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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về một số chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An xây
dựng và phát triển thương hiệu giai ñoạn 2016 – 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Thương mại, ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 29/11/2005; Luật sửa ñổi, bổ sung một số
ðiều của Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 19/6/2009;
Xét ñề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 2801/TTr-UBND ngày 08 tháng 5
năm 2015;
Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến
của các ðại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh
Nghị quyết này quy ñịnh về Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên ñịa
bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai ñoạn 2016-2020.
2. ðối tượng áp dụng
a) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có giấy chứng nhận ñăng
ký kinh doanh theo quy ñịnh của pháp luật, có trụ sở chính ñặt trên ñịa bàn tỉnh
Nghệ An, có nhu cầu xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, trong
ñó ưu tiên:
- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực hoặc sản
phẩm chiến lược của tỉnh;
- Các doanh nghiệp có sản phẩm ñã ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký bảo
hộ nhãn hiệu hàng hóa, chỉ dẫn ñịa lý, kiểu dáng công nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc
tế.
b) Các cơ quan, ñơn vị liên quan.

