
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

So  ,/g  /2019/QD-UBND Ninh Blnh, ngàyotháng 5 nám 2019 

QUYET DNH 
V vic ban hành Quy ch quãn 1 kinh phi khuyn cong tinh Ninh BInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH NINH BNH 

Can ci Luat  Td chtc chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015, 

Can cz' Lut Ngán sách Nhà nzthc ngày 25/6/2015, 

Can cii' Nghj djnh so' 45/2012/ND-CT ngày 2 1/5/2012 cta C7'zInh phi ve 
khuyln công, 

Can ci Thông tu' s 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 cia B5 trzthng Bó 
Cong Thircmg quy djnh chi tjlt mç5t sd ni dung cza Nghj djnh s 45/2 012/ND-
CF ngày 2 1/5/2012 cia Chinh phi v khuyê'n công, 

Can cz' Thông tu s 2 0/201 7/TT-BCT ngày 29/9/2017 cia B5 trzthng Bó 
Cong Thu'cmg si'ra ddi, bd sung mç5t s diu cia Thông tu' sO'46/2012/TT-
BCTngày 28/12/2012 cza Bó truOiig Bô Cong Thuv'ng quy d/nh chi tiêt m5t so 
ni dung cta Nghj djnh 5 45/2012/ND-CF ngày 2 1/5/2012 cza Chinh phz ye 
khuyé'n cOng,' 

Can cii' Thông hr sO' 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 cza B tru'&ng B5 
Tài chInh hwó'ng dn quán l,3, th dyng kinh phi khuyO'n cOng, 

Theo de nghj cia Giám dô'c SO' Cong Thu'ong tgi TO' trinh sO' 526/TTr-SCT 
ngày 02/5/2 019 2019 v vic ban hành Quy ché' quán lji kinh phi khuyé'n cOng 
tinh Ninh BInh và Báo cáo 5O' 78/B C-STP ngày 2 6/4/2019 cza Giám dO'c SO' Tu' 
pháp v vic thdm djnh dy' tháo Quyé't d/nh ban hành Quy chl quán lj kinh phi 
khuye'n cong tinh Ninh BInh. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch quãn 1 kinh phi 
khuyn cong tinh Ninh BInh. 

Diu 2. Hiu 1I!c  thi hành 

Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hânh k tü ngày 01/6/2019 và thay th 
Quyt djnh s 18/2015/QD-UBND ngày 01/7/2015 cüa UBND tinh ye vic ban 
hành Quy ch quân 1 kinh phi khuyn cOng tinh Ninh Blnh. 



Diu 3. To chü'c thiyc hin 

Chánh Van phông UBND tinE; Giám dc các si: Cong Thuong, Tài chInh, 
K hoch và Du lit, Tu pháp; Thu tru&ng các si, ban, ngành, doàn th thuc 
tinh; Giám dc Kho bac  Nlhà nuic tinh; Chu tch UBND các huyn, thãnh ph& 
các t chüc, cá nhân có lien quan chju trách thim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noinhân: 
-NhixDiéu3; 
- Van phOng ChInh phü; 
- Bô Cong Thuang; 
- Ciic Kiêm tra Van bàn QPPL B Tu pháp; 
- Thu&ng trrc HDND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quoc hôi tinh; 
- Chü tich, cac PCT UBND tinh; 
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Luu: VT, VP3, VP5. 
NNI 

TM.UY BAN NHAN DAN 

KT. CHCJ T!CH 
PHÔ CHO TICH 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH NINH BINH Dc 1p - Tir do - H.nh phüc 

QUY CHE 
Quãn 1 kinh phi khuyn cong tinh Ninh BInh 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 4Y /2019/QD-UBND 
ngày02.V/5/20]9 cia UBND tin/i Nm/i Bin/i) 

Chirong I 
QUY DINH CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh v quàn l kinh phi khuyn cong tinh Ninh BInh và 
müc h trçi cho các hott dng khuyn cong tinh Ninh BInh. 

