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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đối với 

hoạt động khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ về khuyến công;  

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Công thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-

CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BCT 

ngày 28 tháng 12 năm 2012 quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ 

Công thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 

27 tháng 12 năm 2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC, ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;   

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 970/TTr-SCT 

ngày 19 tháng 5 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng 

kinh phí đối với hoạt động khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 

74/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

 1. Khoản 1 và khoản 3 Điều 3 được sửa đổi như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-36-2013-tt-bct-xay-dung-ke-hoach-quan-ly-kinh-phi-khuyen-cong-218107.aspx
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 “1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo 

Luật Doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm và tổng 

doanh thu của năm hoặc tổng nguồn vốn được quy định tại Điều 6 Nghị định số 

39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

 3. Tổ hợp tác: Các Tổ hợp tác thành lập và hoạt động theo Nghị định số 

77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.” 

 2. Khoản 4 Điều 4 được sửa đổi như sau: 

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

 Kinh phí khuyến công hàng năm được phân thành 03 nội dung: 

 a) Chi phí cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm Khuyến công và Tư 

vấn phát triển công nghiệp theo định biên được giao và định mức quy định hiện 

hành cho các đơn vị sự nghiệp của tỉnh. 

 b) Chi cho hoạt động khuyến công được quy định cụ thể tại Chương II của 

Quy định này. 

c) Kinh phí xây dựng các chương trình, đề án, kiểm tra, giám sát, nghiệm 

thu, thuê chuyên gia, lao động và các khoản chi khác”. 

3. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

 "2. Hàng năm, căn cứ chương trình khuyến công địa phương từng giai đoạn 

đã được phê duyệt và kế hoạch khuyến công địa phương, Sở Công thương tổng 

hợp kinh phí khuyến công địa phương vào dự toán ngân sách Nhà nước của Sở 

Công thương gửi Sở Tài chính tổng hợp chung vào phương án phân bổ ngân sách 

địa phương hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

 Căn cứ vào dự toán được giao, Sở Công thương thực hiện phân bổ kinh phí 

hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương theo quy định. Kinh phí khuyến 

công đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết bị hủy 

bỏ, trừ trường hợp chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm 

trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán hoặc các khoản dự 

toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán.” 

4. Điểm a, điểm c và điểm đ khoản 3 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ 

mới, sản xuất sản phẩm mới, xử lý môi trường: Mức hỗ trợ tối đa không quá 30% 

nhưng không quá 700 triệu đồng/mô hình. 

Các nội dung chi phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật được hỗ trợ bao gồm: 

Xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị, hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, 

quy trình sản xuất. 

c) Chi hỗ trợ các cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất 

công ngiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống, xử lý môi trường. 

Mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị máy móc thiết bị nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ 

sở. Trường hợp chi hỗ trợ dây chuyền công nghệ thì mức hỗ trợ tối đa không quá 

1,5 lần mức hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

đ) Chi hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp điển hình xây dựng mô hình trình 

diễn về áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất bền vững: Mức hỗ trợ tối đa không 
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quá 50% chi phí nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở. 

Các nội dung chi được hỗ trợ bao gồm: Tư vấn, đánh giá sản xuất sạch hơn, 

sản xuất bền vững, xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu về 

quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn.". 

 5. Điểm a, điểm c và điểm d khoản 4 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“a) Chi tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu cấp huyện/thị xã, tỉnh.  

 Chi tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, 

thị xã, cấp tỉnh. Mức chi tối đa 50 triệu đồng đối với cấp huyện, thị xã; 120 triệu 

đồng đối với cấp tỉnh. 

 Chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được bình chọn: 

Đạt bình chọn cấp huyện, thị xã được thưởng không quá 1.000.000 đồng/sản 

phẩm; đạt bình chọn cấp tỉnh được thưởng không quá 2.000.000 đồng/sản phẩm. 

Các giải thưởng khác do Hội đồng bình chọn các cấp quyết định. 

c) Chi hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn và ngành nghề thủ công mỹ 

nghệ truyền thống tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm trong nước. 

Mức hỗ trợ 80% giá thuê gian hàng (tối đa 2 gian tiêu chuẩn/cơ sở, không quá 2 

lần/năm). Các nghệ nhân cấp tỉnh, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân được hỗ trợ 

100% chi phí thuê 01 gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày các sản phẩm do chính các 

nghệ nhân này làm ra tại các hội chợ triển lãm trong nước (không quá 01 

lần/năm/nghệ nhân). 

 d) Chi hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế 

mạnh; sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thủ công truyền thống của 

tỉnh tại các hội chợ, triễn lãm trong nước do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

phát triển công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về công thương được quy định 

tại điểm c và d khoản 2 Điều 2 Quy định này thực hiện. Với các nội dung: Khảo sát 

tổ chức Hội chợ; thuê diện tích, thiết kế và trang trí gian hàng; vận chuyển hàng 

hoá; bảo vệ, hướng dẫn và giới thiệu tại gian hàng; tổ chức hội thảo quảng cáo sản 

phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề của địa phương; chi phí đi 

lại, thuê chỗ ở, phụ cấp công tác phí của cán bộ tham gia hội chợ; tìm kiếm thị 

trường, đối tác kinh doanh; và các chi phí liên quan khác.” 

