
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-UBND 

 

DỰ THẢO 

Sóc Trăng, ngày      tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí  

hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Sóc Trăng 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển 

ngoại thương; 

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, 

quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm 

theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để 

thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-28-2018-nd-cp-huong-dan-luat-quan-ly-ngoai-thuong-ve-bien-phap-phat-trien-ngoai-thuong-376024.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-81-2018-nd-cp-huong-dan-luat-thuong-mai-ve-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-352393.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-72-2010-qd-ttg-quy-che-xay-dung-quan-ly-thuc-hien-chuong-trinh-114740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-12-2019-qd-ttg-sua-doi-quyet-dinh-72-2010-qd-ttg-xuc-tien-thuong-mai-quoc-gia-408127.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-72-2010-qd-ttg-quy-che-xay-dung-quan-ly-thuc-hien-chuong-trinh-114740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-171-2014-tt-btc-ho-tro-tai-chinh-xuc-tien-thuong-mai-quoc-gia-257967.aspx
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Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển 

ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, 

chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí 

do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nội dung và mức hỗ 

trợ kinh phí hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Sóc Trăng.  

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, 

đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức thực hiện Quyết định theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày …….  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công 

Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4;  

- Bộ Công Thương; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;   

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

            

 

 Trần Văn Lâu  
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QUY ĐỊNH 

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ  

HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH SÓC TRĂNG 

(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày .....  tháng .... năm 2022 

 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt 

động xúc tiến thương mại, bao gồm Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến 

thương mại (gọi tắt là Chương trình quốc gia) và Chương trình xúc tiến thương 

mại của tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Chương trình tỉnh). 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với cơ quan quản lý, đơn vị chủ trì thực hiện 

chương trình; các đơn vị tham gia chương trình và các cơ quan tổ chức, cá nhân 

khác có liên quan.  

Điều 2. Mục tiêu  

1. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương và 

phát triển thị trường trong nước. 

2. Hỗ trợ các thành phần kinh tế trong tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, kinh 

doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh các sản phẩm chủ lực của tỉnh nhằm mở 

rộng thị trường tiêu thụ trong nước và phát triển ngoại thương. 

3. Đẩy mạnh việc gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại với hoạt động 

xúc tiến đầu tư và du lịch của tỉnh. 

Điều 3. Cơ quan quản lý, đơn vị chủ trì thực hiện 

1. Cơ quan quản lý: Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng là cơ quan được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm quản lý Chương trình tỉnh, chịu trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án xúc tiến thương 

mại hàng năm theo quy định này, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

b) Giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình tỉnh; báo cáo kết 

quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở 

Công Thương tỉnh Sóc Trăng là đơn vị được Sở Công Thương giao chủ trì thực 

hiện Chương trình tỉnh, chịu trách nhiệm: 

- Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế 

hoạch, đề án xúc tiến thương mại chi tiết trong chương trình xúc tiến thương mại 

hàng năm của tỉnh sau khi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

- Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện và có trách nhiệm thanh 

quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 4. Đơn vị tham gia chương trình 

1. Đối với Chương trình quốc gia: Đơn vị tham gia chương trình là các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, tổ chức 

xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quy định của pháp luật 

hiện hành. 

2. Đối với Chương trình tỉnh: Đơn vị tham gia là doanh nghiệp, hợp tác xã, 

tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, chủ trang trại, hộ nông dân (gọi chung 

là doanh nghiệp) có đăng ký kinh doanh thuộc các loại hình doanh nghiệp theo 

quy định. 

Điều 5. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện từ các nguồn sau: 

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo khả năng cân đối hàng năm; 

2. Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình cấp quốc 

gia về xúc tiến thương mại; 

3. Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia chương trình; 

4. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

5. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Đối tượng thụ hưởng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động 

xúc tiến thương mại. 

2. Trong cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại đã được hỗ trợ từ nguồn 

ngân sách khác của Nhà nước thì không được xem xét hỗ trợ. 

3. Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn kết hợp với phần 

ngân sách hỗ trợ để đảm bảo việc tổ chức thực hiện. 
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4. Mức chi đối với từng nội dung hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. 

Đối với các nội dung chưa quy định mức chi, đơn vị chủ trì tự cân đối để chi 

trong tổng số tiền được hỗ trợ. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ 

ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA  

VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI  

 

Điều 7. Hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương  

Mức hỗ trợ 100% đối với các nội dung hoạt động như sau: 

1. Kết nối giao thương, tham gia hệ thống phân phối ở nước ngoài và tại 

Việt Nam 

a) Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài và tại Việt Nam đối với 

các sản phẩm xuất khẩu; tổ chức hội chợ, triển lãm tại Việt Nam đối với các sản 

phẩm, nguyên liệu, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, sản phẩm 

công nghệ, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh 

tranh mà trong nước sản xuất; 

b) Hỗ trợ xây dựng khu vực trưng bày, giới thiệu hàng hóa xuất khẩu trên 

cổng thông tin điện tử, mạng thương mại điện tử, mạng internet, mạng viễn 

thông; 

c) Tổ chức đoàn khảo sát thị trường, giao dịch với tổ chức, doanh nghiệp ở 

nước ngoài; 

d) Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam tham gia hội chợ, 

triển lãm, khảo sát thị trường và giao dịch với doanh nghiệp Việt Nam; 

đ) Tổ chức hội nghị quốc tế tại Việt Nam về ngành hàng xuất khẩu. 

2. Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt 

động ngoại thương 

a) Tổ chức, tham gia hội nghị, hội chợ, triển lãm ở nước ngoài về logistics; 

b) Mời đoàn doanh nghiệp vào Việt Nam trao đổi về cơ hội đầu tư, hợp tác 

về phát triển dịch vụ logistics; 

c) Tổ chức diễn đàn logistics Việt Nam, tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế về 

logistics tại Việt Nam. 

3. Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa 

a) Xây dựng và phát hành thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, 

thị trường; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, áp dụng và tuân thủ các quy 
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định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về sản 

phẩm xuất khẩu, nhập khẩu; 

b) Tổ chức và tham gia các chương trình khảo sát, tìm hiểu thông tin về sản 

phẩm, ngành hàng, thị trường; 

c) Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trong nước và nước ngoài cung cấp 

thông tin về phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường; 

d) Đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức nâng cao năng lực thiết kế, phát 

triển sản phẩm xuất khẩu cho các doanh nghiệp và các nhà thiết kế; 

đ) Tổ chức hoạt động tư vấn, thuê chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thực hiện thiết 

kế, phát triển sản phẩm; 

e) Tổ chức hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp với các nhà thiết kế; 

g) Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thiết kế phát triển sản phẩm;  

h) Tổ chức tuyên truyền quảng bá. 

4. Đào tạo, nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường 

Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu đào tạo, tập huấn, tư vấn, nâng 

cao năng lực xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. 

Điều 8. Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước 

1. Mức hỗ trợ 100% đối với nội dung hoạt động: 

a) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ 

liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, 

cơ sở hạ tầng thương mại. Các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, 

phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm. 

b) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt 

Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo 

giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến 

thông tin khác. 

c) Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới 

bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh 

nghiệp hoạt động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị 

trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên 

cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước. 

2. Mức hỗ trợ 70% đối với nội dung hoạt động: 

Tổ chức các hoạt động bán hàng: thực hiện các chương trình đưa hàng Việt 

về nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị thông qua các doanh nghiệp kinh 
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doanh theo ngành hàng, hợp tác xã, tổ hợp tác xã cung ứng dịch vụ trên địa bàn 

theo các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Mức hỗ trợ 50% đối với các nội dung hoạt động: 

a) Tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy 

móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm 

của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng theo quy mô thích hợp cho từng 

địa phương. 

b) Hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại. 

c) Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước tổng hợp: 

tháng khuyến mại, tuần “hàng Việt Nam”, chương trình “hàng Việt” chương trình 

giới thiệu sản phẩm mới, bình chọn sản phẩm Việt Nam được yêu thích nhất theo 

tháng, quý, năm theo các đề án được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. 

