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S& 3/2O2OiNQ-HDND Yen Bái, ngày/// tháng 4 nám 2020 

NGH! QUYET 
Quy djnh chInh sách h trq doanh nghip nhô và vita 

trên dja bàn tInh Yen Bái giai don 2020 - 2025 

HO! BONG MIAN DAN TINIET YEN BA! 
KHOA XVIII - K( HQP THU' 16 (CHUYEN BE) 

Can ci' Lut tO' chz'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can cl'Luc?t ban hành van ban qzphgmpháp lut ngày 22 tháng 6 näm 2015, 

Can thLut ngân sách nhà nzthc ngày 25 tháng 6 näin 2015, 

Can ci'Lu4t doanh nghip ngày 26 tháng 11 nám 2014, 

Can cz'Lut du twngày 26 tháng 11 nàm 2014; 

Can cii' Lut ho trcl doanh nghip nhó và vita ngày 12 tháng 6 nám 2017, 

Can c Nghj djnh sO' 34/2016/ND-CT ngày 14 tháng 5 nám 2016 cla ChInh 
phi quy djnh chi tiêt m5t sO diéu và binpháp thi hành Lut ban hành van ban quy 
phçzm pháp luát, 

Can c Nghj d.inhsO'163/2016/ND-CPngày 21 tháng 12 nãm 2016 cia 
C'hInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mt so diéu cza Lut ngán sách nhà nzthc; 

Cán cz' Nghj dfnh so' 39/2018/ND-CF ngày 11 tháng 3 näm 2018 cia ChInh 
phz quy dfnh chi tiêt mt so ä'iêu ca Lu4t  hO trçr doanh nghip nhó và vita; 

Can cii' Nghj dfnh  sO' 55/2019/ND-CF ngày 24 tháng 6 nám 2019 cza CiiInh 
phi ye hO trcrpháp lj cho doanh nghip nhó và vita; 

Xét Ta trInhsO' 23/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 nám 2020 cza Uy ban nhdn 
dan tinh Yen Bai ye vicdê nghj ban hành Ngh/ quyêt cza Hçäi dOng nhdn dan tinh 
Quy djnh chInh sách hO trcr doanh nghip nhó và vita trên dja bàn tinh Yen Bái 
giai doin 2020 - 2025 thay the Nghj quyêt sO 08/2019/NQ-HDND ngày 15 tháng 3 
nàm 2019 cia Hi dOng nhán dan tinh Quy djnh chInh sách hO try' doanh nghip 
nhO và vita trên df a bàn tinh Yen Bái giai doçin 2019 - 2025; Báo cáo thám tra sO 
32/B C-HDND ngày 09 tháng 4 nàm 2020 cia Ban Pháp ché Hi dOng nhán dan 
tinh, kiên tháo lun cza dQi biêu H5i dOng nhdn dan tinh tgi Jc hQp. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay Quy djnh chInh sách h trg 
doanh nghip nhó vâ vii'a trên da bàn tinh Yen Bái giai don 2020 - 2025. 
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Biu 2. Giao Uy ban nhân dan tinh hixóng dn, t chirc vic thc hin Nghj 
quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut, 

Diu 3. Giao Thuô'ng trrc Hi dng nhân dan tinh, các ban cüa Hi dng 
nhân dan tinh, các to di biêu và các di biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic 
thrc hin Nghj quyêt. 

Diu 4. Nghj quyêt nay thay th Nghj quy& s 08/2019Q ngày 15 
tháng 3 näm 2019 cüa H5i dOng nhân dan tinh Quy djnh chInh sách ho trçl doanh 
nghip nhó và vra trên dja bàn tinh Yen Bái giai don 2019 - 2025. 

Nghj quyêt nay diä dugc Hi dng nhân dan tinh Yen Bái khóa XVIII - KS' 
h9p thr 16 (chuyên dê) thông qua ngày 14 tháng 4 nàm 2020 và có hiu 1c thi 
hành kê tr ngây 24 tháng 4 näm 2020.!. 

