CÔNG TY CỔ PHẦN
VIỆN MÁY VÀ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ
Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số ../QĐ-HĐQTIMI ngày …./…/2018 của Hội đồng
quản trị Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp)
Căn cứ pháp lý:
- Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013;
- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/06/2017;
- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 19/6/2013 và các Văn bản
hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định đầu tư và cơ
chế tài chính đối với hoạt động KHCN;
- Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Khoa học
và Công nghệ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát
triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp
được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 30/06/2015;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp ngày
30/06/2015 về việc thành lập Quỹ KHCN.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt
Trong Điều lệ này, các từ ngữ, chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
- “Công ty” hoặc “Viện IMI” là Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công
nghiệp.
- “Quỹ” hoặc “ Quỹ KHCN” là Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty
cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.
- “Chuyển đổi” là việc chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Viện Máy và Dụng
cụ công nghiệp thành Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp theo Quyết
định số 6275/QĐ-BCT ngày 24/10/2012 của Bộ Công Thương.
- KHCN

: Khoa học và công nghệ;

- HĐQT

: Hội đồng quản trị.

- ĐHĐCĐ

: Đại hội đồng cổ đông.

- HĐKH&CN : Hội đồng khoa học và công nghệ của Viện IMI được quy định tại Quy

chế khoa học và công nghệ của Công ty.
Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng
1. Điều lệ này quy định việc tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ của Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.
2. Điều lệ này áp dụng đối với Công ty mẹ - Viện IMI và các đơn vị thành viên mà Công
ty nắm giữ 100% vốn điều lệ.
Điều 3. Địa vị pháp lý
Quỹ KHCN được thành lập theo Nghị quyết số 16/NQĐHĐCĐ-IMI ngày
01/7/2015 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp. Quỹ KHCN
là một bộ phận trực thuộc Công ty, không có tư cách pháp nhân; Quỹ KHCN được tổ
chức và hoạt động theo Điều lệ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định ban hành.
Điều 4. Mục đích thành lập
Quỹ KHCN là tổ chức do Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp thành
lập để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động khoa học & công nghệ của Công ty
thông qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển, đổi mới công nghệ, đổi mới sản
phẩm, hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao cạnh tranh của Công ty.
Điều 5. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ.
Quỹ được hình thành từ các nguồn sau:
1. Trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế của Công ty;
mức trích đến tối đa mười phần trăm (10%) thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp
trong kỳ. Mức trích cụ thể hàng năm do HĐQT quyết định theo đề nghị của Tổng giám
đốc;
2. Từ nguồn điều chuyển Quỹ KHCN của đơn vị thành viên do Công ty sở hữu 100%
vốn điều lệ; Việc điều chuyển và tỷ lệ điều chuyển nguồn giữa Quỹ KHCN của Công ty
với các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các đơn vị thành viên và ngược lại do
HĐQT Công ty quyết định trên cơ sở tỷ lệ trích Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ, nhu
cầu đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ tại các đơn vị thành viên và nhu cầu, kế
hoạch phát triển khoa học và công nghệ của toàn hệ thống;
3.

Chuyển từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty trước Chuyển đổi.

4. Phần đóng góp của Công ty trích bổ sung từ lợi nhuận theo Nghị quyết của
ĐHĐCĐ;
5. Từ các nguồn vốn đóng góp bởi cá nhân, tổ chức khác phù hợp với các quy định
của pháp luật.
6.

Từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,
BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ.
1. Tiếp nhận và điều chuyển nguồn vốn của Quỹ KHCN theo quy định (bao gồm việc
điều chuyển nguồn Quỹ KHCN của Công ty để hỗ trợ hoạt động KHCN của đơn vị
thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ); quản lý và sử dụng đúng mục đích, có
hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ;
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2. Xây dựng kế hoạch tài trợ, hỗ trợ tài chính hàng năm cho hoạt động nghiên cứu và
phát triển KHCN của Công ty trình HĐQT Công ty phê duyệt.
3. Sử dụng nguồn vốn của Quỹ KHCN để (i) Cấp kinh phí thực hiện các đề tài, dự án
khoa học và công nghệ và/hoặc (ii) Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty
theo quy định của pháp luật, trừ các hoạt động nêu tại khoản 4 Điều này;
4. Công ty không được sử dụng nguồn vốn của Quỹ KHCN để đầu tư cho các hoạt
động khác không gắn với việc phát triển khoa học và công nghệ của Công ty hoặc chi
trùng lắp cho các hạng Mục kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được
tài trợ bởi các nguồn vốn khác;
5. Xây dựng và trình HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch hoạt động trung và dài hạn
của Quỹ;
6. Xây dựng và công bố các định hướng ưu tiên; nội dung, yêu cầu, thể thức cụ thể để
các đơn vị và cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động phát
triển KHCN của Công ty đề nghị Quỹ tài trợ, hỗ trợ;
7. Chủ trì, phối hợp với Hội đồng khoa học và công nghệ Viện IMI và các đơn vị chức
năng của Viện IMI triển khai các nội dung liên quan sau đây:
a) Tổ chức việc xét chọn và thẩm định kinh phí các nhiệm vụ khoa học và công nghệ,
các hoạt động phát triển KHCN để Quỹ tài trợ, hỗ trợ;
b) Kiểm tra, đánh giá về nội dung chuyên môn và tình hình thực hiện tài chính của các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động phát triển KHCN do Quỹ tài trợ,
hỗ trợ;
c) Tổ chức việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ do Quỹ tài trợ, hỗ trợ; đánh giá kết quả các hoạt động phát triển KHCN mà
Quỹ hỗ trợ kinh phí;
8. Đình chỉ hoặc đề nghị TGĐ Công ty đình chỉ việc cấp kinh phí, tài trợ, hỗ trợ hoặc
thu hồi kinh phí đã cấp, kinh phí tài trợ và hỗ trợ khi phát hiện đơn vị, cá nhân thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động phát triển KHCN vi phạm các quy định
về sử dụng vốn của Quỹ và các quy định pháp luật có liên quan;
9. Chấp hành các quy định của Điều lệ Quỹ, Điều lệ Công ty và các quy định khác của
pháp luật có liên quan;
10. Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước để vận động tài trợ cho Quỹ
hoặc uỷ thác cho Quỹ tài trợ để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, các
hoạt động phát triển KHCN theo quy định của pháp luật;
Việc ủy thác hoặc nhận ủy thác của các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của
doanh nghiệp khác để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với hoạt động KH&CN
của Công ty phải được ĐHĐCĐ Công ty quyết định;
11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với các cơ quan quản lý theo quy
định;
12. Phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty để lập báo cáo trích, sử dụng Quỹ
KHCN và kê khai số liệu về mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế
thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc trích, sử dụng Quỹ được gửi đến cho cơ quan thuế
nơi Công ty đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Sở Khoa học và công nghệ và Sở
Tài chính. Thời hạn nộp cùng thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh
nghiệp.
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Điều 7. Bộ máy tổ chức và điều hành Quỹ
Bộ máy tổ chức Quỹ KHCN, gồm:
- Giám đốc Quỹ;
- Thư ký Quỹ;
- Kế toán Quỹ (do bộ phận kế toán của Công ty đảm nhiệm);
2. Giám đốc Quỹ do HĐQT Công ty quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của TGĐ Công
ty; Các thành viên bộ máy tổ chức Quỹ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được
hưởng phụ cấp hoặc thù lao công việc theo quy định của Điều lệ Quỹ, Điều lệ Công
ty và theo quy định của pháp luật;
3. Giám đốc Quỹ lựa chọn để TGĐ Công ty phân công cán bộ đảm nhiệm Thư ký và
Kế toán Quỹ; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty, và
trước pháp luật về các hoạt động của Quỹ.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Quỹ:
1.