Điều 9. Chương trình xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và hải đảo 

Mức hỗ trợ 100% đối với nội dung hoạt động: 

1. Tổ chức các hoạt động giao nhận, vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu 

hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới. 

2. Tổ chức hoạt động giao dịch thương mại và đưa hàng vào Khu kinh tế cửa 

khẩu. 

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt 

là nông sản cho miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và 

hải đảo. 

 

Chương III 

NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ 

ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI  

CỦA TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Điều 10. Hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước 

1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 03 cuộc/năm. 

2. Nội dung hỗ trợ 

a) Công tác phí (chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ); 

b) Chi phí tổ chức làm việc (thuê phòng họp, chụp hình, quay phim). 

Điều 11. Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu 

1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí.  
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2. Nội dung hỗ trợ 

a) Công tác phí (chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ); 

b) Chi phí tổng hợp dữ liêu, nhập liệu, xây dựng báo cáo. 

Điều 12. Hỗ trợ xây dựng các ấn phẩm hoặc video clip phục vụ công tác 

xúc tiến thương mại 

1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 01 ấn phẩm và 02 clip/năm. 

2. Nội dung hỗ trợ 

a) Công tác phí (chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ); 

b) Chi phí thu thập, thiết kế, tổng hợp tư liệu, hình ảnh, hoàn chỉnh ấn phẩm, 

video clip. 

Điều 13. Hỗ trợ tổ chức đào tạo, tập huấn 

1. Nội dung đào tạo, tập huấn được hỗ trợ, gồm: 

a) Nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, chủ trang trại, hộ nông dân, cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ, mạng lưới phân phối. 

c) Khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân hoạt động trong những 

ngành đặc thù. 

2. Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 03 cuộc/năm. 

3. Nội dung hỗ trợ: Chi phí thuê phòng, hội trường, lớp học, thiết bị giảng 

dạy, văn phòng phẩm phục vụ lớp học; tài liệu, văn phòng phẩm phát cho đại 

biểu; chi phí nước uống phục vụ lớp học; chi phí thù lao, tiền ăn, tiền thuê phòng 

nghỉ và tiền phương tiện đi lại của giảng viên. 

Điều 14. Hỗ trợ tổ chức Hội nghị kết nối giao thương; hội nghị kết nối 

cung cầu 

1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 02 hội nghị/năm. 

2. Nội dung hỗ trợ: Thuê hội trường, máy chiếu (màn hình led); trang thiết 

bị; trang trí hội trường; văn phòng phẩm phục vụ hội nghị; tài liệu, văn phòng 

phẩm phát cho đại biểu tham dự hội nghị; chi giải khát giữa giờ; chi bồi dưỡng 

người có báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị; công tác phí, chi làm thêm giờ 

cho cán bộ của đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị. 

Điều 15. Hỗ trợ tham gia Hội nghị kết nối giao thương; hội nghị kết nối 

cung cầu 

1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 06 hội nghị/năm. 
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2. Nội dung hỗ trợ 

 Thuê gian hàng hoặc bàn trưng bày; trang trí gian hàng, khu trưng bày; chi 

phí vận chuyển hàng hóa; công tác phí, chi phí làm thêm giờ cho nhân sự của đơn 

vị chủ trì tham gia hội nghị. 

Điều 16. Hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh 

1. Tổ chức gian hàng chung tỉnh Sóc Trăng tham gia hội chợ, triển lãm 

trong và ngoài tỉnh 

a) Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 05 hội chợ/năm. Quy mô 

không quá 06 gian tiêu chuẩn hoặc 54 m2 đất trống/hội chợ. 

b) Nội dung hỗ trợ: Thuê mặt bằng (hoặc thuê gian hàng), dàn dựng, trang 

trí; vận chuyển; bốc vác, bảo vệ; thuyết minh gian hàng; tuyên truyền, quảng bá, 

giới thiệu sản phẩm của tỉnh tại hội chợ triển lãm; công tác phí, chi làm thêm giờ 

cho nhân sự thực hiện tổ chức chương trình; chi phí quản lý của đơn vị tổ chức 

gồm: phí đấu thầu, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm. 