No'i nhan/ 
- Uy ban. ThuOng vii Quoc hi; 
- ChInh phü; 
- Cáe b: Kê hoach và Dâu tu, Tài chInh, Tài nguyen 
và Môi truông, Khoa h9c và Cong ngh, Nong nghip 
và PTNT, Cong Thuong; 

- Cçtc KiOm tra van bàn - B Tu pháp; 
- TIiu'Ong trVc Tinh Uy; 
- Thuông trirc FIDND tinh; 
- UBND tinh; 
- Uy ban MTT'Q Vit Nam tinh; 
- Doàn dai biéu Quoc hôi tinh; 
- CáC co quan, ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- Các dai biêu HDND tinh; 
- TT. I-IDND các huyn, thj xa, t!iành pho; 
- UBND cac huyn, tlij xã, thành phô; 
- Ban Pháp ché I-JDND tinh - tir kiêm tra VB; 
- Cong Thông tin din ti'r tinh; 
-Luu: VT. 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH YEN BAI Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

QUY B!NH 
Chinh sách ho trçr doanh nghip nhô và vira trên dja bàn 

tinh Yen Bái giai don 2020 - 2025 
(Ban hành kern theo Nghj quyêt so ./2020/NQ-HDND 

ngày 4.4f tha'ng 4 nárn 2020 cia Hi dOng nhán dan tinh Yen Báz) 

Chffo'ng I 
NH1NG QUY D!NH  CHUNG 

Biu 1. Pham vi diu chinh 

1. Quy djnh nay guy dnh v ni dung h tr doanh nghip nhö và vira 
(DNNVV); trách nhim cüa co quan, to chirc và Ca nhân lien quan den h trq 
DNNVV trên dja bàn tinh Yen Bái. 

2. Nhcng ni dung h trg DNNVV khOng quy djnh tai  Quy djnh nay dugc 
thirc hin theo các quy djnh hin hành cüa Nhà rnthc. 

Biu 2. Bi tirçrng áp thjng 

1. Doanh nghip duçc thành 1p t.i dja bàn tinh Yen Bái, t chrc và hoat 
dng theo quy djnh cüa pháp 1ut ye doanh nghip, dáp rng các tiêu chI xác dinh 
DNNVV theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

2. Co quan, to chrc và cá nhân lien quan dn h trçi DNNVV trên dja 
bàn tinh. 

Biu 3. Nguyen tc h trçr 

1. H trçi DNNVV có tr9ng tam, có thai han,  phü hp vi miic tiêu h tra 
và khà nàng can dOi nguôn lirc cUa dja phuong. 

2. Bão darn cong khai, minh bach  v ni dung, di tung, trInh tir, thu tiic, 
nguôn 1rc, mixc ho trçi và két qua thrc hin. 

3. DNNVV duçc nhn h trçl khi dã thirc hin dy dü theo Quy djnh nay 
va các quy djnh khác cüa pháp lust có lien quan. 

4. Triing hcip nhiêu DNNVV cüng dáp img diu kin h trçi theo Quy 
djnh nay thI uu tiên lira ch9n DNNVV do phçi ntt lam chü, DNNVV sir dyng 
nhieu lao dng nü han, DNNVV chuyên dOi tr h kinh doanh, DNNVV khi 
nghip sang tao,  DNNVV tham gia ciim lien ket ngành, chuôi giá trj. 

5. Truxng hçip DNNVV dng thi dáp u'ng diu kin cüa các mirc h trg 
khác nhau trong cüng mt ni dung ho trg theo Quy djnh nay và các quy dnh 
khác cüa pháp 1ut có lien quan thi doanh nghip duçic 1ira ch9n m1rc h trc co 
lçxi nhât. 
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6. Viêc h trçY DNNVV s1r diing ngun lirc ngoãi Nhà nuóc do các t 
ch(rc, cá nhân trong nu6c vâ nuó'c ngoài tâi trç duçc th't.rc hin theo quy djnh cüa 
to chirc, cá nhân do nhung không duçie trái quy djnh eüa pháp 1ut. 

Diêu 4. Ngun kinh phi thrc hin 

Kinli phi thirc hin ehInh sách h trçY DNNVV theo Quy djnh nay ducic b 
trI hang näm tfi nguôn ngân sách tinh và các nguôn huy dng hgp pháp khác. 

