
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SCT-TTKC 

V/v hướng dẫn xây dựng, 

đăng ký Kế hoạch, đề án 

khuyến công năm 2023 

 

Sóc Trăng, ngày    tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

- Doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, 

tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Nhằm hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành 

lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công 

nghiệp nông thôn) đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình 

hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp 

phần xây dựng nông thôn mới. 

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng đề nghị Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) hướng dẫn, giới thiệu 

chương trình khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh 

nghiên cứu các văn bản có liên quan và nội dung công văn này để đăng ký kế 

hoạch đề án hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công năm 2023, như sau: 

I. Định hướng xây dựng kế hoạch 

Việc triển khai xây dựng, đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023 cần tiếp 

tục bám sát các mục tiêu, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan theo hướng nâng cao chất lượng khảo sát, xây 

dựng đề án, huy động các nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm. 

Ưu tiên hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, phù hợp với 

tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương; các đề án hỗ trợ phát triển các 

sản phẩm tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; các ngành chế biến các 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; sản phẩm công nghiệp có giá trị tăng cao, 

giá trị xuất khẩu lớn, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0; tạo 

nhiều việc làm cho lao động địa phương. Hạn chế đề xuất các đề án dàn trải, phân 

tán, quy mô nhỏ, hiệu quả đầu tư thấp. 

Nội dung đề xuất hỗ trợ tập trung các đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ 

thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 
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cụm công nghiệp (cần xem xét các điều kiện pháp lý phù hợp để đề xuất đề án xin 

hỗ trợ); hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ thiết 

kế mẫu mã bao bì, xây dựng, đăng ký nhãn hiệu. 

II. Đăng ký Kế hoạch khuyến công 

1. Đề án khuyến công quốc gia 

1.1 Nguyên tắc lập đề án 

Căn cứ quy định tại Điều 4, Chương II Thông tư số 36/2013/TT-BCT, ngày 

27/12/2013 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia (gọi tắt là Thông tư số 

36/2013/TT-BCT). 

1.2 Nội dung đề án 

- Nội dung cơ bản của đề án khuyến công quốc gia theo quy định tại Điều 5, 

Chương II Thông tư số 36/2013/TT-BCT; 

- Hồ sơ đề án khuyến công quốc gia theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 

10, Chương II Thông tư số 36/2013/TT-BCT; 

- Mức hỗ trợ các đề án khuyến công quốc gia được quy định tại Điều 7, Điều 

8 Thông tư số 28/2018/TT-BTC, ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, 

quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công và Quyết định số 4371/QĐ-BCT ngày 

23/11/2018 của Bộ Công Thương. 

Lưu ý: Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát danh 

sách các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc ngành chế biến thực phẩm có nhu 

cầu nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023, 2024 gửi về 

Sở Công Thương để làm cơ sở xây dựng đề án khuyến công quốc gia điểm năm 

2023, 2024. 

2. Đề án khuyến công địa phương 

2.1. Nguyên tắc lập đề án 

Căn cứ quy định tại Điều 6, Chương II Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, 

ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về xây 

dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND). 

2.2. Nội dung đề án 

- Nội dung cơ bản của đề án khuyến công địa phương theo quy định tại Điều 

7, Chương II Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND; 

- Hồ sơ đề án khuyến công địa phương gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ của đơn vị 

thụ hưởng, đề án, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các tài liệu đối với một 

số dạng đề án quy định tại phụ lục 2 Thông tư số 36/2013/TT-BCT. 

- Mức hỗ trợ các đề án khuyến công địa phương được quy định tại Điều 7, 

Điều 8 Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và quy định mức chi cho các hoạt 

động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo 
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Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND, ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

3. Thời gian đăng ký 

Các cơ sở công nghiệp nông thôn căn cứ nguyên tắc, nội dung, lập đề án và 

hồ sơ theo quy định gửi UBND cấp huyện (thông qua phòng Kinh tế/Kinh tế và 

hạ tầng) trước ngày 27/5/2022. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp đăng ký về 

Sở Công Thương chậm nhất ngày 31/5/2022. 

Trường hợp các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu hỗ trợ từ nguồn 

kinh phí khuyến công nhưng chưa có khả năng lập hồ sơ đề án, đề nghị UBND 

cấp huyện tổng hợp danh sách cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký kế hoạch 

khuyến công quốc gia và địa phương (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Công 

Thương (thông qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp) 

theo thời gian quy định để được hướng dẫn và hỗ trợ triển khai thực hiện. 

Đối với các đề án khuyến công quốc gia, để đảm bảo các đề án đề nghị hỗ 

trợ được Bộ Công Thương phê duyệt, trên cơ sở đề xuất các địa phương, Sở Công 

Thương sẽ xem xét tổng hợp và đề xuất danh mục đăng ký đề án theo dạng đề án 

điểm, đề án nhóm được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 

10/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. 

Trong quá trình triển khai thực hiện đăng ký đề án khuyến công, trường hợp 

cần trao đổi thông tin đề nghị liên hệ trực tiếp: Phòng Khuyến công – Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Điện thoại: 02993.611.196; 

Email: trungtamkctvptcn.soct@soctrang.gov.vn; ông Đào Hoàng Hát, ĐT: 

0939.831.483 hoặc ông Nguyễn Tuấn Kiệt, ĐT: 0916.650.252. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Sở, ngành, địa phương 

và cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Sở, ngành liên quan: NN&PTNT, 

KH&CN, TN&MT, Liên minh HTX tỉnh “để 

phối hợp”; 

- Phòng KT/KT&HT các huyện, tx, tp (để biết); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trung tâm KC&TVPTCN; 

- Đăng trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTKC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Luông 
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