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An Giang, ngày 20 tháng 7 năm 2022 
 
 

HƯỚNG DẪN 
Hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì 

đối với sản phẩm OCOP của tỉnh An Giang năm 2022 
______________________ 

 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND 

tỉnh An Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang;  

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh 

An Giang về phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và dự toán ngân sách khoa học công nghệ tỉnh An Giang năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh  

về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 62/KH-SKHCN ngày 18/7/2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ triển khai Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 08/6/2022 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh An 

Giang năm 2022. 

 Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc tiếp cận nội dung hỗ trợ chi 

phí thay đổi mẫu mã và kiểu dáng bao bì cho sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 

của tỉnh năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng và phạm vi hỗ trợ 

Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh An Giang có nhu cầu thay đổi 

để hoàn thiện mẫu mã và kiểu dáng bao bì. 

2. Điều kiện hỗ trợ 

- Sản phẩm phải đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên. 

- Bao bì sau khi được thay đổi mẫu mã, kiểu dáng phải có nhãn hiệu 

chứng nhận sản phẩm OCOP (logo) đúng với số sao được chứng nhận, có nhãn 

hiệu chứng nhận An Giang (logo) (nếu sản phẩm đã được trao quyền sử dụng 

nhãn hiệu chứng nhận An Giang). Bao bì sản phẩm phải tuân thủ các quy định 

về ghi nhãn hàng hóa. 

- Bao bì dự kiến thay đổi mẫu mã, kiểu dáng phải chưa được in ấn, chưa 

được lưu hành và sử dụng trên thị trường trước thời điểm chủ thể đăng ký thay 

đổi mẫu mã, kiểu dáng với Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Nội dung, định mức, hình thức hỗ trợ 
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- Nội dung: hỗ trợ chi phí cho các chủ thể thuê đơn vị tư vấn thiết kế hoàn 

thiện, thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì cho sản phẩm OCOP; hỗ trợ chi phí 

một lần cho một sản phẩm. 

- Định mức: Hỗ trợ theo chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 3,5 triệu 

đồng/sản phẩm.  

- Hình thức: thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thông qua tài khoản 

ngân hàng của chủ thể. 

4. Tổ chức thực hiện 

Chủ thể gửi Đơn đăng ký thay đổi mẫu mã, kiểu dáng của bao bì sản 

phẩm (Mẫu 01) kèm hình ảnh bao bì hiện tại và bao bì dự kiến thay đổi (đã đáp 

ứng điều kiện hỗ trợ tại Mục 2) về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý 

kiến trước khi tiến hành in ấn. 

Sau khi thay đổi mẫu mã, kiểu dáng của bao bì, chủ thể gửi Đơn đề nghị 

hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng của bao bì (Mẫu 02), các minh chứng 

có liên quan về Sở Khoa học và Công nghệ (số 269A Nguyễn Thái Học, phường 

Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) để tiến hành xem xét hỗ trợ, gồm: 

i) 01 Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí thiết kế mẫu mã, kiểu dáng bao bì (Mẫu 02). 

ii) 01 Bản photo Giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP. 

iii) 03 bảng báo giá chi phí thiết kế mẫu mã, kiểu dáng bao bì. 

iv) Hóa đơn GTGT chi phí thiết kế mẫu mã, kiểu dáng bao bì (bản gốc). 

v) Hình ảnh bao bì đã được thay đổi kiểu dáng, mẫu mã. 

vi) Bao bì sau khi được thay đổi mẫu mã, kiểu dáng. 

5. Thời gian thực hiện: năm 2022. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vui lòng phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ 

qua số điện thoại 02963.954.557 (Phòng Quản lý chuyên ngành) hoặc 

0949.990.936 (Hồng Thẩm) để được kịp thời hỗ trợ. 