Chtrong II 

NQI DUNG HO TRq DOANH NGHIP NHO VA \TI1A 

Muc 1 

HO TRq CHUNG 

Diu 5. H trcr thu tue hành chInh 

DNNVV duçic tu vn, hithng dn min phi v các thu tiic hânh chinE tai 
các sâ, ban, ngành cüa tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thânh ph, 
Trung tam phiic vi hành chInh cong tinh và b phn phic vi hành chInh cOng 
các huyn, thj xã, thàrth phô. 

Diu 6. H trçY tài chInh, tin ding 

1. DNINYV ducc Ngân hang thuo'ng mai  c phn du tu và phát trin 
Vit Nam - Chi nhánh Yen Bái, Ngân hang thucmg mai  cO phân cong thucmg 
Vit Nam - Chi nhánh Yen Bái, Ngân hang Nông nghip và Phát triên nông 
thôn Vit Nam - Chi nhánh Yen Bái, Chi nhánh Ngân hang phát triên Yen Bái 
h trçY xây dirng phuo'ng an san xuât, kinh doanh khâ thi, tang cuè'ng nàng lire 
quãn trj, k5 nãng quân 1, minh bach  hóa tài chInE cüa doanh nghip de nâng 
cao khã nàng tiêp cn tin ding. 

2. DNNVV chuyn dôi tr h kinh doanh, DNNVV khi nghip sang tao, 
DNNVV tham gia cim lien kêt ngành, chuôi giá trj trong lTnh virc san xuât, ch 
biên nông, lam nghip và thüy san có the manh  eüa tinh duçc cap bào lành thanh 
toán, bào lãnh th1rc hin hcip dOng, bâo länh bâo hành cOng trInh, bâo länh hoat 
dng dâu thâu t?i  các chi nhánh ngân hang thuong m?i  trén dja bàn tinE Yen 
Bái, Chi nhánh Ngân hang phát triên Yen Bái theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

Diêu 7. H trçr mt bang san xuât 

1. DNNVV (trill DNNVV có vn du tu nithc ngoài, DNNVV có vén 
nhâ nuóc) thirc hin hoat dng dâu tu san xuât tai  các 1dm cong nghip, cim 
cong nghip trén da bàn tinh dã có dan v kinh doanh ha tang thuc linE vrc, 
ngành, nghê dup'c khuyên khich dâu tuvào khu, ci1m cOng nghip theo quy 
dinh, duçc tinh h trçi giá thuê 'a  mt bang (bao gOm giá thuê dat và giá thuê 
h tang) nhu sau: 

a) Mi1rc h trçi: H trg 50% giá thue 'ai mt bang hang nAm nhung không 
qua 200 triu dông cho môi doanh nghip trong suôt qua trInh hoat dng. Vic 
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h trçY giá thuê laj  rn.t bang cho DNNVV duçc thirc hin thông qua vic bü giá 
cho thn v kinh doanh ha tang dê giâm giá cho thuê lai  mt bang. 

b) Thai gian h trçi: 05 11am k tr ngày k hçip dng thuê laj  mt bng 1n 
dau v6i doii vi kinh doanh h tang. 

2. DNNVV (tth DNNVV có vn dàu tu nuic ngoài, DNINVV có vn nha 
nuóc) thirc hin hoat dng dâu tu san xuât tai  các kim cong nghip, cm cOng 
nghip trén dja bàn tinh chua có dan v kinh doanh ha tang thuc linh vrc, 
ngânh, nghê du9'c khuyên kbIch dâu tii vào khu, ciim cong nghip theo quy 
dinh, sau thi gian duçic mien tiên thuê dat theo quy dnh hin hành cña Nhà 
nrnc, duoc tinh ho trg tiên thuê dat nhu sau: 

a) H tro 100% tin thuê dt them 05 nàm di vâi dia bàn các xâ däc biêt 
khó khàn theo quy djnh cüa ChInh phit nht.rng không qua 300 triu dOng cho mi 
doanh nghip trong suôt qua trInh hoat &ng. 

b) H trçY 100% tin thuê dt them 02 nãm di vó'i các dja bàn con lai  nhixng 
không qua 200 triu dông cho mi doanh nghip trong suôt qua trmnh hoat dng. 