Diêu 2. Dôi ttrçrng áp dyng 

1. T chüc, Ca nhân trirc tip du tu, san xut cong nghip, tiu thU cOng 
nghip trén dja bàn tinh Ninh BInh, bao gm: Doanh nghip nhO và vra, hçp tác 
xä, t hcip tác, h kinh doanh thành 1p và hoat dng theo quy djnh cUa pháp 1ut 
(sau day gi chung là Co sâ cong nghip nông thon); 

2. Các co sâ san xut cong nghip áp dicing san xut sch han trén dja bàn 
tinh Ninh BInh; 

3. T chüc, cá nhân tham gia cong tác quàn 1, thirc hin các hoat dng 
djch vi,i khuyn cOng trén da bàn tinh Ninh Bmnh. 

Chiro'ng II 
QUAN LY KINH PH! KHUYEN CONG VA M1J'C HO TRV 

CHO CAC HOT BONG KHUYEN CONG 

A 9 9 A A Bieu 3. Nguon kinh phi dam bao hot d9ng khuyen cong 

Ngun kinh phi khuyn cong tinh Ninh BInh duqc hInh thành t1r các 
nguOn sau: 

a) Ngân sách tinh cp theo k hoach  hang näm. 

b) Tài trg, dóng gop cUa các t chUc, Ca nhân trong và ngoài nuóc. 

c) Các ngun hçip pháp khác theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Biêu 4. Nguyen the sfr dyng kinh phi khuyên cOng 

1. Kinh phi khuyn cOng dam bào chi cho nhüng ho.t dng khuyn cOng 
do UBND tinh phê duyt khuyn khich phát triên cong nghip nông thôn có 
nghia trên dja bàn tinh và phU hçp vâi chin luqc, quy hotch phát trin cOng 
nghip - tiu thU cong nghip. 
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2. D an, nhiêm vu khuyn cong trên dja bàn tinh thirc hin theo phuang 
thirc xét ch9n trên CG sâ Chuang trInh khuyn Cong giai dotn duqc UBND tinh 
phê duyt. 

3. Vic áp dçing các quy djnh v ni dung chi boat dng khuyn Cong và 
miirc chi hoat dng khuyn cOng tai  Diu 8 Quy ch nay phãi tuân thU dUng các 
quy djnh tai  van bàn quy phm pháp 1ut có hiu lirc cUa các Co quan nhà nuóc. 

•A A A A A Dieu 5. Danh miic nganh nghe thrqc ho trçr tur hot d9ng khuyen cong 

1. Cong nghip ch bin nông - lam - thUy san và ch bin thirc phm. 

2. San xut hang cong nghip phiic vii tiêu dUng và xut khu, hang thay 
the hang nhp khâu. 

3. Cong nghip hóa cht phiic v11 nông nghip, nOng thôn. San xut 4t 
1iu xây d%rng. 

4. San xut san phm, phii tUng; 1p rap và sUa chUa may moe, thit bj, 
diing ci,i co khI, din, din tU - tin hoc. San xut, gia cong chi tit, ban thành 
phâm và cong nghip h trg. 

5. San xut hang tiu thU cong nghip. 

6. Khai thác, ch bin khoáng san tai  nhftng dja bàn có diu kin kinh t - 
xä hi khó khàn và dc bit khó khän theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

7. Ap diing san xu.t sach  hcm trong các co sâ san xut cOng nghip; xU 15i 0 
nhim môi tmng tai  các  cvm  Cong nghip, co sâ san xut cOng nghip nOng thôn. 

Diu 6. Diêu kiin d thrçrc h trçY kinh phi khuyn cong 

1. Ni dung boat dng khuyn cOng phU hçp vth ni dung quy djnh tai 
Diêu 4 Nghj djnh so 45/20121ND-CP ngày 21/5/2012 cUa ChInh phU ye khuyên 
công, Diu 6 Thông tu s 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 cUa B tru&ng Bi 
Tài chinh huóng dan lap, quân l, sU dyng kinh phi khuyên cOng, Diêu 8 Quy 
chê nay va ngành ngh phU hçp vi danh miic ngành ngh quy djnh tai  Diu 5 
Quy ch nay. 

2. Nhim viii, d an duqc co quan nhà nrn9c có thm quyn phê duyt. 

3. T chUc, cá nhân dã du tu vn hoc cam k& du tu dU kinh phi thc 
hiên d an dã dugc co quan nba nithc có thm quyn phê duyt (sau khi trir so 

kinh phi du'cic ngán sách nhà nu'âc hó trçr). 

4. Cam kt cUa t chUc, Ca nhân thirc hin hoc thii huâng tU d an 

kbuyên cOng chua diiçic h trq tir bt k' ngun kinh phi nào cUa nba nithc cho 
cUng mt ni dung chi duçc kinh phi kbuyn cong h trçi. 

