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ðiều 2. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Tổ chức ñào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về xây dựng, quảng bá, phát
triển thương hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp; Biên tập tài liệu liên
quan ñến xây dựng và phát triển thương hiệu phục vụ doanh nghiệp.
Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí, bao gồm: Chi phí thuê giảng viên trong
nước hoặc chuyên gia nước ngoài (chi phí ăn, ở, ñi lại, vé máy bay...), chi phí dịch
thuật (nếu có), thuê ñịa ñiểm, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, nước uống,
hỗ trợ học viên, văn phòng phẩm... theo các quy ñịnh hiện hành của Nhà nước.
2. Tư vấn ñặt tên thương hiệu; Thiết kế biểu tượng (lô gô), hệ thống các dấu
hiệu nhận diện và xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm và thương
hiệu doanh nghiệp.
Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưng không vượt quá 100 triệu
ñồng/doanh nghiệp.
3. Tư vấn xây dựng các hoạt ñộng truyền thông marketing, quảng bá các
thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp trên các ðài Truyền hình, các
báo của Nghệ An, Trung ương và trên các website có giao dịch quốc tế lớn.
Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưng không vượt quá 100 triệu
ñồng/doanh nghiệp
4. Hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu khi có tranh chấp hoặc khi bị vi
phạm thương hiệu.
Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% tổng chi phí, nhưng không vượt quá 100 triệu
ñồng/doanh nghiệp.
Mỗi doanh nghiệp chỉ ñược hỗ trợ một lần ñối với các nội dung tại khoản 2,
3 và 4 ñiều này.
ðiều 3. Nguồn kinh phí:
Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND tỉnh quy ñịnh cụ thể ñể tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị
quyết này.
2. Giao Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh và ðại biểu HðND tỉnh
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
ðiều 5. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông
qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ñược thông
qua./.
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