6. Khoản 7 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“7. Chi tổ chức các hội thi sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 

hàng thủ công truyền thống, hội thi tay nghề, trình diễn nghề, Hội thi hàng thủ 

công mỹ nghệ, Hội thi hàng lưu niệm và quà tặng,…Mức giải thưởng tối đa: Giải 

nhất: 20.000.000 đồng; Giải nhì: 15.000.000 đồng; Giải ba: 10.000.000 đồng; Giải 

khuyến khích: 5.000.000 đồng. Hỗ trợ các đối tượng tham gia dự thi chi phí thiết 

kế, sản xuất sản phẩm tối đa 500.000 đồng/sản phẩm, mẫu thiết kế; mức chi khác 

trên cơ sở dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.” 

 7. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

“Điều 8. Phân cấp phê duyệt 

1. Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt các đề án khuyến công có kinh phí khuyến 

công hỗ trợ trên 200 triệu đồng sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Công thương 

và Sở Tài chính. 
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2. Giám đốc Sở Công thương xem xét thẩm định và phê duyệt đối với các đề 

án, dự án có mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đến 200 triệu đồng và báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.” 

 8. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 9. Phê duyệt kế hoạch và quản lý kinh phí khuyến công  

 1. Trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các địa phương, đơn vị và dự toán ngân 

sách được giao hàng năm; Sở Công thương xem xét, phê duyệt kế hoạch khuyến 

công hàng năm và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Việc tạm ứng, thanh lý và quyết toán kinh phí khuyến công thực hiện theo 

các quy định tại Chương III Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 

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 và Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 

10 tháng 7 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-

BCT ngày 27 tháng 12 năm 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.” 

 9. Bổ sung nội dung vào khoản 1 Điều 10 như sau: 

 “Sở Công thương xây dựng phê duyệt kế hoạch khuyến công hàng năm và 

hướng dẫn tổ chức thực hiện, tổ chức quản lý kinh phí hoạt động khuyến công theo 

quy định này và các chế độ tài chính hiện hành.” 

10. Khoản 2 và khoản 5 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Sở Tài chính: 

a) Thẩm tra kế hoạch vốn khuyến công hàng năm do Sở Công thương lập để 

tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

b) Bố trí nguồn vốn khuyến công trong dự toán ngân sách hàng năm, chuyển 

nguồn vốn cho Sở Công thương để quản lý và sử dụng theo quy định; thực hiện quyết 

toán và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn khuyến công theo quy định. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: Hướng dẫn, chỉ đạo 

các đơn vị trong phạm vi quản lý của mình khảo sát, lập kế hoạch khuyến công 

hàng năm của địa phương, gửi Sở Công thương trước ngày 30 tháng 10 của năm 

trước; phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương để tổ chức triển khai tốt chương trình 

khuyến công trên địa bàn; 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ các quy định này 

để triển khai các kế hoạch khuyến công cấp huyện tại địa phương.” 

11. Khoản 7 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“6. Các đối tượng tại Điều 2 Quy chế này khi có nhu cầu hỗ trợ từ nguồn kinh 

phí khuyến công phải lập đề án kèm theo các hồ sơ và nộp đúng thời gian quy định; 

có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của đề án và các nội dung liên quan. 

Những tổ chức, cá nhân vi phạm, có hành vi gian lận để được hưởng các 

khoản hỗ trợ từ kinh phí khuyến công thì phải hoàn trả và tùy theo mức độ vi phạm 

sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật. Các đối tượng đã được hỗ trợ 

kinh phí khuyến công năm trước sẽ chưa được xem xét hỗ trợ trong năm tiếp theo 

nếu chưa phát huy hết hiệu quả của đề án đã thực hiện.” 
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Điều 2. Bãi bỏ một số quy định của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí 

đối với hoạt động khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 74/2016/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1. Bãi bỏ quy định “Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh xem xét và phê 

duyệt đối với các đề án, dự án có mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công đến 

20 triệu đồng và báo cáo Sở Công Thương” tại khoản 3 Điều 8. 

2. Bãi bỏ quy định “Trung tâm Khuyến công - Sở Công thương: Tham mưu 

Sở Công thương xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm và hướng dẫn tổ chức 

thực hiện khi được phê duyệt, tổ chức quản lý kinh phí hoạt động khuyến công 

theo Quy định này và các chế độ tài chính hiện hành.” tại khoản 6 Điều 10. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 Giao trách nhiệm Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành 

có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức triển 

khai và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

 Điều 4. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu kể lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020. 

2. Các đề án khuyến công đã được phê duyệt trước thời điểm Quyết định này 

có hiệu lực thì áp dụng theo nội dung chi và mức chi quy định tại thời điểm đề án 

được phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); 

- Vụ Pháp chế (Bộ Công thương); 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Báo TT-Huế; 

- VP: CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, TC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
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