5. T chUc djch viii khuyn cOng, t chUc djch vi khác có kinh nghim, 
nàng 1irc d trin khai thçrc hin các boat  dng khuyn cOng (trU càc boat dng 
do co quan quàn l nhà nizâc trirc tip thrc hin). 
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Diêu 7. Nguyen tc iru tiên h trçr kinh phi khuyên cong 

Vic uu tiên h trçi kinh phi khuyn cong tinh Ninh BInh thirc hin theo 
nguyen tc quy djnh tai  Khoán 3 Diu 6 Thông tu s 46/201 2/TT-BCT ngày 
28/12/2012 cüa B trithng B Cong Thrnmg quy djnh chi tiêt mt so ni dung 
cUa Nghj djnh s 45/2012/ND-CP ngày 21/5/2012 cüa ChInh phñ v khuyên 
cong và khoân 5, 6, 7 Diu 1 Thông tix s 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 cüa 
Bô tru&ng BO Cong Thuang s1ra di, b sung mt s diu cüa Thông tu 
s 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 cUa B tnthng B Cong Thucing. 

Diu 8. Ni dung và mire h trçr ho.t dng khuyn cong 

1. Chi h trq xây drng mô hmnh trInh din k thutt. 

a) Mo hInh trInh din d ph bin cong ngh mâi, san xut san phm mâi, 
bao gm các chi phi: Xây dçmg, mua may moe thit bj; hoàn chinh tài 1iu ye 
quy trInh cOng ngh, quy trInh san xut, phic vi cho vic trInh din k thi4t. 
Müc h trçY ti da 30% chi phi nhung không qua 600 triu dng/mô hInh. 

b) Mo hInh cüa các Co si cong nghip nông thôn dang hoat  dng cO hiu 
qua can phô biên tuyên truyên, nhân rng dê các to chüc, Ca nhân khác hçc tap, 
bao gOm các chi phi: Hoàn chinh tài 1iu v quy trInh cong ngh; hoàn thin quy 
trInh san xut, phiic vii cho vic trinh din k thuQt. Müc h trçl không qua 100 
triu dng/mô hInh. 

2. H trçi xây dirng mô hInh thi dim v áp dung san xut sch hon trong 
cong nghip cho các co sâ san xut cOng nghip (thay thi nguyen, nhiên v2t 
lieu; dói mó'i may móc thiêt bj, day chuyn cong ngh; dào tgo náng cao náng 
ly'c quán lj; dào tgo ndng cao trinh dç5 tay ngh cOng nhán, tiêu thy san phám; 
hoàn chinh tài lieu quy trinh cOng ngh, quy trinh san xuá't phyc vy cho vic 
trinh diên kiY thuat). Müc h trçi thi da 30% chi phi nhung khOng qua 300 triu 
dng/mO hInh. 

3. H trg irng dung may moe tiên tiên, chuyên giao cong ngh, tin b 
khoa h9c k5 thut vào san xut cOng nghip - tiu thu cOng nghip. Müc ho tr 
tôi da 50% chi phi nhung khOng qua 300 triu dng/co' sâ. Trithng hçip chi h 
tn day chuyên cOng nghê thI mi'rc h trçY ti da khOng qua 1,5 lan müc ho trq 
1rng diing may moe thit bj tiên tin, chuyn giao cOng ngh, tiên b khoa h9c 
k5 thut vào san xut cOng nghip - tiu thu cong nghip. 

4. Chi h trg t chüc hi chçi trin lam hang cong nghip nông thôn, hang 
thu cOng m ngh trong nithc, bao gm: H trç 100% chi phi thuê gian hang, chi 
thông tin tuyên truyn yã chi hoat dng cUa Ban t chirc hi ch trin lam trén 
co sO giá du thu hoc tru&ng hçp không du diu kin du thu thI theo giá 
duçic cap có thâm quyên phê duyt. 
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Trng hçp các Co so cong nghip nông thôn tham gia hi chçi, trin lam 
khác trong nuOc. Mirc h trçi 80% giá thuê gian hang. 

