãi về thuế).
5. Gi i pháp v sử d ng đ t (nêu các đề xuất ưu đãi về giao, thuê quyền sử
dụng đất…).
6. Gi i pháp h tr v xúc ti n th ng m i vƠ phát tri n th tr ng (nêu
các đề xuất về xúc tiến thương mại ở thị trường trong nước, nước ngoài; xác lập
quyền, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối sản phẩm quốc gia…).
7. Các gi i pháp khác (nếu có)
VI. T

CH C TH C HI N Đ ÁN KHUNG

VII. K T QU VẨ HI U QU C A Đ ÁN KHUNG
1. K t qu (về sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm, về công nghệ, quy mô tạo ra,
các doanh nghiệp mới hình thành, khả năng chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài
nước, tạo ngành nghệ mới…).
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2. Hi u qu tác đ ng
2.1. Hi u qu v khoa h c v công ngh (nêu tác động đối với lĩnh vực khoa
học công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội
sinh, khả năng công nhận, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ...)
2.2 Hi u qu v kinh t (phân tích rõ hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp do
dự án đem lại gồm: làm lợi do thay thế nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hoá, thuê chuyên
gia...so với hiện tại, dự kiến tỷ suất lợi nhuận, tổng doanh thu của sản phẩm…)

2.3. Hi u qu v xư h i (phân tích rõ hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp do
đề án khung đem lại gồm tạo lập được doanh nghiệp, vùng nguyên liệu tập trung, khu
chế biến, việc làm, phát huy được lợi thế tài nguyên,…)

2. 4. Hi u qu v b o v môi tr ng (phân tích tác động chính của sản phẩm
đối với môi trường, phát triển bền vững…)
…………, ngày
C

TH TR
NG
QUAN CH QU N SPQG

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

tháng

năm 20 ….

TH TR
NG
Đ N V QU N Lụ SPQG
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
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