3. Các ni dung h trçY mt bang san xut cho DNNVV không quy djnh tai 
khoân 1, khoãn 2 Diêu nay thirc hin theo quy djnh tai  khoân 1 Diêu 11 Lut H 
tra DNNVV. 

4. Giao UST ban nhân dan tinh ban hành danE miic linh virc, ngành, ngh 
duac khuyên khIch dâu tu vào khu, ci.im cOng nghip trên da bàn tinh. 

Diu 8. H trq di m(ri cong ngh 

H trçY ti da 30% ldnh phI thirc hin dr an câi tin cOng ngh quân 1 tiên 
tin (ISO 14000, Iso 22000, ISO 9001, ISO 27000, GMP, HACCP, các tiêu chuân 
h thng quãn 1 khác) nhimg không qua 100 triu diông cho mOi doanh nghip. 

Diu 9. H try' phát trin ngun nhân hrc 

1. H trg 70% tng chi phi cüa mt khóa dào tao  v kh&i sr kinh doanh và 
quàn trj doanh nghip cho DNINVV do các ca quan, don v trixc thuc tinh to chüc. 

2. Các ni dung ho trçi dào tao  khO'i sv kinh doanh và quàn trj kinh doanh 
không quy djnh tai  khoãn 1 Dieu nay và ho trg dào tao  nghê, ho trq dào tao  trrc 
tiep tai  DNNVV thirc hin theo quy dnh tai  Diêu 14 Nghj djnh so 39/201 8/ND-
CP ngày 11/3/2018 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu cüa Luat  HO trçY 
DNNVV. 

Biu 10. H try' m& rng thj tru'ô'ng 

1. H try' 100% phi dàng k bào h nhân hiu trong nithc, 50% chi phi 
dang k bào h nhãn hiu ngoài nuâc (chi ho try' mOt  lan cho dàng k bào h 
nhãn hiu hang hóa cho 01 san phâm) nhu'ng không qua 20 triu dông cho mt 
nhãnhiêu. 

2. H try' 1 00% chi phi tham gia hi chci, trin lam trong nuóc nhung 
không qua 10 triu dOng cho 01 lan và không qua 02 lan trong 01 nam cho mi 
doanh nghip. 
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3. Các ni dung h trç mi rng thj truxng không quy dnh tai  khoân 1, 
khoãn 2 Diêu nay thirc hin theo quy djnh tai  Diêu 13 Lut H trg DNNVV. 

Muc 2 
HO TR DOANH NGHIP NHO VA VfJ'A 

CHUYEN DOI TiJ' HQ KINH DOANH 

Diêu 11. H trçr doanh nghip nhó và vfra chuyn di tir h kinh doanh 

1. Ngoài nhüng h trçl chung quy djnh tai  Mic 1 Chuo'ng II Quy dnh nay, 
DNNVV thành 1p trên Ca s& chuyên dôi tr h kinh doanh nêu dáp 1rng diu 
kin quy djnh tai  khoân 1 Diêu 16 Lust Ho trçi DNNVV con duçc hithng các h 
trçY theo quy djnh tai  khoán 2 Diêu 16 Lut Ho trg DNNVV gôm: Tu van, huóng 
dan mien phi ye trInh tir, thu tiic, ho sa dang k thành 1p doanh nghip; tu van, 
hi.râng dan mien phi ye trmnh tr thu tiic, ho so' dàng k chñng nMn  du diêu kiên 
kinh doanh dôi vi ngành nghê kinh doanh có diêu kin; min l phI dàng k 
doanh nghip lan dau, mien phi cong bô ni dung dàng k doanh nghip lan du 
tai Cong thông tin däng k doanh nghip quOc gia; mien phi thâm djnh, phi, l 
phI cap phép kinh doanh lan dâu diôi vó'i ngành nghê kinh doanh có diêu kin; 
ducyc mien l phi mon bài trong thi han  03 nàm kê tir ngày dugc cap Giy 
ching nhn däng k doanh nghip lan dâu; tu van, huó'ng dn min phi v các 
thu tyc hành chinh thuê và chê d ke toán trong thO han  03 nãm kê tr ngày 
du?c cap Giây chüng nhn däng k doanh nghip lan dâu; min, giâm thuê thu 
nhp doanh nghip có thai han  theo quy djnh cüa pháp 1ut ye thuê thu nhp 
doanh nghip; mien, giám tiên sir diing dat có thi han  theo quy djnh cüa pháp 
luât ye dat dai. 