5. Chi t chirc bInh ch9n và trao giy chirng nhn san phm cong nghip 
nông thôn tiéu biu: 

a) Chi t chirc bInh ch9n, trao giy chfrng nhn và chi thuOng cho san 
phm cong nghip nông thôn tiêu biu cp tinh. Müc h trçi ti da không qua 
150 triu dng/ln. Trong do, chi thuOng cho san phâm cong nghip nông thôn 
tiêu biêu d.t giâi cap tinh không qua 04 triu dng/sãn phâm (bao gôm: Giây 
ching nhán, khung, kj' nim chuvng và tin thinig). 

b) Chi t chrc bInh chçn, trao giy chirng nhn và chi thuOng cho san 
phâm cong nghip nông thôn tiêu biu cp huyn. Müc h trq tOi da không qua 
50 triu dông!lân. Trong d, chi thuOng cho san phm cOng nghip nông thôn 
tiêu biêu dt giãi cap huyn không qua 02 triu dng/sãn phm ('bao gem: Giây 
cht'mg nhn, khung, k)' nim chu'ong và tin thu'óng). 

6. Chi h trçY xay dirng vâ dàng k nhãn hiu di vOi các san phm cong 
nghip nông thOn. Müc h trçi không qua 35 triu dông/nhãn hiu. 

7. Chi xây dirng các chuong trInh truyn hInh, truyn thanh; xut ban các 
ban tin n phm; tO roi, tO gp và các hInh thüc thông tin dai  chüng khác. Müc 
chi thirc hin theo hInh thüc hçip dng vOi co quan tuyén truyn và cci quan 
thông tin dti chüng theo phuong thrc d.0 thAu, trixOng hçip dt hang giao nhim 
vii thirc hin theo don giá duçic dtp thm quyn phê duyt. 

8. H trV d thành 1p hi, hip hi ngành ngh cp tinh. Müc h trçi ti da 
30% chi chi phi thành 1p nhung không qua 50 triu dng/hi, hip hi cp tinh. 

9. Chi h trçY d hInh thành cim lien kt doanh nghip cong nghip. Müc 
h trçi tôi da 50% chi phi nhung khOng qua 150 triu dng/ciim lien kt. 

10. Chi h trçY lãi sut vn vay cho CáC co sO cong nghip nông thOn gay ô 
nhim môi tru&ng di dOi váo cac khu, c1im cong nghip (ha' irci sau khi cci so' 
cOng nghip nOng thón dâ hoàn thành vic dcu ti,). Müc h trçi tôi da 50% lâi suât 
cho các khoan vay d du tu nhà, xu&ng, may móc, thi& bj, day chuyn cOng 
ngh trong 02 nàm du nhung khOng qua 300 triu dng/co sO. Vic h trV lãi 
suât áp diing dOi vOi các khoân vay trung hin và dài han  bang dOng Vit Nam tra 
nçi truOc hoc trong han,  khOng áp dçing di vOi các khoãn vay dä qua thOi han  tra 
n theo hp dOng tin diving. VOi müc lâi sut cho vay thâp nhât trong khung lãi 
suât áp dung cho các khoan vn du tu phc vi cho hoat dng san xuât kinh 
doanh cüng kST han  và cUng thOi kS'  cüa Ngân hang Phát triên Vit Nam. 

11. H trçi sira chtta, nâng c.p h thong xir l O nhim môi truOng tai Co 

sO cOng nghip nOng thôn. Müc h tr9r t6i da 30% chi phi, nhung khOng qua 300 
triu dng/co sO. 
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12. H trq sira chüa, nâng cp h thng xir 1 ô nhim môi trucng tai  các 
ciim cong nghip: Mirc h trçY thi da 30% chi phi, nhirng không qua 1.000 triu 
dng/ciim cong nghip. 

13. H tro 1p quy hoach chi tit ciim cOng nghip: Müc h trçi ti da 50% 
chi phi nhung không qua 500 triu dng/ciim cOng nghip. 

14. H trV du tu xay dirng k& cu ha tng c11m cOng nghip (san lap mt 
bang, du'ông giao thông n5i b, h tMng cdp nithc, thoát nuác, h thó'ng xz'r lj ô 
nhiêm môi truthig tgi các cym cong nghip,): Müc h trçY ti da khOng qua 3.000 
triu dông/ciim cOng nghip. 