a) Xây dựng định hướng phát triển Quỹ KHCN, trình HĐQT phê duyệt;
b) Quản lý tài sản, nguồn vốn hoạt động của Quỹ; Tổ chức, quản lý và điều hành các
hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ;
c) Triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ;
d) Kiểm tra, chấp thuận và hoàn thiện thủ tục đề nghị TGĐ Công ty duyệt chi tài trợ,
hỗ trợ các hoạt động từ nguồn vốn của Quỹ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn
quy định tại Điều 6 của Điều lệ này;
e) Báo cáo định kỳ và/hoặc đột xuất với HĐQT Công ty và các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền theo quy định của Điều lệ này và các quy định khác có liên quan đến
hoạt động của Quỹ;
f) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ này.
5.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Quỹ.

a) Dự thảo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ và nhu cầu sử dụng vốn của Quỹ;
b) Giúp Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ: chuẩn bị tài liệu, điều kiện cho các cuộc
họp, thực hiện chế độ thông tin báo cáo việc đăng ký, thẩm định, triển khai các dự án,
đề tài, xây dựng kế hoạch làm việc của Quỹ và các nhiệm vụ liên quan khác.
6.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán Quỹ.

a) Tổ chức hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, thanh quyết toán, báo cáo, ...theo đúng
quy định của pháp luật và Điều lệ này;
b) Giúp Giám đốc Quỹ thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác.
Điều 8. Sử dụng Quỹ từ nguồn trích lập thu nhập tính thuế.
Việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 5
Điều lệ này phục vụ cho mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ của Công ty theo
đúng quy định của pháp luật.
1.

Nguồn vốn của Quỹ theo quy định tại Điều này dùng để thực hiện các hoạt động
khoa học và công nghệ của Công ty sau đây:

1.1. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh.
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Quỹ thực hiện bố trí kinh phí đối ứng theo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp đồng nghiên cứu khoa
học và phát triển công nghệ đã được ký kết và thuyết minh nhiệm vụ đã được phê
duyệt.
1.2. Cấp kinh phí để thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Công ty;
a) Đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Công ty phải được xây dựng và chịu trách
nhiệm, tổ chức thực hiện theo quy trình xét chọn, phê duyệt, kiểm tra và đánh giá,
nghiệm thu theo quy định cụ thể tại Quy chế khoa học và công nghệ của Viện IMI;
b) Kinh phí thực hiện theo quy định cụ thể tại Quy chế chi tiêu sử dụng Quỹ;
c) Tổng Giám đốc Viện IMI quyết định và chịu trách nhiệm về định mức chi cho các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đề nghị của Giám đốc Quỹ;
d) Kết quả đề tài được hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá, nghiệm thu đạt yêu
cầu theo quy định về KHCN, được áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của
Công ty.
1.3. Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty:
a) Trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật cho hoạt động khoa học và công nghệ của Công
ty (xây dựng phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu phát triển, cơ sở thử nghiệm,
máy móc trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu và phát triển).
b) Mua máy móc, thiết bị để đổi mới công nghệ trực tiếp sử dụng vào việc sản xuất
sản phẩm của Công ty.
Máy móc, thiết bị có kèm theo các đối tượng chuyển giao công nghệ, để đổi mới
công nghệ phải đảm bảo việc thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử
dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơn, hiệu quả hơn và được cơ quan quản lý
Nhà nước có thẩm quyền xác nhận.
Việc đầu tư xây dựng và/hoặc mua máy móc, thiết bị nêu tại tiết a, b điểm 1.3
khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy trình và thủ tục của các dự án đầu tư
theo quy định Pháp luật, Điệu lệ Công ty, Quy chế tài chính của Viện IMI;
c) Mua bản quyền công nghệ, quyền sử dụng, quyền sở hữu sáng chế, giải pháp hữu
ích, kiểu dáng công nghiệp, thông tin khoa học và công nghệ, các tài liệu, sản phẩm
có liên quan để phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ của Công ty theo
quy định của Luật chuyển giao công nghệ.
Đối với tài sản cố định nêu tại tiết a, b, c điểm 1.2 khoản 1 Điều này, Công ty ghi
giảm Quỹ tương ứng và không phải trích khấu hao để theo dõi hao mòn tài sản cố
định.
d) Trả lương, chi thuê chuyên gia hoặc hợp đồng với tổ chức khoa học và công nghệ
khác để thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ của Công ty.
e) Chi phí cho đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ của Công ty theo quy định của
pháp luật về khoa học và công nghệ và Quy chế chi tiêu sử dụng Quỹ;
f) Chi cho các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.
Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất được công nhận bởi cơ quan, tổ
chức theo quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính
phủ về ban hành Điều lệ Sáng kiến và theo quy định của pháp luật có liên quan.
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Trường hợp Công ty sử dụng kinh phí từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để
chi thưởng sáng kiến phải theo quy chế quy định cụ thể về việc chi thưởng sáng
kiến (theo Hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập thể hoặc theo Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Quỹ).
g) Chi phí cho các hoạt động hợp tác nghiên cứu, triển khai về khoa học và công nghệ
với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước.
- Các hoạt động hợp tác nghiên cứu, triển khai về khoa học và công nghệ theo các
danh mục thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền ban
hành hoặc cho phép nghiên cứu, triển khai;
- Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước là các tổ chức, doanh nghiệp được thành
lập theo quy định của pháp luật và có chức năng nhiệm vụ theo đúng chuyên
ngành cần hợp tác nghiên cứu.
1.4. Chi kinh phí hỗ trợ, khuyến khích Công ty ứng dụng, đổi mới công nghệ:
a) Công ty được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ để đầu tư, đối ứng vốn,
nhận vốn đối ứng đầu tư cho đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo
doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại hóa kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Công ty
b) Quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khác phát sinh từ kết quả nghiên cứu khoa học
và phát triển công nghệ, đối tượng sở hữu trí tuệ có thể xác định được giá trị là
quyền tài sản.
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ được nhận quyền tài sản quy định tại Tiết b
Mục 1.4 này để bảo đảm cho giao dịch vay vốn đầu tư cho các dự án khoa học và
công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh từ kết quả nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ.
1.5. Chi kinh phí hoạt động hàng năm của Quỹ theo Quy chế chi tiêu sử dụng Quỹ;
1.6. Đối với đơn vị thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ được sử dụng nguồn
vốn của Quỹ để chi nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty và
ngược lại theo tỷ lệ được qui định tại khoản 2, Điều 5 của Điều lệ này.
2. Quỹ chỉ được sử dụng cho hoạt động đầu tư khoa học và công nghệ của Công ty.
Công ty không được sử dụng nguồn vốn của Quỹ để đầu tư cho các hoạt động khác
không gắn với việc phát triển khoa học và công nghệ của Công ty hoặc chi trùng lắp cho
các hạng Mục kinh phí của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được tài trợ bởi các
nguồn vốn khác;
Hàng năm Công ty phải lập báo cáo trích, sử dụng Quỹ và kê khai số liệu về mức trích
lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Báo cáo việc
trích, sử dụng Quỹ được gửi đến cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế
thu nhập doanh nghiệp, Sở Khoa học và công nghệ và Sở Tài chính. Thời hạn nộp cùng
thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
Trường hợp Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty được hình thành từ nguồn
điều chuyển Quỹ phát triển khoa học công nghệ của đơn vị thành viên (sở hữu 100% vốn
điều lệ) hoặc ngược lại thì đơn vị nhận điều chuyển và sử dụng Quỹ phải báo cáo tình
hình nhận điều chuyển và sử dụng số tiền Quỹ được điều chuyển với cơ quan thuế trực
tiếp quản lý đơn vị nhận điều chuyển và trực tiếp sử dụng Quỹ;
3. Các khoản chi từ Quỹ phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của
pháp luật. Trường hợp trong năm bất kỳ, Công ty có nhu cầu sử dụng cho hoạt động
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khoa học công nghệ vượt mức số dư hiện có tại Quỹ thì được lựa chọn hoặc lấy từ số
trích lập Quỹ của các năm tiếp theo để bù vào số còn thiếu hoặc tính vào chi phí được trừ
khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nếu cần thiết
có thể phân bổ cho các năm tiếp sau để không làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
của Công ty;
4. Công ty không được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
trong kỳ tính thuế các khoản chi đã được bảo đảm từ nguồn Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ của Công ty;
5. Trong thời hạn 5 năm, kể từ năm kế tiếp năm trích lập, nếu Quỹ không được sử dụng
hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì Công ty phải nộp
ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích
lập Quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục
đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó theo quy định pháp luật.
Công ty được quyền dùng nguồn Quỹ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70%
đóng góp vào các quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội (nơi đăng
ký nộp thuế);
Công ty không được tính trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số
tiền lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Điều 9. Sử dụng Quỹ từ các nguồn khác.
Việc sử dụng nguồn vốn của Quỹ từ các nguồn khác phục vụ cho mục tiêu phát
triển KHCN của Công ty và chi cho hoạt động chung của Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết
định và/hoặc đề nghị TGĐ Công ty quyết định theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này.
Điều 10. Kế hoạch tài chính và công tác kế toán.
1. Hàng năm Quỹ lập kế hoạch tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ của
Công ty, trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.
2. Quỹ được phép chuyển vốn dư trong năm tài chính sang năm kế tiếp.
3. Trường hợp trong năm, Công ty có nhu cầu sử dụng vốn cho hoạt động khoa học
công nghệ vượt mức số dư hiện có tại Quỹ thì phần chênh lệch còn lại giữa số thực
chi và số đã trích Quỹ được bù đắp từ số trích lập Quỹ của các năm tiếp theo hoặc
tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của Công ty theo quy định;
4. Quỹ thực hiện chế độ tài chính, mở sổ sách kế toán, ghi chép chứng từ, hạch toán các
nghiệp vụ phát sinh, thanh quyết toán theo đúng qui định của pháp luật.
Chương III
THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU CÁC ĐỀ
TÀI, DỰ ÁN NHẬN HỖ TRỢ TỪ QUỸ KHCN
Điều 11. Hội đồng khoa học và công nghệ.
1. Hội đồng khoa học và công nghệ của Viện IMI do Giám đốc Quỹ quyết định thành lập
để tư vấn giúp Quỹ KHCN đánh giá xét chọn, thẩm định và nghiệm thu kết quả;
2. Số lượng, thành phần; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, nguyên tắc làm việc của
HĐKH&CN, các thành viên Hội đồng được quy định cụ thể tại tại Quy chế khoa học
và công nghệ của Viện IMI;
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Điều 12. Xét chọn, thẩm định, phê duyệt, quản lý, nghiệm thu các đề tài, dự án.
1. Đề xuất nhiệm vụ KHCN:
Hằng năm, dựa trên định hướng phát triển KH&CN của Viện, Quỹ sẽ xây dựng và
công bố các định hướng ưu tiên; nội dung, yêu cầu, thể thức cụ thể để các đơn vị và cá
nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động phát triển KH&CN
của Công ty đề nghị Quỹ tài trợ, hỗ trợ kinh phí.
2. Toàn bộ các quy trình xét chọn, thẩm định, phê duyệt, triển khai, kiểm tra tiến độ, đánh
giá nghiệm thu, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhận tài trợ, hỗ trợ kinh phí
từ Quỹ được thực hiện theo quy định tại Quy chế khoa học và công nghệ của Viện IMI,
Quy chế chi tiêu sử dụng Quỹ, Điều lệ này và phù hợp với các quy định hiện hành của
Nhà nước.
3. Kinh phí thẩm định, quản lý, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
nhận tài trợ, hỗ trợ kinh phí từ Quỹ được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của Quỹ và đảm
bảo đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Chương IV
GIẢI THỂ VÀ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG
Điều 13. Quản lý Quỹ khi có sự thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sát nhập, chia,
tách .
1. Công ty đang hoạt động mà có sự thay đổi về hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập thì
doanh nghiệp mới thành lập từ việc thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất và doanh nghiệp
nhận sáp nhập được kế thừa và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng Quỹ KHCN của
Công ty trước khi chuyển đổi, hợp nhất, sáp nhập.
2. Công ty đang hoạt động nếu có Quỹ KHCN chưa sử dụng hết khi thực hiện chia, tách
Công ty thì doanh nghiệp mới thành lập từ việc chia, tách được kế thừa và chịu trách
nhiệm về quản lý và sử dụng Quỹ KHCN của Công ty trước khi chia, tách. Việc phân chia
Quỹ KHCN do Công ty quyết định và đăng ký với cơ quan thuế trước khi thực hiện.
Điều 14. Đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động
1.