2. H trg kinh phi khi thành 1p doanh nghip 

a) H trçY kinh phI lam 01 con du khi däng k thành 1p  doanh nghip, 
im1c ho trçi là 0,5 triu dOng cho mOi doanh nghip. 

b) H trç kinh phi lam bin hiu khi dãng k thành 1p  doanh nghip, müc 
h trçi là 2 triu dOng cho mOi doanh nghip. 

c) H tr? 100% chi phi thirc hin các dch vi,1 k toán, kê khai, báo cáo và 
quyêt toán thuê trong 01 nàm dâu tiên nhung không qua 2 triu dOng cho 01 
tháng cho mi doanh nghip chuyên dôi tr h kinh doanh có thñ gian hoat  dng 
tôi thiêu 01 11am truó'c khi chuyên dôi. 

d) H trg kinh phi muaphn mrn k toán khi däng k thành 1p doanh 
nghip, mirc ho trçY là 3 triu dOng cho mOi doanh nghip. 

d) H tr? kinh phi cho djch vi chü k s khi däng k thành l.p doanh 
nghip, muc h trg là 1 triu dông cho mi doanh nghip. 

e) H trq cho vic mua và in hóa dan, vn phông phm phiic vçi cho vic luii 
giü tài lieu t?i doanh nghip, rnirc ho trçi là 1,5 triu dông cho môi doanh nghip. 

g) H trç' rnua srn trang thit bj van phông doanh nghip, mrc h trçi là 
10 triu dng cho mi doanh nghip. 
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Muc 3 
HO TR( DOANH NGHItP NHO vA VUJ'A 

KHOI NGHIP SANG T4O 

Diu 12. H trq doanh nghip nhô và vira kh&i nghip sang tio 

Ngoài nhng h trg chung quy djnh ti Miic 1 Chumg II Quy djnh nay, 
DNNVV khi nghip sang to con dugc ho trg nhu sau: 

1. H trg tu vn v s& hü'u trI tue; khai thác và phát trin tài san tn tu 

a) H trg 100% giá tr hçip dng tu vn v thu tVc  xác lap, chuyn giao, 
bào v quyên s& hüu trI tu nhung không qua 20 triu dông cho 01 hçp dông và 
không qua 02 hcTp dông trong 01 11am cho môi doanh nghip. 

b) H trg 100% giá trj hcTp dàng tu v.n v xây drng và thrc hin chInE 
sách, chiên 1uçc hoat dng so' hü'u trI tu nhung không qua 20 triu dông cho 01 
hcp dông và không qua 02 hçrp dông trong 01 11am cho môi doanh nghip. 

c) H trçY 100% giá trj h9'p dng tu vn v thit k& dang k bâo h, khai 
thác vã phát triên giá tr cüa nhãn hiu san phâm nhi.mg không qua 15 triu dông 
cho 01 san phâm vâ không qua 03 san phãm trong 01 nàm cho môi doanh nghip. 

d) H trg 100% giá trj hcrp dng tu vn v thit k, dng k bâo h, khai thác 
và phát trin giá trj cüa kiêu dáng cong nghip nhimg không qua 100 triu dông 
cho 01 san phrn vàkhông qua 01 san phâm trong 01 nàm cho môi doanh nghip. 

d) H trçY 100% giá trj hcp dng tu vn v thit k, däng k bão h, khai 
thác vâ phát triên giá trj cüa sang ché nhimg không qua 100 triu dông cho 01 
san phâm và không qua 01 san phâm ho.c quy trInh trong 01 näm cho môi 
doanh nghip. 

e) H trq 100% giá trj hcip dng tu vn v xây dirng và phát trin tài san 
trI tu dôi vói chi dan da 1 nlumg không qua 300 triu dông cho 01 san phâm 
và không qua 01 san phâm trong 01 nàm cho môi doanh nghip. 