15. Chi t chirc dào tao  ngh& truyn ngh ngn han,  gn 1 thuyt vâi 
thirc hành theo thu cu cüa các co sâ cOng nghip nông thôn d tao  vic lam và 
nâng cao tay ngh cho ngui lao dng; dào tao  thçy giOi, ngh nhân tiu thU cong 
nghip dê hInh thành di ngU giàng viên phçic vii chuo'ng trInh dào tao  nghê, 
nâng cao tay ngh& truyn ngh a nông thôn: Mi'rc h trçY áp dicing theo Quyt 
dnh sO 635/QD-UBND ngày 18/5/2016 cUa UBND tinh v vic phé duyt danh 
miic danh miic nghê, thai gian dào tao,  djnh müc chi phi dào tao  và h trV dào 
tao nghê tr Ngân sách Nba rnthc trInh d so cap, dào tao  ngh di.thi 03 tháng 
cho lao dng nông thôn trén dja bàn tinh Nith BInh. 

16. Chi thU lao cho Cong tác viên khuyn cOng: Müc chi thU lao cho cong 
tác viên khuyn cOng thi da không qua 0,5 ln mirc luang co sa/nguai/thang. 

17. Chi h trçl các phông trung bay d giai thiu, quàng bá san phm tai 
các co s& cOng nghip nông thôn ('dd bao gm chi phi mua sam ban dáu trang 
thiêt bi, dung cy quán l) dàng de2  tru'ng bay,): 

a) Co sO' cong nghip nOng thOn CO san phAm cOng nghip nông thôn tiêu 
biêu cap quOc gia: Müc h trq thi da không qua 70 triu dng/phOng trung bay. 

b) Co sO' cOng nghip nOng thôn có san phm cOng nghip nOng thOn tiêu 
biêu cap khu virc: Mrc h trq tOi da khOng qua 50 triu dng/phOng trung bay. 

c) Co sO' cOng nghip nOng thOn có san phm cOng nghip nOng thOn tiêu 
biêu cp tinh: MUc h tr t& da khOng qua 40 triu dng/phOng trung bay. 

18. Chi t chirc các khóa dào tao  khO'i sir, quán trj doanh nghip: MUc h 
trçf áp dung theo Thông tu lien tjch s 04/2014/TTLT-BKHDT-BTC ngày 
13/8/20 14 cUa lien Bô K hoach  và Du tu va B Tài chInh huâng dan trçY giUp 
dào tao,  bOi duO'ng ngun nhn lrc cho các doanh nghip nhO và vUa. 

19. Chi t chUc các lap dào tao,  tp hun nâng cao näng 1rc quãn 1, näng 
lc áp dung san xuât sach  hon trong cong nghip, dào tao,  bi duOng cho can b 
lam cOng tác khuyn cOng: Müc chi thrc hin theo Thông tu sO 36/20 1 8/IT-ETC 
ngày 30/3/20 18 cUa B Tài chinh huO'ng dn 1p dr toán, quàn 1 và sU dung kinh 
phi dành cho cOng tác dào tao,  bi duO'ng can b, cOng chUc, viên chüc. 
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20. Chi t chüc hi thâo chuyên d, hi nghj dánh giá tng kt v hoat 
dng khuyn công: Miirc chi thirc hin theo Thông tu so 40/20 1 7/TT-BTC ngày 
28/4/2017 cüa Bô trumg Tài chInh quy djnh chê d Cong tác phi, ché d chi 
hi nghj. 

21. Chi t chirc trao di, hoc tp kinh nghim trong nuâc: Müc ho trçi 
thirc hin theo quy djnh tai  Nghj quy& s 14/2017/NQ-HDND ngày 06/7/2017 
cüa HDND tinh quy djnh v ch d cong tác phi, chê d chi hi nghj cUa các cci 
quail, dan vj thuc phm vi quãn 1 cüa tinh Ninh BInh. 

22. Xây drng, duy trI và ph biên các ca sâ dü 1iu và trang thông tin 
din tü v khuyên cOng, san xuât sach  han: Müc chi thirc hin theo Thông tu 
sO 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 cUa B tru&ng BO Tài chinh huàng dn 
müc chi tto ip thông tin din tir nhm duy trI hoat dung thuô'ng xuyên cüa các 
co quan, dan vj sü diing Ngân sách Nba nuórc. 

23. Mirc kinh phi uu tiên h trci cho các chuong trInh, dé an, nhim v11 

quy djnh tti Khoãn 1 và Khoàn 2 Diêu 6 cüa Nghj djnh so 45/2012/ND-CP do 
UBND tinh phê duyt, dam bào thu hut duçc các to chic, cá nhân dâu tu phát 
triên cong nghip - tiu thu cong nghip, ap dung san xut sach  han vào các dja 
bàn và ngành ngh cAn ixu tiên nhung không qua 1,5 lAn m1rc h trçY quy djnh 
trên day. 

