
 

 

  

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ CƯƠNG 

Chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

1. Căn cứ pháp lý 

Đề cương được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các văn bản có liên quan:  

- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế; 

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa; 

- Nghị quyết số 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013 

- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2020; 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 năm 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ  

quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030; 

- Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; 

- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ 

ban hành Điều lệ Sáng kiến; 
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- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh Bình Phước về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; 

- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/4/2020 của Tỉnh uỷ về phát triển ngành 

điều Bình Phước và tầm nhìm đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND tỉnh về 

việc Quy định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt 

động sáng kiến, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

- Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh ban 

hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước; 

- Quyết định số 1662/QĐ-UBND  ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao khoa học và công 

nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các huyện biên giới tỉnh Bình Phước giai 

đoạn 2020 - 2025; 

- Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước; 

- Kế hoạch số 01-KH/BCN76 ngày 22/01/2021 của Ban Chủ nhiệm theo 

Quyết định số 76-QĐ/TU ngày 03/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của 

Liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân 

bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử 

dụng ngân sách nhà nước;  

- Thông tư số 14/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản 

lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020; 

- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định 

của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 

tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về ban hành điều lệ sáng kiến; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo 

Thanh thiếu niên nhi đồng; 

- Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà 

nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; 

- Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy 

định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-27-2018-tt-btc-che-do-tai-chinh-to-chuc-giai-thuong-sang-tao-khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam-380050.aspx
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đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật;  

- Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về 

chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;  

- Thông tư số 03/2018/TT-BTTT ngày 20/4/2018 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền 

hình;  

- Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về 

nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các 

loại hình nghệ thuật biểu diễn khác;  

- Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học 

đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; 

-  Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí dành cho công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;  

- Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;  

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;  

- Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; 

- Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;  

- Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/1/2015 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước 

làm cơ sở dự toán gọi thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng 

theo thời gian sử dụng vốn nhà nước;  

- Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;  

- Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ 

Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi 

đồng. 

- Tham khảo một số chính sách của các địa phương khác: Nghệ An (Quyết 

định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh); Thừa Thiên Huế 

(Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh; Quyết định 
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số 13/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế), Tiền 

Giang (Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Tiền 

Giang), Sóc Trăng (Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND 

tỉnh Sóc Trăng), Ninh Bình (Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 

của HĐND tỉnh). 

2. Nội dung chính của chính sách cần quy định gồm các điều, khoản như 

sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

- Nghị quyết này quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí 

tuệ và thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ được nghiên cứu, sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình Phước. 

- Xác định các đối tượng ưu tiên như sau: 

+ Chủ đầu tư, tác giả của các kết quả nghiên cứu khoa học, sản phẩm ứng 

dụng công nghệ cao có khả năng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đã được cấp có thẩm 

quyền đánh giá,nghiệm thu. 

+ Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh 

sản xuất các sản phẩm, dịch vụ có thế mạnh, đặc thù của địa phương đã được cấp 

quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. 

+ Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh đã 

được cấp giấy chứng nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) hoặc giấy 

chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ cấp tỉnh trở lên. 

+ Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh đã 

cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh trở lên. 

+ Nông dân lai tạo ra giống cây trồng mới có khả năng mang lại năng suất, 

chất lượng cao. 

+ Chủ đầu tư, tác giả của sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công 

nghiệp, giống cây trồng mới và các sản phẩm, dịch vụ khác đã được bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ có tính ứng dụng cao, khả năng áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích 

thiết thực cho xã hội, cộng đồng. 

+ Chủ đầu tư, tác giả của sáng kiến đã được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh hoặc 

toàn quốc. 

+ Tác giả của các sản phẩm, giải pháp đoạt giải tại các cuộc thi từ cấp tỉnh 

trở lên. 

- Quy định này không áp dụng đối với các doanh nghiệp 100% vốn nước 

ngoài. 

Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Các tổ chức, cá nhân chủ động bố trí kinh phí để xây dựng và phát triển 

tài sản trí tuệ, thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ của mình theo quy định của 
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pháp luật và thông lệ quốc tế. Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí trong việc 

tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu thông qua các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các hoạt động theo nội dung hỗ trợ được quy 

định chi tiết tại Nghị quyết này. 

2. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được hỗ trợ một lần và chọn một hình thức nhận 

hỗ trợ. 

3. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước được lập kế hoạch chi tiết 

theo từng loại nguồn vốn, được phân bổ và sử dụng theo tiến độ và cơ cấu nguồn 

vốn của nhiệm vụ đã được phê duyệt. 

4. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các nhiệm vụ, hoạt động theo Quy định 

này đảm bảo có hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án, nhiệm vụ 

khác; đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ 

chi tiêu hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo 

quy định của pháp luật. 

5. Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm 

vụ tại Quy định này là các mức tối đa, phần còn lại (nếu có) do tổ chức, cá nhân 

tham gia đối ứng. 

Điều 3. Quy định về chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu thông qua 

thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước 

1. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ ở trong và ngoài nước đối với chỉ dẫn địa 

lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc 

thù của địa phương và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP: 

a) Mức hỗ trợ 100% kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công 

nghệ dưới hình thức tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý thực hiện Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 và quy định của UBND tỉnh về quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở. 

b) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính, Khoa học 

và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh 

phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và các 

quy định hiện hành có liên quan. 

2. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ trong nước đối với sáng chế, giải pháp 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền tác giả, giống cây trồng mới. 

Nội dung hỗ trợ gồm hoàn thiện bản thiết kế mẫu hoặc bản vẽ kỹ thuật, tra cứu khả 

năng bảo hộ, thuê đại diện về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, lập và nộp hồ sơ bảo hộ, 

theo dõi đơn đăng ký bảo hộ. Định mức hỗ trợ được quy định như sau: 

a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: Tối đa không quá 30 triệu 

đồng/đơn. 

b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: Tối đa không quá 15 

triệu đồng/đơn; 
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c) Đối với giống cây trồng mới: Tối đa không quá 30 triệu đồng/đơn. 

d) Đối với đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: Tối đa không quá 10 triệu 

đồng/đơn. 

đ) Đối với đơn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả: Tối đa không quá 5 triệu 

đồng/đơn. 

3. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ ở nước ngoài đối với sáng chế, kiểu dáng 

công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng mới trước đó đã nộp đơn đăng ký bảo hộ 

ở trong nước. 

a) Nội dung hỗ trợ gồm hoàn thiện bản thiết kế mẫu hoặc bản vẽ kỹ thuật, tra 

cứu khả năng bảo hộ, giao dịch và dịch sang ngôn ngữ bản địa, thuê đại diện về sở 

hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc gia đăng ký, lập hồ sơ bảo hộ, theo dõi đơn đăng 

ký bảo hộ tại quốc gia đăng ký, báo cáo giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu 

cầu của cơ quan sở hữu trí tuệ tại quốc gia đăng ký. 

b) Mức hỗ trợ tối đa không quá 60 triệu đồng/đơn; phần kinh phí còn lại 

(nếu có) do tổ chức, cá nhân tham gia đối ứng. 

Điều 4. Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác 

và phát triển tài sản trí tuệ 

1. Nội dung các nhiệm vụ được hỗ trợ: 

a) Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng 

nhận, nhãn hiệu tập thể gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, 

chứng nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ. 

b) Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 

thể theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ 

theo chuỗi giá trị. 

c) Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác 

nhằm khai thác, phát triển giá trị các sản phẩm, dịch vụ đã được bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ. 

d) Áp dụng vào thực tiễn đối với các sản phẩm, dịch vụ đã được cấp văn 

bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có tính ứng dụng cao, khả năng áp dụng rộng rãi, 

mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng.  

đ) Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chủ thể quản lý và sử dụng 

chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và giống cây trồng; chủ thể 

quản lý và chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. 

e) Nâng cao năng lực của tổ chức trung gian tham gia hoạt động kiểm soát, 

quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 

tập thể. 

g) Thành lập các doanh nghiệp khoa học và công nghệ từ các kết quả nghiên 

cứu ra các sản phẩm, dịch vụ đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại 
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Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp 

khoa học công nghệ. 

2. Các nhiệm vụ quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều này được xây 

dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

đến năm 2030 và quy định của UBND tỉnh về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở. 

3. Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e 

khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-

BTC-BKHCN và các quy định hiện hành có liên quan. 

4. Miễn phí thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo quy định 

tại điểm g khoản 1 Điều này. Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện các thủ tục thành lập 

doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Điều 5. Hỗ trợ thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ  

1. Hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ triển khai các biện pháp 

bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

a) Nhiệm vụ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về quản lý thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 và quy định của UBND tỉnh về quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở. 

b) Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này 

thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và 

các quy định hiện hành có liên quan. 

2. Hỗ trợ kinh phí tổ chức trưng bày, giới thiệu, triển lãm sản phẩm được 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cùng với các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng, điện nước, vệ 

sinh, an ninh, bảo vệ; chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; trang trí 

tổng thể, lễ khai mạc, bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác liên quan.  

Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia. 

Điều 6. Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu 

trí tuệ và phát triển thương hiệu 

1. Nội dung các nhiệm vụ được hỗ trợ: 

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, xây dựng và phát 

triên thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. 
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b) Đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ, quản trị tài sản trí tuệ, xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm và 

thương hiệu của doanh nghiệp. 

c) Biên soạn, phát hành tài liệu về sở hữu trí tuệ. 

d) Xây dựng và vận hành phần mềm, chương trình ứng dụng trên thiết bị 

điện tử, thiết bị di động để cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ. 