2. H trçi kinh phi t chirc và giãi thu&ng cho các cuc thi khài nghip 
sang tao  do tinh to chuc 

a) H tr kinh phi t chuc cuc thi kho'i nghip sang tao  không qua 50 
triu dông cho 01 cuc thi. 

b) H trçi kinh phi giâi thuo'ng không qua 50 triu dng cho 01 cuc thi. 

3. H trg truyn thông kho'i nghip: H tnç quãng ba hInh ânh, san phm 
cña doanh nghip tnên các trang tin, Cong thông tin din tCr, san giao djch thuong 
mai diên tfr cüa tinh; Trang tin thông tin din tir cüa dan vj duçic lien ket mien 
phi trén các trang thông tin din tr cüa tinh Va CáC si, ban, ngành, dja phucmg. 

4. H trçi thixc hin cac thu tic v tiêu chun, quy chun k thut, do luO'ng, 
chat lucmg, thu nghim, hoàn thin san phâm mo'i, mô hInh kinh doanh mói. 
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a) Cung cp thông tin rnin phi v h thng các tiêu chun, quy chuân 
trong nuóc và quc tê thuc linh virc san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip 
kh&i nghip sang tao. 

b) H trçi 100% giá tr hgp dng tu vn dt doanh nghip xây drng tiêu 
chuân CG s nhu'ng không qua 20 triu dông cho 01 tiêu chuân ca s6 va không 
qua 02 tiêu chuân cci s trong 01 nãm cho môi doanh nghip. 

c) Giàm 50% phi thir nghim mu phuang tin do; giâm 50% phi kim 
dinh, hiu chuân, thir nghim phuang tin do, chuân do 1ung; giám 50% chi phi 
cap dâu dnh lu'çmg cüa hang dóng gói san phü hçip vó'i yêu câu k5 thu.t do 1uông 
nhimg không qua 10 triu dông cho 01 lan thu và không qua 01 lan môi nãm. 

d) H trg 100% giá trj hçTp dng tu vn d doanhnghip khi nghip sang 
tao tir to chirc do 1ung nhung không qua 15 triu dông cho 01 hp dOng và 
không qua 02 hp dông trong 01 näm cho môi doanh nghip. 

d) Giãm 50% phi thir nghim v chat luçTng hang hóa tai  h thong thu 
nghim thuc Ca quan quân 1 nhà nrn9c nlurng không qua 10 triu dông cho 01 
lan thu vâ không qua 01 lan mi nàrn. 

5. H trcY v 1mg drng, chuyn giao cong ngh 

H trq 50% chi phi hcip dng iirng dyng cOng ngh cao, hçp dng chuyn 
giao cOng ngh nhi.mg không qua 100 triu dOng cho 01 hcrp dông Va không qua 
01 hçp dông mOi närn. 

6. H trg v dào tao, thông tin, xiic tin thi.rang rnai, thrnmg mai  hóa 

a) H tr? 50% chi phi dào tao  chuyên sâu v các ni dung sau: Xây dçrng, 
phát triên san phâm; thuo'ng rnai  hóa san phâm; gi vOn dâu tii; phát triên thj 
tnr6ng; kêt nôi mang lu'ói kbOi nghip vói các tO chtrc, Ca nhân nghiên cñ'u khoa 
h9c. Chi phi ho trçl không qua 20 triu dông cho 01 khóa dào tao  và không qua 
01 khóa dâo tao môi nàm. 

b) Min phi tra ciru, khai thác, cung cp thông tin, ca sâ dt 1iu v sang 
chê, thông tin cong ngh, kêt qua nghiên cu. 

c) H trcY 100% chi phi gian hang tai  Hi ch9' trin lam xüc tin thrnmg 
mai trong nuó'c vâ quoc tê nhung không qua 30 triu dông cho 01 hçp dông và 
không qua 01 hçxp dOng trong 01 näm cho môi doanh nghip; duçic uu tiên tham 
gia Chuong trInh xic tiên thucrng mai  có sü ding ngân sách nhà rnrâc. 

d) Min phi cung cp thông tin, truyn thông v kt ni mng hró'i khài 
nghip sang tao,  thu hñt dâu tu tir các qu dâu tu kh&i nghip sang tao. 

