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THÔNG BÁO 
Quy trình thực hiện hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn hiệu;  

hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu  
 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến 

công; 

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt 
động khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là đơn vị sự nghiệp công lập 
trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. Với đội ngũ viên chức có đủ năng lực, 

trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, Trung tâm đã thực hiện nhiều hoạt động 
khuyến công và xúc tiến thương mại mang lại kết quả thiết thực cho cơ sở công 

nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó có hoạt động tư vấn, hỗ trợ thiết kế bao 
bì, nhãn hiệu, hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu luôn được sự tin tưởng của các 
cơ sở công nghiệp nông thôn.  

Nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hiện nay và trong 
những năm tiếp theo. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin thông báo 

đến các cơ sở công nghiệp nông thôn quy trình thực hiện hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn 
hiệu; hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu để các cơ sở công nghiệp nông thôn có 
nhu cầu hỗ trợ thì liên hệ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại , địa chỉ 
số 04, Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, điện thoại 

02943.866549 -866909 để được hướng dẫn cụ thể. 

(Đính kèm quy trình thực hiện) 

Trên đây là thông báo quy trình thực hiện hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn hiệu; hỗ 
trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở công 
nghiệp nông thôn, các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm kịp thời báo cáo Giám 

đốc để xem xét, điều chỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Công Thương (b/c); 
- Phó GĐ Sở Võ Minh Cầm (bc); 
- Các cơ sở công nghiệp nông thôn; 
- Ban Giám đốc TT (biết); 
- Các phòng thuộc Trung tâm; 
- Lưu: VT, PKC&TVPTCN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Dương Giải Phóng 
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