Quỹ bị đình chỉ hoạt động khi vi phạm pháp luật.

2.

Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động khi:

a) Hoạt động sai mục đích, tôn chỉ, không đúng Điều lệ của Quỹ;
b) Vi phạm các quy định về quản lý tài chính của Quỹ và của Nhà nước;
c) Tổ chức quản lý và điều hành Quỹ sai quy định của pháp luật hiện hành;
d) Sử dụng sai có hệ thống hoặc sử dụng sai nghiêm trọng các khoản tài trợ có mục
đích của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho Quỹ;
e) Tổ chức vận động tài trợ trái pháp luật.
3. Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày bị tạm đình chỉ hoạt động, nếu Quỹ sửa chữa,
khắc phục được những vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này thì được xem xét cho
phép hoạt động trở lại.
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Điều 15. Giải thể Quỹ
1. Tùy theo yêu cầu và khả năng hoạt động của Quỹ, Hội đồng quản trị có quyền ra
quyết định giải thể Quỹ, đồng thời báo cáo với Sở Tài chính, Sở Khoa học và công nghệ,
Cục thuế nơi Công ty đóng trụ sở.
2.

Quỹ bị buộc phải giải thể trong những trường hợp sau đây :

Trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày có quyết định thành lập nhưng Quỹ không hoạt
động;
Không được Hội đồng quản trị Công ty cho phép hoạt động trở lại sau khi bị tạm
đình chỉ hoạt động quá 6 tháng kể từ ngày quyết định tạm đình chỉ có hiệu lực.
Điều 16. Xử lý tài sản khi giải thể Quỹ
1. Khi giải thể Quỹ, phải tiến hành kiểm kê, toàn bộ tài sản, tiền vốn, công nợ,...Thực
hiện đối chiếu giữa sổ sách và thực tế kiểm kê, làm rõ nguyên nhân chênh lệch (nếu có).
Sau khi thanh toán hết các khoản công nợ và chi phí giải thể, phần giá trị còn lại được
phân chia theo cơ cấu hình thành nguồn vốn ban đầu của Quỹ giữa phần đóng góp của
nhà nước thông qua việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và phần đóng góp của
Công ty từ lợi nhuận….
2. Đối với phần có nguồn gốc đóng góp của nhà nước phải nộp toàn bộ vào ngân sách
nhà nước.
3.

Nghiêm cấm việc phân tán tiền và tài sản của Quỹ trái pháp luật.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với
các quy định mới của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT Công ty sẽ
xem xét, quyết định điều chỉnh khi Chủ tịch HĐQT hoặc 2/3 số thành viên HĐQT đề
nghị.
Điều 18. Hiệu lực của Điều lệ
Điều lệ Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Công ty cổ phần Viện máy và dụng
cụ công nghiệp gồm 05 Chương, 18 Điều;
Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐQT Công ty ký Quyết định ban
hành.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Văn Vũ
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