7. FI trg su diing ca so' k thut, co' so' u'om tao,  khu lam vic chung 

a) H trg 100% chi phi su diing trang thit b tai  các ca so' k thut h trçY 
doanh nghip nhô và vua nliung không qua 10 triu dOng cho 01 tháng va khOng 
qua 50 triu dông trong 01 närn cho môi doanh nghip. 
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b) H trçi 50% phi tham gia các Ca si uom tao,  khu lam vic chung dânh 
cho doanh nghip kh&i nghip sang tao  nhixng không qua 5 triu dông cho 01 
tháng cho môi doanh nghip. 

8. Các nOi  dung không quy dlnh tai khoán 1, khoàn 2, khoãn 3, khoân 4, 
khoàn 5, khoãn 6, khoân 7 Diêu nay thirc hin theo quy dinh tai  Diêu 20 Nghj 
dnh so 39/2018/ND-CP ngày 11/3/20 18 cüa ChInh phi'i quy djnh chi tiêt mt so 
diêu cüa Luât Ho tro DNNVV. 

Muc 4 
HO TRq DOANH NGHIP NHO VA VUA 

THAM GIA CVM  LIEN KET NGANIJ, CHUOI GIA TR! 

Diêu 13. H trçr doanh nghip nhô Va vfra tham gia ciim lien kt 
ngành, chuôi giá trj trong ITnh virc sn xuãt, die biên nông, lam nghip và 
thüy san 

Ngoài nhüng h trci chung quy dnh tai  Mic 1 Chrnxng II Quy dnh nay, 
DNNVV tham gia ciim lien kêt ngành, chuôi giá tr trong lTnh v1rc san xuât, chê 
biên nông, lam nghip và thüy san con duçc ho trcy niur sau: 

1. H trçl 50% chi phi di vi các khóa dào tao  nâng cao trInh d cong 
ngh, k5 thut san xuât chuyên bit tai  hin trumg nhimg không qua 30 triu 
dng cho 01 khóa dão tao  và không qua 01 khóa dào tao  trong 01 11am cho mi 
doanh nghip. 

2. H trçl lien kêt san xut, kinh doanh 

a) H trg 100% giá trl hcp dng tu vn v thüc dy lien k& trong cim lien 
kêt ngânh, chuOi giá trj nhung khOng qua 30 triu dlOng cho 01 hp dông và 
không qua 01 hgp dOng trong 01 näm cho mOi doanh nghip. 

b) H trçi 100% giá trj hçp dng tu vn v xây dirng các dr an lien kt 
kinh doanh nhàrn thiic day phát triên th truô'ng, nâng cao giá trj cüa san phâm, 
hang hóa nliimg khOng qua 30 triu dông cho 01 hgp dOng vâ khOng qua 01 hçp 
dông trong 01 nàm cho môi doanh nghip. 

3. H try' phát trin thuang hiu, m rng th tru'ô'ng 

a) H try' 100% chi phi gian hang tai  Hi chçi trin lam xüc tin thuang 
mai trong nucc và quôc tê nhixng không qua 30 triu dlOng cho 01 hçp dông va 
khOng qua 01 hcTp dôngtrong 01 nàm cho mOi doanh nghip; duçic tru tiên tham 
gia Chucrng trInh xñc tiên thuo'ng mai  có sir dçing ngân sách nhà nuâc. 

b) H try' 100% giá tr hçp dng tu vn v nhãn hiu, ten thuang mai,  chi 
din dja 1, bi mt kinh doanh nhimg không qua 20 triu dOng cho 01 hy'p dông 
va không qua 02 hy'p dông trong 01 nàm cho mi doanh nghip. 

c) H try' 100% chi phI hgp dng tim kirn thông tin, quâng bá san ph.m, 
phát triên thu'o'ng hiu chuôi giá trj và cim lien ket ngânh nhung khOng qua 20 
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triu dng cho 01 hçrp dng và không qua 01 hçp dng trong 01 11Am cho mi 
doanh nghip. 

