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QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN
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Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Thúc đẩy Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Số 4 Xuân Diệu, Phường 7, TP Vũng Tàu

                                                            Hoặc 

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
Số 379 Hà Huy Tập, P. Phước Trung, TP Bà Rịa Thông tin liên hệ

0254 650 1999 startup.brvt@gmail.com

DNNVV thành lập ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà 
nước theo quy định;

ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

Có thời gian hoạt động không quá 05 năm;

Chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra 
công chúng đối với công ty cổ phần.

NỘI DUNG HỖ TRỢ KINH PHÍ

Tư vấn về sỡ hữu trí tuệ; khai thác và phát  triển
tài sản trí tuệ.

Thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ 
thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện 
sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới.

Ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, 

Sử dụng cơ sở kĩ thuật, cơ sở ươm tạo,
khu làm việc chung

PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN

Doanh nghiệp được lựa chọn hỗ trợ theo 1 
trong những phương thức sau:

CƠ QUAN CHỦ TRÌ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

Sở KH & CN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

VĂN PHÒNG THÚC ĐẨY
KHỞI NGHIỆP ĐMST

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

ĐỀ ÁN

DOANH NGHIỆP CƠ QUAN THỰC HIỆN

THÔNG TIN CHI TIẾT
Tại:
http://startup.baria-vungtau.gov.vn/Management-
News/DetailNew/2902

Tổ chức hội đồng xét duyệt

Khảo sát, hướng dân
doanh nghiệp chỉnh sửa, 
hoàn thiện hồ sơ

Trình UBND Tình phê duyệt

Kí hợp đồng hỗ trợ

Kiểm tra tiến độ thực hiện

Tổ chức hội đồng nghiệm thu

Thực hiện hỗ trợ kinh phí
cho doanh nghiệp,
thanh lý hợp đồng

Nộp hồ sơ đăng kí tham gia

Bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

Kí hợp đồng hỗ trợ

Thực hiện nội dung

Nộp hồ sơ để nghiệm thu
kinh phí sau khi hoàn thành

~

Được đầu tư, lựa chọn bởi các cơ quan, 
tổ chức theo quy định của Đề án.

Được nhận các giải thưởng cấp Quốc 
gia, Quốc tế, của tỉnh BRVT về khởi 
nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án 
về đổi mới sáng tạo.

Được cấp Giấy chứng nhận, văn bằng 
bảo hộ đối với sáng kiến, sáng chế.

Được cấp giấy chứng nhận doanh 
nghiệp khoa học công nghệ, Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp công nghệ 
cao.

Được lựa chọn trực tiếp bởi Hội đồng do 
Giám đốc Sở KH&CN quyết định thành 
lập theo quy định.


