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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ_____________

Số: 72/2010/QĐ-TTg

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý

và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, quản lý và thực 
hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011; 
đồng thời được áp dụng cho việc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc 
tiến thương mại quốc gia năm 2011.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính và các Bộ có liên quan, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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QUY CHẾ
XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg  ngày 15 tháng 11 năm 2010 

của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương 
trình xúc tiến thương mại quốc gia (sau đây gọi tắt là Chương trình).

2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình (sau 
đây gọi tắt là Đơn vị chủ trì), các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình, cơ quan 
quản lý Chương trình và cơ quan cấp kinh phí hỗ trợ.

Điều 2. Mục tiêu Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia là chương trình được xây dựng trên 
cơ sở định hướng phát triển xuất khẩu; thị trường trong nước; và thương mại miền 
núi, biên giới và hải đảo, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo từng 
thời kỳ đã được Chính phủ phê duyệt, nhằm:

1. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, thị trường 
trong nước, thương mại miền núi, biên giới và hải đảo;

2. Hỗ trợ công tác quy hoạch, vận hành hạ tầng thương mại;

3. Góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp;

4. Gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.

Điều 3. Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình

1. Đơn vị chủ trì bao gồm: các tổ chức xúc tiến thương mại Chính phủ, phi 
Chính phủ, tổng công ty ngành hàng (trong trường hợp ngành hàng không có Hiệp 
hội) có đề án xúc tiến thương mại đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí quy định 
tại Quy chế này và được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt.

2. Đơn vị chủ trì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có tư cách pháp nhân;
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b) Có khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình;

c) Có chiến lược phát triển ngành hàng cụ thể trên thị trường mục tiêu;

d) Nắm rõ nhu cầu xúc tiến thương mại của doanh nghiệp;

đ) Có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.

e) Thực hiện Chương trình nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp, 
không nhằm mục đích lợi nhuận.

3. Các Đơn vị chủ trì được tiếp nhận kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện 
Chương trình và có trách nhiệm quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành 
của Nhà nước.

Điều 4. Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình

Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế, các hợp tác xã, các tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam được thành 
lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Đơn vị tham gia thực hiện Chương 
trình được hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Quy chế này, chịu trách 
nhiệm nâng cao hiệu quả các đề án xúc tiến thương mại mà đơn vị tham gia.

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình

1. Bộ Công thương là cơ quan được Chính phủ giao trách nhiệm quản lý Chương 
trình, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương phổ biến định hướng phát 
triển xuất khẩu, thị trường trong nước và thương mại miền núi, biên giới và hải đảo 
theo chiến lược, quy hoạch và các Đề án phát triển ngành được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng đề án xúc tiến thương mại theo quy định tại Quy chế này;

c) Quy định tiêu chí đối với đề án xúc tiến thương mại phù hợp mục tiêu, yêu 
cầu của Chương trình;

d) Đánh giá, thẩm định, phê duyệt đề án để tổng hợp vào Chương trình;

đ) Tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các đề án thuộc 
Chương trình;

h) Quản lý kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia;

g) Tổng hợp đánh giá kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên 
quan về tình hình thực hiện Chương trình.
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2. Bộ trưởng Bộ Công thương thành lập và ban hành Quy chế làm việc của Ban 
Chỉ đạo Chương trình (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), Hội đồng thẩm định Chương 
trình (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) và Ban quản lý Chương trình để giúp 
Bộ Công thương quản lý Chương trình.

a) Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Công thương thành lập và làm Trưởng ban; có 
nhiệm vụ định hướng Chương trình, quyết định quy mô và tổng kinh phí cho hoạt 
động xúc tiến thương mại, bao gồm: phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước và 
thương mại miền núi, biên giới và hải đảo;

b) Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Công thương ra quyết định thành lập; 
thành phần bao gồm đại diện các Bộ, ngành liên quan, do một lãnh đạo Bộ Công 
thương làm Chủ tịch. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định các đề án xúc tiến thương 
mại của các Đơn vị chủ trì xây dựng; tổng hợp thành chương trình quốc gia hàng 
năm để Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt. Hội đồng có thể mời và tham khảo ý 
kiến chuyên gia trong quá trình thẩm định;

c) Ban quản lý Chương trình do Bộ trưởng Bộ Công thương thành lập, do Cục 
trưởng Cục Xúc tiến thương mại làm Trưởng ban. Ban Quản lý Chương trình có 
nhiệm vụ hướng dẫn việc xây dựng, tiếp nhận, đánh giá sơ bộ các đề án xúc tiến 
thương mại theo quy định tại Quy chế này; tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định; tổ 
chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các đề án; tổng kết, báo cáo Bộ trưởng Bộ 
Công thương; tiếp nhận và quản lý kinh phí nhà nước cấp cho Chương trình.