4. Tu vn v tiêu chun, quy chun k5 thu.t, do 1utmg, cht hxçmg 

a) Cung cp thông,  tin min phi v h thng các tiêu chun, quy chun k5 
thut trong nthc vâ quôc tê thuc linE virc san xuât, kinh doanh cüa doanh 
nghip tham gia ciirn lien ket ngành, chuôi giá trj. 

b) H trçi 100% giá trj h9'p dng tu vn d doanh nghip xây dyng tiêu 
chuân co s& nhu'ng không qua 20 triu dông cho 01 tiêu chuân co s& và không 
qua 02 tiêu chuân ca s& trong 01 nAm cho môi doanh nghip. 

c) Giãm 50% phi thr nghim mu phuang tin do; giâm 50% phi kim 
djnh, hiu chuân,'thCr nghim phuong tin do, chuân do luô'ng; giâm 50% chi phI 
cap dâu djnh luçmg cüa hang dóng gói san phü hçrp vi yêu câu k5' thut do luè'ng 
nhung không qua 10 triu dông cho 01 lan thir và không qua 01 lan môi nAm. 

d) H trg 100% giá trj hçp dng tu vn d doanh nghip ti,r th chüc do hthng 
nhi.rng không qua 15 triu dông và không qua 02 hçxp dông trong 01 nAm cho 
mi doanh nghip. 

5. H trg thirc hin các thu tiic v san xut thi:r nghim, kim dnh, giám 
dnh, chg nhan chat lucing 

a) H trq 10% chi phi th'ü nghim, giám djnh, kim djnh, chüng nhn 
chat 1ucng san phâm, hang boa nhung không qua 30 triu dông cho 01 hçip dông 
và không qua 01 hçip dông trong 01 nAm cho môi doanh nghip. 

b) H trg sir ding các phông thir nghim v cht 1uçmg hang hóa ciia 
doanh nghip tham gia c.irn lien ket ngành, chuôi giá trj. 

c) Giãm 50% phi thir nghim v cht luçmg hang hóa tai  h thng thà 
nghirn thuc ca quan quân 1 nhà nuic nhi.rng không qua 10 triu dông cho 01 
lan thir và không qua 01 lan trong 01 näm cho môi doanh nghip. 

d) H trçi 50% chi phi hcp dng dt hang các co s& vin, trumg d nghiên 
ci.m thir nghim phát triên các san phâm, djch vi nhu'ng không qua 30 triu dông 
cho 01 lan và không qua 01 lan trong 01 nAm cho môi doanh nghip. 

6. Các ni dung không quy djnh tai  khoán 1, khoãn 2, khoãn 3, khoân 4, 
khoán 5 Diêu nay thxc hin theo quy djnh ti Diêu 22, fliêu 23 Nghj djnh so 
39/2018/ND-CP ngây 11/3/20 18 cüa ChInE phii quy djnh chi tiêt mt sO diêu 
cña Luât Ho tro' DNNVV. 

Muc 5 
HO TRi KHAC 

Biu 14. Các ni dung h trq khác 

1. Các ni dung h trçl DNNVV v thuê, k toán thrc hin theo quy djnh 
tai Diêu 10 Lut H tro' DNNVV. 
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2. Các ni dung h trçl DNNVV v cong ngh, ye ca so' uam t?o, ye Ca so' 
k thut, khu lam vic chung thic hin theo quy dnh ti Diêu 12 Lu.t H trg 
DNNVV. 

3. Các ni dung h tr DNNVV v thông tin, tu vn và pháp 1 thirc hin 
theo quy djnh tai  Diêu 14 Lu.t Ho trçY DNNVV; Diêu 12, Diêu 13 Nghj djnh sO 
39/2018/ND-CP ngày 11/3/20 18 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt sO diêu 
cüa Lut Ho trq DNNVV và Nghj dnh sO 55/201 9/ND-CP ngày 24/6/2019 cüa 
ChInE ph ye ho trçi pháp 1 cho DNNVV./. 

CHU TICH 
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