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 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày        tháng 02 năm 2021 

      

   

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong; 
- Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; 
- Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ.    

 

Sở Công thương nhận được công văn số 33/CN-CNHT ngày 22/01/2021 
của Cục Công nghiệp, Bộ Công thương về đăng ký tham gia Chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ (Chương trình) của Bộ Công thương. Sở Công thương 
thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đề án phát triển công 
nghiệp hỗ trợ quốc gia như sau:  

1. Mục tiêu của chương trình 

Mục tiêu chính của Chương trình là hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh 
của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc 
các lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày và công nghiệp công 
nghệ cao thông qua các hoạt động hỗ trợ sau: 

- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 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. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ 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. 

- 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. 

- 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. 
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- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ, công tác truyền 
thông, phổ biến, cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm và 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; 

- 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 1403/QĐ-BCT ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công 
thương về ban hành quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 
Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

3. Nội dung và hồ sơ đề án công nghiệp hỗ trợ quốc gia 

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6, Quyết định 1403/QĐ-BCT 
ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Phụ lục Hướng dẫn đơn vị 
đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ được ban hành 
kèm theo công văn số 33/CN-CNHT ngày 22/01/2021 của Cục Công nghiệp.   

4. Địa điểm tiếp nhận và thời gian nộp hồ sơ:  

- Nơi nhận hồ sơ: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
thuộc Sở Công Thương; địa chỉ:  số 40 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 25/3/2021 

Sở Công Thương kính đề nghị Ban Quản lý KKT Vân Phong; UBND 
huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thông 
tin đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia các đề án Chương 
trình phát triển công nghiệp hỗ trợ của Cục Công nghiệp - Bộ Công thương.  

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công nghiệp và Môi trường, Sở 
Công thương, điện thoại 0258.3814412 hoặc qua Ông Lê Bảo Bình, số điện 



3 
 

thoại 0917.114.384; email: lebaobinhnt@gmail.com hoặc 
lbbinh@khanhhoa.gov.vn 

Sở Công thương rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của các tổ 
chức, doanh nghiệp./.  

(sao gửi kèm theo công văn số 33/CN-CNHT ngày 22/01/2021 của Cục 
Công nghiệp, Bộ Công thương) 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lưu: VT, QLCNMT (Bình). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Văn Ngoạn 
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