Điều 6. Kinh phí thực hiện Chương trình

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn sau:

a) Ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo kế hoạch;

b) Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình;

c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

d) Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho Chương trình theo nguyên tắc:

a) Kinh phí thực hiện Chương trình được giao trong dự toán chi ngân sách hàng 
năm của Bộ Công thương;

b) Hỗ trợ đơn vị tham gia thực hiện Chương trình thông qua Đơn vị chủ trì thực 
hiện chương trình.
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Điều 7. Quản lý kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia

1. Bộ Công thương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí xúc tiến thương mại 
quốc gia và tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công thương, trình 
các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Sau khi được Quốc hội phê duyệt và Bộ Tài chính thông báo dự toán chi ngân 
sách nhà nước cho Chương trình, Bộ trưởng Bộ Công thương tiến hành phê duyệt 
Chương trình và kinh phí được hỗ trợ theo nguyên tắc tổng kinh phí hỗ trợ để thực 
hiện các đề án của Chương trình không vượt quá dự toán được phê duyệt.

3. Căn cứ quyết định phê duyệt Chương trình của Bộ trưởng Bộ Công thương, 
Cục Xúc tiến thương mại ký hợp đồng thực hiện các đề án thuộc Chương trình với 
các Đơn vị chủ trì và thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo Hợp đồng đã ký; thực 
hiện trực tiếp các đề án thuộc Chương trình do Cục Xúc tiến thương mại chủ trì.

Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể về việc ký kết và thực hiện hợp đồng 
nêu trên.

4. Kinh phí xúc tiến thương mại quốc gia do ngân sách cấp chưa sử dụng hết 
trong năm kế hoạch được bổ sung để sử dụng trong năm tiếp theo.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương hướng dẫn việc lập dự 
toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán các khoản kinh phí xúc tiến thương mại 
quốc gia theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Hoạt động xúc tiến thương mại thông qua các tổ chức xúc tiến thương 
mại thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quy chế 
này, xây dựng nội dung xúc tiến thương mại và mức hỗ trợ kinh phí phù hợp với thực 
tế của địa phương và các quy định của luật pháp hiện hành về xúc tiến thương mại 
để làm căn cứ cho các tổ chức xúc tiến thương mại của địa phương tổ chức thực hiện 
các hoạt động xúc tiến thương mại.

Nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương được 
thực hiện trực tiếp từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp 
khác của địa phương.

2. Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét phê duyệt các đề án xúc tiến thương mại 
thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia thực hiện tại địa phương có hỗ trợ 
từ ngân sách Trung ương.
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Chương II

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỨC HỖ TRỢ

Điều 9. Nội dung Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

1. Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị 
trường xuất khẩu trọng điểm theo các ngành hàng;

2. Tuyên truyền xuất khẩu:

a) Quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, miền ra thị 
trường nước ngoài;

b) Mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài đến Việt Nam để viết bài, làm 
phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet nhằm quảng bá cho 
xuất khẩu Việt Nam theo hợp đồng trọn gói.

3. Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản phẩm, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài, 
chi phí gồm:

a) Hợp đồng trọn gói với chuyên gia tư vấn;

b) Đơn vị chủ trì tổ chức cho chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, phổ biến 
kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp (bao gồm thuê hội trường, tài liệu, biên dịch, 
phiên dịch, thuê phương tiện đi lại).

4. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao nghiệp vụ xúc 
tiến thương mại cho:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã;

b) Các tổ chức xúc tiến thương mại Chính phủ và phi Chính phủ.

5. Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm thương mại

a) Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài (gồm chi phí gian hàng, 
trang trí tổng thể khu vực hội chợ, gian hàng quốc gia, tổ chức lễ khai mạc, tổ chức 
hội thảo, trình diễn sản phẩm, công tác phí cho cán bộ của Đơn vị chủ trì đi nước 
ngoài thực hiện công tác tổ chức) trong các trường hợp sau:

- Hội chợ triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu là 12 gian hàng quy theo gian 
hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và tối thiểu 12 doanh nghiệp tham gia;
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- Hội chợ triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 7 gian hàng quy theo gian 
hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và tối thiểu 7 doanh nghiệp tham gia.

b) Tổ chức hội chợ triển lãm định hướng xuất khẩu tại Việt Nam (gồm chi phí 
cấu thành gian hàng, kể cả chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, dịch vụ điện 
nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ, khai mạc, bế mạc, hội thảo, quản lý,...) trong các 
trường hợp sau:

- Hội chợ triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu là: 300 gian hàng quy theo gian 
hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và 150 doanh nghiệp tham gia khi tổ chức ở thành phố 
trực thuộc Trung ương; 200 gian hàng tiêu chuẩn và 100 doanh nghiệp tham gia khi 
tổ chức ở các địa phương khác;

- Hội chợ triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu là: 200 gian hàng quy theo 
gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và 100 doanh nghiệp tham gia khi tổ chức ở thành 
phố trực thuộc Trung ương; 150 gian hàng tiêu chuẩn và 75 doanh nghiệp tham gia 
khi tổ chức ở các địa phương khác.

c) Tuyên truyền, quảng bá và mời khách đến giao dịch khi tổ chức các hội chợ, 
triển lãm nêu tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều này.

6. Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài (gồm chi phí vé máy bay, 
chi phí tổ chức hội thảo và gặp gỡ giao dịch thương mại; chi phí tuyên truyền, quảng 
bá và mời khách đến giao dịch với các đoàn giao dịch thương mại của Việt Nam tại 
nước ngoài; công tác phí cho cán bộ của Đơn vị chủ trì đi nước ngoài thực hiện công 
tác tổ chức) trong các trường hợp sau:

a) Đoàn đa ngành có tối thiểu 15 doanh nghiệp tham gia, tối đa không quá 5 ngành;

b) Đoàn chuyên ngành có tối thiểu 7 doanh nghiệp tham gia.

7. Tổ chức hoạt động xúc tiến tổng hợp (thương mại kết hợp đầu tư và du lịch) 
nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời 
thu hút đầu tư, khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam.

8. Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch mua hàng 
(gồm chi phí tổ chức giao dịch thương mại: chi phí thuê và trang trí hội trường, trang 
thiết bị, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu, tuyên truyền quảng bá; công tác phí cho 
cán bộ Đơn vị chủ trì đi cùng đoàn để thực hiện công tác tổ chức và chi phí ăn ở, đi 
lại tại Việt Nam cho doanh nghiệp nước ngoài).
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9. Tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam (gồm chi phí 
thuê và trang trí hội trường, trang thiết bị, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu và 
tuyên truyền quảng bá).

10. Các hoạt động xúc tiến thương mại đã thực hiện và có hiệu quả trong việc 
mở rộng thị trường xuất khẩu, gồm chi phí vé máy bay khứ hồi, ăn ở và chi phí gian 
hàng (nếu có).

11. Quảng bá, hỗ trợ thâm nhập thị trường nước ngoài đối với thương hiệu các 
hàng hóa, dịch vụ đặc trưng thuộc Chương trình thương hiệu quốc gia.

12. Các hoạt động xúc tiến thương mại khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 10. Nội dung Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước

1. Tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, 
thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh 
nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng theo quy mô thích hợp cho từng địa phương.

2. Tổ chức các hoạt động bán hàng: thực hiện các chương trình đưa hàng Việt về 
nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị thông qua các doanh nghiệp kinh doanh 
theo ngành hàng, hợp tác xã, tổ hợp tác xã cung ứng dịch vụ trên địa bàn theo các đề 
án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở dữ liệu 
các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối, cơ sở 
hạ tầng thương mại. Các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ biến 
pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam 
đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện 
tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác.

5. Hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại.

6. Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước tổng hợp: 
tháng khuyến mại, tuần “hàng Việt Nam”, chương trình “hàng Việt”, chương trình 
giới thiệu sản phẩm mới, bình chọn sản phẩm Việt Nam được yêu thích nhất theo 
tháng, quý, năm theo các đề án được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt.

7. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ; 
hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp hoạt 
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động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị trường trong nước 
cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng chương 
trình phát triển thị trường trong nước.

8. Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước khác do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định.