2. Hỗ trợ doanh nghiệp tự tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu 

ngoài tỉnh 

a) Mức hỗ trợ: 100% chi phí cho nhân sự của đơn vị chủ trì, tối đa không 

quá 02 nhân sự/kỳ, không quá 10 kỳ/năm. 

b) Nội dung hỗ trợ: Công tác phí, chi làm thêm giờ.  

Khi doanh nghiệp tự tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối cung cầu ngoài tỉnh 

(doanh nghiệp tự chi trả tiền thuê gian hàng, trang trí, vận chuyển, bốc vác, bảo 

vệ; thuyết minh gian hàng; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm,...), đơn 

vị chủ trì cử nhân sự cùng tham gia để hỗ trợ chuyên môn cho doanh nghiệp thực 

hiện công tác tổ chức, kết nối giao thương, quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm đối tác, 

mở rộng thị trường. 

 Điều 17. Hỗ trợ tổ chức, tham gia các hoạt động bán hàng Việt, kích 

cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh 

1. Tổ chức phiên chợ hàng Việt cuối tuần trong tỉnh 

a) Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 04 phiên chợ/năm.  

b) Nội dung hỗ trợ: Thuê mặt bằng, dàn dựng gian hàng; vận chuyển; tuyên 

truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức hoạt động bán hàng; tổ chức khai mạc, 

bế mạc; ca nhạc - văn nghệ; điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, 

phòng cháy chữa cháy, bảo vệ; nhân công phục vụ; công tác phí, chi làm thêm 

giờ cho nhân sự thực hiện tổ chức chương trình; chi phí quản lý của đơn vị tổ 

chức gồm: phí đấu thầu, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm. 

2. Tổ chức phiên chợ kích cầu tiêu dùng trong tỉnh 
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a) Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 06 phiên chợ/năm. 

b) Nội dung hỗ trợ: Tuyên truyền, quảng bá giới thiệu việc tổ chức hoạt 

động bán hàng; công tác phí, chi làm thêm giờ cho nhân sự thực hiện tổ chức 

chương trình; chi phí quản lý của đơn vị tổ chức gồm: bưu chính, điện thoại, văn 

phòng phẩm. 

3. Tổ chức gian hàng chung của tỉnh tham gia các chương trình đưa 

hàng Việt về nông thôn, phiên chợ hàng Việt cuối tuần, phiên chợ kích cầu 

tiêu dùng ngoài tỉnh 

a) Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 04 phiên chợ/năm, quy mô 

không quá 06 gian tiêu chuẩn hoặc 54 m2 đất trống/phiên chợ. 

b) Nội dung hỗ trợ: Thuê mặt bằng (hoặc thuê gian hàng), trang trí gian 

hàng; vận chuyển; bốc vác, bảo vệ; thuyết minh gian hàng; tuyên truyền, quảng 

bá, giới thiệu sản phẩm của tỉnh; công tác phí, chi làm thêm giờ cho nhân sự thực 

hiện tổ chức tham gia chương trình; chi phí quản lý của đơn vị tổ chức tham gia 

gồm: phí đấu thầu, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm. 

Điều 18. Hỗ trợ tham gia đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài 

1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 04 đoàn/năm. 

2. Nội dung hỗ trợ: 

a) Vé máy bay khứ hồi; 

b) Công tác phí; 

Hỗ trợ cho 01 người của đơn vị chủ trì đi theo đoàn thực hiện công tác tổ 

chức đối với đoàn có dưới 05 người, hỗ trợ 02 người cho đoàn có từ 05 đến 10 

người, hỗ trợ 03 người cho đoàn có từ 11 người trở lên). 

Điều 19. Hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm tại nước ngoài 

Tổ chức gian hàng chung tỉnh Sóc Trăng tham gia hội chợ 

1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 02 hội chợ/năm, quy mô 

không quá 02 gian tiêu chuẩn hoặc 18 m2 đất trống/hội chợ. 

