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-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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  Tuyên Quang, ngày .... tháng .... năm 2020 

  

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 

Tên doanh nghiệp:  

Mã số doanh nghiệp:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:                           Fax (nếu có)…………………… 

Email (nếu có):  

Tên chủ tài khoản ngân hàng: 

Số tài khoản của doanh nghiệp:                tại Ngân hàng  

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ nội dung sau: 

1. Nội dung đề nghị hỗ trợ: 

Chọn nội 
dung 
(Đánh 
dấu X) 

Nội dung đề nghị hỗ trợ 

 I. NHÓM HỖ TRỢ CHUNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

 1.Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh chi phí lập hồ sơ đăng ký doanh khởi 
nghiệp lần đầu, chi phí khắc dấu pháp nhân lần đầu và chi phí mua chữ 
ký số sử dụng trong 01 năm đầu tiên sau khi thành lập. 

 II. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

□ 1. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 21 
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP . 

□ 2. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính 
sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm b 
Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP . 

□ 3. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai 
thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế 
theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 39/2018/NĐ-
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CP . 

□ 4. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu 
chuẩn cơ sở theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định 
số 39/2018/NĐ-CP . 

□ 5. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo tự tổ chức đo lường theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 21 
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP . 

  III. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THAM GIA CỤM LIÊN KẾT 
NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ 

□ 1. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong cụm 
liên kết ngành, chuỗi giá trị theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 24 
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP . 

□ 2. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng các dự án liên kết 
kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của 
sản phẩm, hàng hóa theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 24 Nghị định 
số 39/2018/NĐ-CP . 

□ 3. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về nhãn hiệu, tên thương mại, bí 
mật kinh doanh theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 24 Nghị định 
số 39/2018/NĐ-CP . 

□ 4. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu 
chuẩn cơ sở theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 24 Nghị định 
số 39/2018/NĐ-CP . 

□ 5. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo 
lường theo quy định tại điểm d Khoản 4 Điều 24 Nghị định 
số 39/2018/NĐ-CP . 

2.Thuyết minh nội dung đề nghị hỗ trợ (Đối với các nội dung hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, gồm nội dung chính như: Mục 
đích ký kết hợp đồng, kinh phí đề nghị hỗ trợ, nội dung khác): 

3. Tài liệu kèm theo gồm: 

-……………………………………………. 

-……………………………………………. 

Doanh nghiệp cam kết hoạt động đúng theo quy định của pháp luật hiện 
hành, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi (Đề nghị hỗ trợ); 

- Lưu DN 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP 
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