(Tải biểu mẫu tại Website: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, Phần Tin vắn, 

mục Tải tài liệu và văn bản). 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Trung tâm Xúc tiến-TM-ĐT tỉnh; 

- Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;  

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Phòng KT/KT-HT huyện, thị, thành; 

- Lãnh đạo Sở KH&CN;  

- Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Hoàng Thị Thanh Thủy 

 

http://sokhcn.angiang.gov.vn/
http://sokhcn.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/left/ttpl/!ut/p/z1/rZNNc4IwEIb_Si4eM1lIDOGI1dZPGGylhYsTggqDgDNiZ9pfX_w41FpBZ9xTNvM-m913NiQgHyTI5WeykmVS5HJd5X7A56bZHcCIaWPHmWngTkT7SYzHGlg68UhAApWXmzIm_rZIY5XjdRK2YCsxOubHc5nkqNwptN2hNFmcLuNCligq8hVKq2OVKqT2Wb6KFy1gyzASnHIs-ELDTBohloahYyqUHjHNhEiZ--c3KomIf5P6_TAPXAkLSPB7XLB6JrjuBLr94WgwsbUTXyOo470GnvfoOX9p93_9W9CZ6h0K8OLot_E1DZ7zMxPA5Z7NByMHhGB_-UtBHc-aeMaa-w_qLOY9_SSos-gfwfkO1D9BiV9NYVx18RnI651r2VBQf3RB7dEF6YMLevd7OGz6u5ssE_QrOQROp_3vt2WWzW0by1AAbVs_wfDtYw!!/dz/d5/L2dJQSEvUUt3QS80TmxFL1o2Xzk5REkwSzQxTE9VOTAwUTZWTjZJS08wODg0/#gsc.tab=0
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ  

Thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì 

đối với sản phẩm OCOP của tỉnh  

_____________________________ 

 

Kính gởi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang 

 

 

Tôi tên:  .........................................................................................................  

Đơn vị : ..........................................................................................................  

Địa chỉ:  .........................................................................................................  

Số điện thoại:  ................................................................................................  

Căn cứ Hướng dẫn số…….. /HD-SKHCN ngày……./7/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc Hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì đối với 

sản phẩm OCOP của tỉnh; 

Tôi đăng ký thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì đối với sản phẩm:………… 

Mã số:…………….theo Quyết định số……… ngày…………………… 

của ……………………………. Sản phẩm đã tham gia đánh giá, phân hạng sản 

phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm…… ; đạt hạng sản 

phẩm :……….sao. 

Tôi xin cam đoan bao bì dự kiến thay đổi mẫu mã, kiểu dáng chưa được 

in ấn, chưa được lưu hành và sử dụng trên thị trường trước thời điểm tôi đăng ký 

thay đổi mẫu mã, kiểu dáng với Sở Khoa học và Công nghệ. 

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ chi phí thay đổi, hoàn 

thiện mẫu mã, kiểu dáng bao bì cho sản phẩm ….………….. 

(Đính kèm hình ảnh bao bì hiện tại và bao bì dự kiến thay đổi mẫu mã, 

kiểu dáng (đã đáp ứng điều kiện tại Mục 2 của Hướng dẫn số……../HD-

SKHCN). 

Trân trọng./. 

 An Giang, ngày … tháng … năm 2022 

 NGƯỜI LÀM ĐƠN 
 (Ký tên đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

Mẫu 01 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________________________ 

 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì 

đối với sản phẩm OCOP của tỉnh  

_____________________________ 

 

Kính gởi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang 

 

 

Tôi tên:  .........................................................................................................  

Đơn vị : ..........................................................................................................  

Địa chỉ:  .........................................................................................................  

Số điện thoại:  ................................................................................................  

Căn cứ Hướng dẫn số…….. /HD-SKHCN ngày……./7/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc Hỗ trợ chi phí thay đổi mẫu mã, kiểu dáng bao bì đối với 

sản phẩm OCOP của tỉnh; 

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thanh toán chi phí  hỗ trợ thay đổi 

mẫu mã, kiểu dáng bao bì đối với sản phẩm:…………………………………. 

Mã số:…………….theo Quyết định số……… ngày…………………… 

của ……………………………….. Sản phẩm đã tham gia đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm…… ; Đạt hạng sản 

phẩm :……….sao. 

Chi phí hỗ trợ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chuyển vào tài khoản 

ngân hàng. Thông tin cụ thể như sau: 

Tên tài khoản:  ...............................................................................................  

Số tài khoản:  .................................................................................................  

Tại ngân hàng:  ..............................................................................................  

Trân trọng./. 

 An Giang, ngày … tháng … năm 2022 

 NGƯỜI LÀM ĐƠN 
 (Ký tên đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

  

 

Mẫu 02 
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