2. Nội dung hỗ trợ: Thuê mặt bằng (hoặc gian hàng), dàn dựng, trang trí 

gian hàng; chi phí vận chuyển hàng hóa; bốc vác; bảo vệ; thuyết minh gian hàng; 

tuyên truyền, quảng bá và mời khách đến giao dịch; công tác phí cho nhân sự của 

đơn vị chủ trì tổ chức chương trình; chi phí quản lý của đơn vị tổ chức gồm: Tiền 

cước hành lý, tài liệu mang theo phục vụ cho đợt công tác; tiền thuê phương tiện 

đi làm việc hàng ngày tại nước đến công tác; tiền thuê phương tiện trong trường 

hợp phải quá cảnh (theo hành trình công tác đã được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

phê duyệt); phí đấu thầu; tiền điện thoại, internet; văn phòng phẩm. 
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Điều 20. Hỗ trợ tham gia gian hàng trực tuyến của các hội chợ, triển 

lãm quốc tế trên môi trường mạng 

Tổ chức gian hàng chung tỉnh Sóc Trăng tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế 

trên môi trường mạng 

1. Mức hỗ trợ: 100% chi phí, tối đa không quá 02 hội chợ/năm.  

2. Nội dung hỗ trợ: Thuê gian hàng trực tuyến; trang trí tổng thể và chi tiết 

khu gian hàng; xây dựng hình ảnh, video, số hóa các sản phẩm trưng bày; tuyên 

truyền, quảng bá, tổ chức giới thiệu thông tin về gian hàng chung tỉnh Sóc Trăng, 

mời các đơn vị tham gia, giao dịch; tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì: công tác 

phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức, thuê tư vấn đấu thầu (nếu có), 

bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm. 
 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 21. Trách nhiệm và quyền hạn của Sở Công Thương 

1. Sở Công Thương tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê 

duyệt chương trình hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Sóc Trăng hàng năm trên 

cơ sở định hướng, nhu cầu thực tế cho hoạt động xúc tiến thương mại và việc 

đăng ký tham gia của các doanh nghiệp đối với hoạt động xúc tiến thương mại. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra việc 

thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại, bảo đảm theo đúng yêu cầu, mục tiêu, 

nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật. 

3. Chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại; 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề ngoài quy định này hoặc vượt thẩm 

quyền. 

Điều 22. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương 

và đơn vị chủ trì trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động xúc tiến 

thương mại của tỉnh. 

Điều 23. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì 

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại được phê duyệt theo 

đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, dự toán đã được duyệt; đảm bảo sử dụng kinh 

phí tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo đúng chế độ 

tài chính hiện hành. 
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2. Phối hợp và phân công các đơn vị tham gia thực hiện từng nội dung của 

hoạt động xúc tiến thương mại. 

3. Lựa chọn đơn vị tham gia phù hợp với tiêu chí theo quy định. Nội dung 

tham gia của doanh nghiệp phải phù hợp với sản phẩm, dịch vụ của doanh 

nghiệp. 

4. Khi thực hiện xong nội dung hoạt động xúc tiến thương mại, đơn vị chủ 

trì phải báo cáo tình hình thực hiện về Sở Công Thương trong thời gian 30 ngày 

làm việc kể từ khi kết thúc hoạt động, đồng thời thông báo cho các cơ quan, đơn 

vị tham gia các báo cáo liên quan. 

5. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến tình hình thực 

hiện hoạt động xúc tiến thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, 

giám sát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 24. Trách nhiệm của đơn vị tham gia hoạt động xúc tiến thương 

mại tỉnh Sóc Trăng 

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định khi tham gia các hoạt động xúc tiến 

thương mại theo hướng dẫn của đơn vị chủ trì. 

2. Báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả tham gia hoạt động xúc tiến 

thương mại (kết quả, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất). 

Điều 25. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện Quy định, nếu phát sinh những vấn đề cần điều 

chỉnh, bổ sung, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

tỉnh và đơn vị liên quan đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 


