
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 
SỞ CÔNG THƯƠNG  

Số:           /SCT-QLCNMT 
V/v đăng ký tham gia Chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 

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

 Khánh Hòa, ngày       tháng 02 năm 2021 

         

Kính gửi:  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; 
- Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia đề án phát triển 
công nghiệp hỗ trợ.    

 
Thực hiện Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 
đến năm 2025 và Quyết định 2274/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh 
quy định về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt và quản lý, sử dụng kinh 
phí phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các đề án thuộc Chương trình phát triển 
công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.  

Sở Công thương đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông báo đến các đơn vị, tổ chức, doanh 
nghiệp quan tâm, đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 
năm 2022, với một số nội dung cụ thể sau: 

1. Mục tiêu của chương trình:  
- Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành và lĩnh vực chủ 

yếu bao gồm ngành Dệt may-Da giày, ngành cơ khí ngành Điện tử-thiết bị điện,  
lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý trong 
quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực;  

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công 
nghệ trong sản xuất thử nghiệm; công tác truyền thông, phổ biến thông tin về 
hoạt động công nghiệp hỗ trợ. 

2. Căn cứ pháp lý lập đề án 
- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính 

phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; 
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 - Quyết định 10/2017/QĐ-TTg ngày 3/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về ban hành quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển công nghiệp 
hỗ trợ 

- Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 
2025. 

- Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 ccủa Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí chương trình 
phát triển công nghiệp hỗ trợ 

- Quyết định 4572/QĐ-BCT ngày 7/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương về ban hành quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực 
hiện các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 

- Quyết định 1809/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh vê việc 
phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa đến năm 
2025 

- Quyết định 2274/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Khánh 
Hòa ban hành quy chế xây dựng, thẩm định, phê duyệt và quản lý kinh phí phát 
triển công nghiệp hỗ trợ cho các đề án thuộc chương trình phát triển công nghiệp 
hỗ trợ 

3. Nội dung định hướng xây dựng các đề án công nghiệp hỗ trợ năm 
2022 

3.1. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 
tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài 
nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp và hỗ 
trợ 

- Đánh giá, xác nhận năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 
- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 
- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 
- Hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ 
- Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt 

động công nghiệp hỗ trợ. 
3.2. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
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 - Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ 

- Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý nhà 
nước 

- Tổ chức khóa đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về chính sách, quản lý, 
công nghệ, thương mại. 

3.3. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn 
tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài 
nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 

- Đánh giá, xác nhận năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 
- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 
- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 
- Hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ 
- Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt 

động công nghiệp hỗ trợ. 
3.4. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu 

của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản 
xuất. 

- Tổ chức đào tạo cho các doanh nghiệp 
- Đánh giá, công nhận hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị sản xuất 
3.5. Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất tượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
- Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về nhân lực của doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ. 
- Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ cán bộ quản lý, công 

nhân kỹ thuật của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 
3.6. Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới 

công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và 
vật liệu 

- Hỗ trợ doanh nghiệp thuê chuyên gia trong và ngoài nước hỗ trợ trực 
tiếp cho các doanh nghiệp trong nước 



4 
 - Hỗ trợ về nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công 
nghệ cho các doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp 

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hoàn thiện, đổi mới công nghệ 
và sản xuất thử nghiệm 

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ 
4. Hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ 
Căn cứ Quyết định 2274/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh quy 

định về trình tự xây dựng, thẩm định, phê duyệt và quản lý, sử dụng kinh phí 
phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các đề án thuộc Chương trình phát triển công 
nghiệp tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Quyết định 2274/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 
của UBND tỉnh), hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ gồm:  

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề án (Biểu B01-CNHT)  
- Thuyết minh đề án (Biểu B02-CNHT); Về dự toán chi tiết đề án thực 

hiện theo phụ lục hướng dẫn của Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 
năm 2018 của Bộ Tài chính (có biểu mẫu kèm theo). 

