
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:  446 /UBND-KT&HT     

V/v tổng hợp, đăng ký nhu cầu hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

                          

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày  25  tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 - Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện; 

 
 

Thực hiện văn bản số 182/SKHCN-CN ngày 18/02/2021 về việc tổng hợp 

đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh (có Nghị quyết gửi kèm). Để có căn cứ đăng ký hỗ trợ 

các hoạt động về phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới công nghệ, thiết bị và ứng dụng 

mô hình sản xuất có hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn phối hợp với Văn phòng Nông thôn mới huyện thực hiện 

công tác tuyên truyền các nội dung của chính sách để các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn biết đăng ký tham gia; tổng hợp, đề xuất nhu cầu hỗ trợ một số nội dung sau:  

1. Thông báo nội dung hỗ trợ thiết kế, đăng ký bảo hộ thương hiệu và in ấn 

lần đầu bao bì, nhãn mác cho sản phẩm, hàng hóa. Mức hỗ trợ theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND như sau: 

 “Hỗ trợ tối đa 05 nhãn hiệu/cơ sở với mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/01 nhãn 

hiệu có 1 nhóm bảo hộ; 12 triệu đồng/1 nhãn hiệu có 2 nhóm bảo hộ trở lên.  

Hỗ trợ kinh phí cho việc thiết kế, in ấn lần đầu bao bì, nhãn mác cho sản phẩm, 

hàng hóa, tối đa không quá 15 triệu đồng/cơ sở hoặc 10 triệu đồng/sản phẩm” 

                  (Tổng hợp theo Biểu 1). 

2. Đề xuất hỗ trợ thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, đầu tư máy 

móc, thiết bị mới và nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN có hiệu quả. Mức 

hỗ trợ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND: 

“Hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, đầu tư dây 

chuyền máy móc, thiết bị mới và nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật có hiệu quả, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực khoa 

học công nghệ của cơ sở, tối đa không quá 02 tỷ đồng cho một lần hỗ trợ”. 

         (Tổng hợp theo Biểu 2). 



Danh mục đề xuất gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng) 

trước ngày 01/3/2021 để tổng hợp gửi sở Khoa học và Công nghệ theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện;    

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- Công thông tin điện tử huyện;         

- Lưu VT, KTHT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Anh 

 

                   

 

 
     



 

………………………………… CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày    tháng     năm 2021 

 

 

BIỂU 1. TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH XIN HỖ TRỢ 

THIẾT KẾ, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU 
 

TT Tên tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh
(1) 

Lĩnh vực, sản phẩm 

sản xuất, kinh doanh
(2) 

Địa chỉ, số điện 

thoại liên hệ 

Ghi chú 

     

     

     
 

(1)
: Ghi đúng và đầy đủ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định 

thành lập. 
(2)

: Ghi cụ thể sản phẩm, lĩnh vực dịch vụ sản xuất, kinh doanh; Ví dụ: sản xuất, 

chế biến lúa, lạc; dịch vụ kinh doanh hàng tạp hóa, phân bón…. 
 

 

 

Người lập THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



………………………………… CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………, ngày    tháng     năm 2021 

 

 

BIỂU 2. ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ 

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÓ HIỆU QUẢ 

(hình thức hỗ trợ sau đầu tư) 

 

TT Tên tổ chức, cá 

nhân 

Địa chỉ, số điện 

thoại 

Nội dung đề nghị hỗ trợ Thông tin về 

nội dung đề 

nghị hỗ trợ 

Đầu tư dây 

chuyền, máy 

móc, thiết bị 

mới 

Ứng dụng 

tiến bộ 

KHCN xây 

dựng mô hình 

sản xuất 

      

      

 
  

Người lập THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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