đ) Vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong 

hoạt động sở hữu trí tuệ. 

2. Kinh phí hỗ trợ thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định 

mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh 

trong phạm vi dự toán được phê duyệt. 

Điều 7. Điều kiện và thủ tục đề nghị hỗ trợ 

1. Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ thông qua việc thực hiện 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu thì 

phải làm phiếu đề xuất và nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ 

về quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 và quy 

định của UBND tỉnh về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ 

sở. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành tuyển chọn và hỗ trợ thực hiện theo 

quy định. 

2. Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp để đăng ký bảo hộ 

sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng mới, bản 

quyền tác giả phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đối tượng có nhu cầu đăng ký bảo hộ phải được thể hiện dưới dạng sản 

phẩm, quy trình cụ thể. 

b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử trên địa bàn tỉnh, có thể áp dụng hoặc 

phổ biến rộng rãi để mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng. 

c) Không trùng hoặc tương tự với đối tượng của các tổ chức, cá nhân khác 

đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước đó. 

d) Không trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội. 

đ) Trường hợp đã được cấp văn bằng bảo hộ thì ngày cấp văn bằng phải sau 

thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực. 

3. Điều kiện hỗ trợ trực tiếp để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở trong nước: 

a) Có sản phẩm, dịch vụ cụ thể đã hoặc dự kiến mang nhãn hiệu. 

b) Không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân khác 

đã đăng ký bảo hộ trước đó. 

c) Hình thức thể hiện của nhãn hiệu không trái với trật tự công cộng hoặc 

đạo đức xã hội. 
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d) Trường hợp đã được cấp văn bằng bảo hộ thì ngày cấp văn bằng phải sau 

thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực. 

4. Điều kiện hỗ trợ trực tiếp để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài: 

a) Nhãn hiệu đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ ở trong nước. 

b) Tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 

chứng nhận, nhãn hiệu tập thể hoặc đã được chứng nhận OCOP hoặc chứng nhận 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ cấp tỉnh trở lên tương ứng với sản 

phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu. 

c) Có hợp đồng còn hiệu lực hoặc tài liệu hợp lệ chứng minh sản phẩm, dịch 

vụ mang nhãn hiệu được xuất khẩu ở quốc gia có nhu cầu đăng ký bảo hộ. 

5. Điều kiện hỗ trợ trực tiếp để đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, giống cây trồng mới ở nước ngoài: 

a) Đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bằng 

bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Sản phẩm đã được áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh và mang lại lợi ích 

thiết thực cho xã hội, cộng đồng. 

c) Có hợp đồng còn hiệu lực hoặc tài liệu chứng minh sản phẩm được xuất 

khẩu ở quốc gia có nhu cầu đăng ký bảo hộ. 

6. Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ trực tiếp để đăng ký bảo hộ 

bản quyền tác giả ở trong nước phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Đối tượng có nhu cầu đăng ký bảo hộ phải được thể hiện dưới dạng sản 

phẩm cụ thể. 

b) Đã được áp dụng hoặc áp dụng thử trên địa bàn tỉnh và có khả năng mang 

lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng. 

c) Qua tra cứu sơ bộ hoặc chuyên sâu, đối tượng không trùng hoặc tương tự 

với đối tượng của các tổ chức, cá nhân khác đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ trước đó. 

d) Không trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội. 

đ) Trường hợp đã được cấp văn bằng bảo hộ thì ngày cấp văn bằng phải sau 

thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực. 

7. Điều kiện hỗ trợ tham gia trưng bày, triển lãm sản phẩm theo quy định tại 

khoản 2 Điều 5 Nghị quyết này: 

a) Đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bằng 

bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. 

b) Sản phẩm đã được thương mại hoá, ứng dụng vào thực tiễn. 

8. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được hỗ trợ phải có đơn đề nghị kèm 

theo các tài liệu chứng minh việc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 

này. Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối tiếp nhận và xem xét giải quyết nhu 
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cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan và có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết các 

thành phần hồ sơ và thủ tục hỗ trợ theo quy định. 

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ hàng năm và các 

nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

2. Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban Nhân 

dân tỉnh báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, bố trí vốn trong dự toán ngân 

sách Nhà nước của tỉnh để thực hiện. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

4. Trường hợp các định mức theo Nghị quyết này cao hơn định mức được 

quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành có tính pháp lý cao hơn thì thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

5. Những nội dung, mức chi không được quy định trong Nghị quyết này 

được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan./. 
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