- Báo cáo tóm tắt hoạt động của đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện đề án 
(Biểu B03-CNHT)  

- Hồ sơ năng lực của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề án và các cá nhân 
đăng ký thực hiện chính trong đề án có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 
(Biểu B04-CNHT)  

- Văn bản xác nhận của đơn vị đăng ký phối hợp thực hiện đề án Biểu 
(B05-CNHT). 

5. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:  
5.1  Nơi nhận hồ sơ: UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp 

huyện) nơi triển khai thực hiện đề án. 
5.2 Thời gian nộp hồ sơ:  

- Đợt 1: trước ngày 20 tháng 3 năm 2021  
- Đợt 2: trước ngày 15 tháng 8 năm 2021 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp huyện đánh giá sơ bộ hồ sơ đề án 
theo Biểu mẫu 06 ban hành kèm theo Quyết định 2274/QĐ-UBND ngày 
28/8/2020 của UBND tỉnh và gửi về Sở Công thương thông qua Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại trước ngày 01/4/2021 (đối với đợt 1) và 
trước ngày 25/8/2021 (đối với đợt 2). Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại có trách nhiệm tổng hợp, đề xuất các đề án công nghiệp hỗ trợ và 
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 gửi về Sở Công Thương trước ngày trước ngày 10/4/2021 (đối với đợt 1) và 
trước ngày 5/9/2021 (đối với đợt 2) để tổ chức thẩm định theo quy định./. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý công nghiệp và Môi trường, 
Sở Công Thương, điện thoại 0258.3814412 gặp Ông Lê Bảo Bình hoặc 
lbbinh@khanhhoa.gov.vn 

 
Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- BQL KKTVân Phong (để p/h); 
- Các phòng KT, KT&HT các huyện,TX,TP; 
- Giám đốc Sở (báo cáo); 
- Lưu: VT, QLCNMT (Bình). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Trần Văn Ngoạn 

  



 
TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ ÁN 
 

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ 
“Tên đề án” :………………………… 

Thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022 
 

STT Nội dung công việc Cơ sở tính Đơn vị 
tính 

Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền 
Tổng 
kinh 

phí đề 
án 

Kinh phí 
đề nghị 

NSNN hỗ 
trợ 

Kinh phí 
đơn vị đóng 
góp và các 
nguồn kinh 

phí khác 
  (1)   (2) (3) (4) (5)=(2)*(3) (6)=(5) 

(7)=(6)*tỷ 
lệ hỗ trợ (8)=(6)-(7) 

I Công lao động 

Ghi rõ điểm, 
khoản, điều, mục 
của Thông tư áp 
dụng (vd:  Chi phí 
nghiên cứu, báo 
cáo khảo sát, báo 
cáo đánh giá và 
đưa ra các giải 
pháp trong lĩnh 
vực công nghiệp 
hỗ trợ  TTLT số 
55/2015/TTLT-
BTC-BKHCN đối 
với )               

1 Công việc 1                 

1.1 
Tên công việc   Ngày             
Chủ nhiệm đề án   Ngày             
Thành viên thực hiện chính   Ngày             



 

STT Nội dung công việc Cơ sở tính Đơn vị 
tính 

Số 
lượng Đơn giá Thành 

tiền 
Tổng 
kinh 

phí đề 
án 

Kinh phí 
đề nghị 

NSNN hỗ 
trợ 

Kinh phí 
đơn vị đóng 
góp và các 
nguồn kinh 

phí khác 

1.2 
Tên công việc                 
Chủ nhiệm đề án   Ngày             
Thành viên thực hiện chính   Ngày             

2 Công việc 2   Ngày             
2.1 ………                 
2.2 ……….                 
III ……..                 
                    

VIII Chi khác                 

1 
Kinh phí quản lý đề án (tối 
đa 3% tổng kinh phí thực 
hiện đề án) 

Khoản 2, điều 11, 
Thông tư 
29/2018/TT-BTC 
ngày 28/3/2018               

2 …..                 
3 chi khác                 
  Tổng cộng                 

Bằng chữ:………………..đồng 
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