
Phụ lục
CÁC BIỂU MẪU 

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Mẫu số 01
Đơn đề nghị hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

TÊN DOANH 
NGHIỆP/HTX/THT/HỘ GIA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………../ ….., ngày……tháng……năm………
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

Kính gửi:
- UBND huyện, thị xã, TP……;
- Phòng NN & PTNT/Kinh tế huyện, thị xã, TP……

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, THT, hộ gia đình: (tên Doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, 
THT, hộ gia đình)………………………………………………………………………………..
- Địa chỉ: .......................................................................................................................................
- Điện thoại: ...................... Fax: .................. Email: ....................................................................
- Người đại diện theo pháp luật: ...................................................................................................
- Chức vụ: .....................................................................................................................................
- Số tài khoản:……………………………..Mã số thuế:………………………………………..
- Giấy đăng ký kinh doanh số ........................ , ngày cấp ............................................................
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh:……………………………………………………………...
Căn cứ Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh quy 
định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2023-2025; Quyết định số…/QĐ-UBND ngày…tháng….năm… của 
UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, (tên doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, tên HTX, tên THT, tên hộ gia đình)…… kính đề nghị UBND huyện, TX, TP; 
Phòng NN & PTNT/Kinh tế……. xem xét hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn của đơn vị 
như sau:
I. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC1

1. Hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất:....................đồng.
2. Hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại cơ sở ngành 
nghề nông thôn:......................đồng.
3. Hỗ trợ lãi suất vốn vay để mua nguyên vật liệu; đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ.............đồng.
4. Hỗ trợ mở lớp truyền nghề:............đồng.
5. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú đang hoạt động 
ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống:..............đồng.

Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ……………………..đồng
(Bằng chữ:…………………………………………………………)

1 Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, THT, hộ gia đình chỉ đề xuất những nội dung có nhu 
cầu cần được hỗ trợ.
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II. CAM KẾT:…………………………………………………. (tên doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, tên HTX, tên THT, tên hộ gia đình) cam kết:

1. Cam kết về tính chính xác của những thông tin trên đây.
2. Cam kết chưa nhận được hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của nhà nước cho cùng một 
nội dung hỗ trợ.
3. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

III. HỒ SƠ TÀI LIỆU KÈM THEO: (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, kế hoạch đề 
nghị hỗ trợ…..)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:……..

Tên doanh nghiệp vừa và nhỏ, tên HTX, tên THT, tên 
hộ gia đình

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 02
Phương án, dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn
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TÊN DOANH 
NGHIỆP/HTX/THT/HỘ GIA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày……tháng……năm………
PHƯƠNG ÁN, DỰ TOÁN KINH PHÍ 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN

I. THÔNG TIN CHUNG
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, THT, hộ gia đình: (tên Doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, 
THT, hộ gia đình)………………………………………………………………………………..

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

- Điện thoại: ...................... Fax: .................. Email: ....................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ...................................................................................................

- Chức vụ: .....................................................................................................................................

- Số tài khoản:……………………………..Mã số thuế:………………………………………..

- Giấy đăng ký kinh doanh số ........................ , ngày cấp ............................................................

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh:……………………………………………………………...

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ, MỤC TIÊU CỦA 
PHƯƠNG ÁN
III. CÁC NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Trong đó:

TT

Nội 
dung 
thực 

hiện và 
đề nghị 
hỗ trợ2

Khối 
lượng/số 

lượng

Đơn 
giá 

(Đồng)

Tổng dự 
toán 

kinh phí 
thực 
hiện 

(đồng)

Kinh phí 
đề nghị 

nhà 
nước hỗ 

trợ 
(đồng)

Kinh phí 
đối ứng của 
đối tượng 
đề nghị 
(đồng)

Thời 
gian đề 
nghị hỗ 

trợ

Ghi chú

Tổng 
cộng

IV. CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ:……………………………………
V. DỰ KIẾN HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
VI. KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
VII. KIẾN NGHỊ

Nơi nhận:
- UBND cấp huyện;
- Phòng NN & PTNT/Kinh tế cấp huyện;
- Lưu:……..

Tên doanh nghiệp vừa và nhỏ, tên HTX, tên 
THT, tên hộ gia đình

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 03
Đơn đề nghị nghiệm thu kết quả thực hiện các nội dung hỗ trợ

2 Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, THT, hộ gia đình chỉ đề xuất kế hoạch, dự toán đối với 
những nội dung có nhu cầu cần được hỗ trợ.
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 phát triển ngành nghề nông thôn

TÊN DOANH 
NGHIỆP/HTX/THT/HỘ GIA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày……tháng……năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Nghiệm thu kết quả thực hiện các nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

Kính gửi:

- UBND huyện, thị xã, TP……;
- Phòng NN & PTNT/Kinh tế huyện, thị xã, TP……

Căn cứ Quyết định số        /QĐ-UBND ngày   tháng  năm 2023 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy 
định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025; 

Tổ chức/cá nhân ……….đề nghị nghiệm thu và cấp kinh phí hỗ trợ cụ thể như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, THT, hộ gia đình: (tên Doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, 
THT, hộ gia đình)……………………………………………………………………………….
- Địa chỉ: .......................................................................................................................................
- Điện thoại: ...................... Fax: .................. Email: ....................................................................
- Người đại diện theo pháp luật: ...................................................................................................
- Chức vụ: .....................................................................................................................................
- Số tài khoản:……………………………..Mã số thuế:………………………………………
- Giấy đăng ký kinh doanh số ........................ , ngày cấp ............................................................
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh:……………………………………………………………... 
II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ
1. Nội dung hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn đã thực hiện:……(1)…………………
2. Tổng kinh phí đã thực hiện: ............................Trong đó:.................(2) ..................………
3. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ: ................... .........Trong đó.:... ........(3)…………….
4. Số tài khoản (nếu có) ............................tại Ngân hảng ........………….
5. Tài liệu kèm theo gồm: ............................(4) ................................……………..
Đề nghị .................................(5).......................................xem xét,  phê duyệt./.

Nơi nhận:
- UBND cấp huyện;
- Phòng NN & PTNT/Kinh tế cấp huyện;
- Lưu

Tên doanh nghiệp vừa và nhỏ, tên HTX, 
tên THT, tên hộ gia đình

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

     (1) Nêu chi tiết các nội dung theo từng phân công việc đã được nghiệm thu
     (2) Nêu chi tiết các nội dung kinh phí thực hiện theo từng phân công việc đã được nghiệm thu
     (3) Nêu cụ thể phần kinh phí còn thiếu (nếu có)
     (4) Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định tại Quyết định số    /QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 38/2022/NQ-HĐND
     (5) Tên cơ quan chủ trì (cấp tỉnh: Sờ NN&PTNT; cấp huyện: UBND huyện/TP)
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