24. Müc h trçY di vyi các ni dung boat dng khuyn cong khác chua 
quy djnh tai  Diêu nay: Thirc hin theo quy djnh cüa Thông tu s 28/2018/TT-
BTC ngày 28/3/2018 cüa B truâng B Tài chInh huóiig dan lip, quàn 1, sii 
diing kinh phi khuyên cOng. 

Diêu 9. Lp, chap hành và quyt toán kinh phi khuyn cong 

1. Lap, chAp hành quyt toán 

Vic lap, chAp hành và quyt toán kinh phi ngân sách nhà nuóc cAp di 
vâi hoat dng khuyn cong thirc hin theo quy djnh cüa Lut Ngân sách Nhà 
nuOc, các van bàn hung dAn thi hành Lut và các quy djnh tai  Quy chê nay. 

2. Lp và phân b dir toán 

Hang näm can cü s kim tra duc UBND tinh thông báo; can cir vào 
chuang trInh khuyên cong duçc UBND tinh phé duyt và mirc chi theo quy djnh 
tai Quy chê nay, Sà Cong Thuang 1p di,r toán kinh phi khuyên cOng (chi tiêt 
theo dan vj và ni dung quy djnli) vào dr toán cüa Si Cong Thuang, gui u Tài 
cbinh d tng hçTp vào dir toán ngàn sách dja phuang, báo cáo UBND tinh, trInh 
HDND tinh theo quy djnh hin hành. 

3. Chp hành di,r toán, cOng tác hach  toán, quy& toán thijc hien theo quy 
djnh tai  Diu 12, Diu 13 Thông tu s 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/20 18 cüa Bô 
truâng Bô Tài chInh huàng dAn lap, quãn 1, si diving kinh phi khuyn cOng. 
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4. Kinh phi khuyn cong do ngân sách tinh cp nu chi.ra s1r diing hét 
trong näm k hoach duçic xem xét chuyn sang näm sau thirc hin theo quy djnh 
hin hành cüa Lust  Ngân sách Nba nuâc và các van bàn hithng dn thi hành. 

Chirong III 

TO CHC THIXC HIN 

Diêu 10. Trách nhim cüa co quan, tI chü'c có lien quan den hot 
dng khuyên cong 

1. Si Cong Thwmg giüp UBND tinh thirc hin chüc nàng quãn 1 nba 
nuâc v boat  dng khuyn cong có trách nhim: 

a) Xây dimg chuang trInh khuyn cOng tüng giai doan, k hoach khuyn 
cOng hang nàm, trInh UBND tinh phê duyt. 

b) Thm djnh cci si, trInh B Cong Thuang h trq các d an có sü diing 
kinh phi khuyên cOng quc gia. 

c) Chi dao  Trung tam Khuyn cOng Xüc tin thuong mai  và Phát triên 
ciim cong nghip trin khai thirc hin các boat  dng theo chrnmg trInh, k hoach 
duqc duyt. 

d) T chüc các hoat  dng thu hut ngun vn và các ngun 1irc phiic vi 
cho boat dng khuyn cOng tinh Ninh BInh. 

e) Kim tra, giám sat, huâng dn trin khai thirc hin các chucmg trInh, k 
hoach, dê an khuyên cOng; theo dOi, dánh giá tInh hInh boat  dng khuyn cOng 
trên dia bàn, dinh ki 6 tháng, hang näm thng hçp kt qua, báo cáo UBND tinh, 
Bô Cong Thumg. 

e) Thirc hin cOng tác quãn 1 khác có lien quan dn hoat dng khuyn cong. 

2. Trung tam Khuyn cOng Xiic tin thuang mai  và Phát trin ciim cOng 
nghip có trách nhim: 

a) Trrc tip quàn l kinh phi khuyn cOng và t chirc trin khai th%rc hin 
các hoat  dng khuyên cOng tinli Ninh BInh. 

b) Tng h'p, d xut vâi S Cong Thuang v chuang trInh, k hoach  boat 
dng khuyên cOng có sir diing kinh phi khuyn cOng dja phuong và khuyn cOng 
quOc gia. Trirc tiêp k hp dOng trin khai boat dung khuyn cOng có sir dung 
kinh phi khuyn cOng quc gia. 

c) Trin kbai xây dimg, quãn 1 và chi dao  các dcm vj duçic h trçY thirc 
hin các chucing trInh, kê hoach, d an khuyn cOng dã duc phê duyt. Thirc 
hin ch d báo cáo djnh k và dt xut v tinh hInh k& qua thrc hin nhim vii 
khuyn cOng theo yêu cu cüa Si Cong Thuang, Cic Cong Thucmg dja phuo'ng 
- Bô Cong Thuang. 
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d) Là Co quan thu&ng trrc giüp Giám dc Sâ Cong Thucing thirc hin các 
nhim vii theo quy djnh ti Khoãn 1 Diu nay. 

3. S Tài chInh có trách nhiém: 

a) Hang nàm, can cCr khà nàng can di ngãn sách tinh, chü trI pMi hçip vâi 
các Co quan, don vj lien quan tham muu cho UBND tinh báo cáo HDND tinh b 
trI kinh phi thirc hin Chucing trInh khuyn cong theo quy djnh; 

b) Phi hçip vâi Sâ Cong Thucing và các don vj có lien quan huâng dan, 
kiêm tra, giám sat vic trin khai thirc hin các d an thuOc  Chuong trInh. 

4. UBND các huyn, thành ph phân cong can b theo dOi và phi hçip 
vfii Trung tam Khuyn cOng Xüc tin thuo'ng mai  và Phát trin c11m cOng nghip 
d thirc hin cOng tác khuyn cOng trên dja bàn. 

5. Các &i tuqng duçic h trci kinh phi khuyn cOng có trách nhim: 

a) Sir diing dung miic dich, có hiu qua ngun vn duçc h trq và quyt 
toán kjp thii khi k& thic dr an, d an theo quy djnh. 

b) Chju sir kim tra, giám sat cUa các Co quan có thm quyn theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

c) Báo cáo kt qua thrc hin d an djnh kS'  hotc dt xut theo yêu cu cüa 
co quan quail l ye khuyên cOng. 

d) Trong tri.rmg hçip cn diu chinh, b sung hoc ngi'rng trin khai d an, 
nhim vi1 khuyn cOng, don vj th?c hin phài có van bàn glri Trung tam Khuyên 
cOng XUc tin thuong mi và Phát trin cim cOng nghip dê tng hçip báo cáo 
Sâ Cong Thuong, Sâ Tài chInh xem xét có phuong an xir l theo quy djnh. 

Diu 11. Trin khai to chfrc thirc hin Quy chê 

Sâ Cong Thuong chü trI, phii hcip vâi Sâ Tài chinh và các co quan có 
lien quan huâng dn trin khai vic thirc hin Quy ch nay. 

Diêu 12. Khen thirô'ng, xir 1 vi phtm 

T chüc, cá nhân thirc hin nghiêm tüc, có hiu qua Quy ch nay và các 
quy djnh khac có lien quan sê duçc biu duong, khen thu&ng theo ch d thi 
dua, khen thu&ng hin hành. Trixing hçip t chCrc, cá nhân vi phtm Quy ch nay 
thI tüy theo müc d vi phtm s bj xir 1 theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diêu 13. Diêu khoãn chuyên tiêp 

Các d an khuyn cOng dà duçic FIDND tinh phe duyt tti Nghj quyt s 
3 1/NQ-HDND ngày 12/12/20 18 v vic quy& djnh phân b ngân sách dja 
phuo'ng tinh Ninh Binh nàm 2019 tiêp tic thirc hin theo quy djnh tai  Quyt djnh 
s 18/2015/QD-UBNID ngày 01/7/2015 cüa UBND tinh v vic ban hành Quy 
ch quail 1 kinh phi khuyn cOng tinh Ninh BInh cho dn khi kt thüc dê an. 
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Diu 14. Sfra di, bô sung Quy ch 

Trong qua trInh t chüc thiic hin Quy ch, nu có khó khän, vtrng mac, 
yêu cau các to chüc, cá nhân phãn ánh v Si Cong Thuang d tng hçp, trInh 
UBND tinh xem xét, süa dôi, bô sung cho phü hçip. 

TriRng hçp các van bàn dn chiu tai  Quy ch nay dugc sira di, b sung, 
thay the thI thirc hin theo van bàn s1ra di, b sung hoc thay th do.!. 

TM. UY BAN NHAN DAN 

icr. CHO TICH 
PHO CHO TICH 

4#4pc 1q 
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