Điều 11. Nội dung Chương trình xúc tiến thương mại miền núi, biên giới và 
hải đảo

1. Phát triển hệ thống phân phối hàng Việt từ khu vực sản xuất đến miền núi, 
biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo.

2. Xây dựng và cung cấp thông tin thị trường biên giới, cửa khẩu của Việt Nam 
và các nước có chung biên giới.

3. Tổ chức các hoạt động giao nhận, vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu 
hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới.

4. Tổ chức hoạt động giao dịch thương mại và đưa hàng vào Khu kinh tế cửa khẩu.

5. Tổ chức và phát triển hoạt động phân phối hàng Việt sang các khu vực biên 
giới với các nước có chung biên giới.

6. Các hoạt động nâng cao năng lực cho thương nhân tham gia xuất khẩu hàng 
hóa qua biên giới và thương nhân tại các khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc và hải đảo.

7. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt 
là nông sản cho miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và 
hải đảo.

8. Các hoạt động xúc tiến thương mại miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc và hải đảo khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 12. Mức hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ 100% áp dụng cho các nội dung quy định tại điểm b khoản 3, điểm 
b khoản 4, điểm a và điểm c khoản 5, khoản 6, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 9; 
khoản 3, khoản 4, khoản 7 Điều 10 và các khoản Điều 11 Quy chế này. Nội dung quy 
định tại khoản 6 và khoản 10 Điều 9 Quy chế này hỗ trợ cho mỗi một doanh nghiệp 
là 01 người. Nội dung quy định tại điểm a khoản 5, khoản 6, khoản 8 Điều 9 Quy 
chế này hỗ trợ công tác phí cho 1 người của Đơn vị chủ trì đi theo đoàn thực hiện 
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công tác tổ chức đối với đoàn có dưới 8 doanh nghiệp, hỗ trợ 2 người cho đoàn có 
từ 8 đến 15 doanh nghiệp, hỗ trợ 3 người cho đoàn có từ 16 đến 30 doanh nghiệp, 
và 4 người cho đoàn có từ 31 đến 50 doanh nghiệp và 5 người cho đoàn từ 51 doanh 
nghiệp trở lên.

2. Mức hỗ trợ 70% áp dụng cho các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, 
điểm a khoản 3, khoản 7 Điều 9 và khoản 2 Điều 10 Quy chế này.

3. Mức hỗ trợ 50% áp dụng cho các nội dung quy định tại điểm a khoản 4, điểm 
b khoản 5 Điều 9, khoản 1, khoản 5 và khoản 6 Điều 10 Quy chế này.

4. Đối với các hoạt động, hạng mục xúc tiến thương mại nếu đủ điều kiện xây 
dựng mức khoán chi, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng 
cơ chế thực hiện thí điểm.

Chương III

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 13. Xây dựng đề án xúc tiến thương mại quốc gia

1. Các Đơn vị chủ trì xây dựng đề án xúc tiến thương mại quốc gia theo mẫu do 
Bộ Công thương quy định.

2. Các đề án xúc tiến thương mại quốc gia phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp;

b) Phù hợp với định hướng chiến lược xuất khẩu quốc gia và ngành hàng đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, ngành, địa 
phương đã được Chính phủ phê duyệt;

d) Phù hợp với nội dung Chương trình quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 
Quy chế này;

đ) Đảm bảo tính khả thi về: phương thức triển khai; thời gian, tiến độ triển khai; 
nguồn nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật;
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e) Đối với các đề án mà quá trình thực hiện kéo dài qua 2 năm tài chính, Đơn vị 
chủ trì phải xây dựng nội dung và kinh phí cho từng năm.

Điều 14. Tiếp nhận, đánh giá đề án

1. Đơn vị chủ trì gửi đề án đến Ban quản lý Chương trình trước ngày 15 tháng 5 
của năm trước năm kế hoạch.

2. Ban quản lý Chương trình, căn cứ vào tiêu chí lựa chọn đề án xúc tiến thương 
mại quốc gia, đánh giá nội dung các đề án và tổng hợp gửi Hội đồng thẩm định.

Điều 15. Thẩm định, phê duyệt đề án

1. Hội đồng thẩm định thẩm định các đề án do Ban quản lý Chương trình 
tổng hợp.

2. Trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, Ban quản lý Chương 
trình tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt.

Điều 16. Điều chỉnh và chấm dứt thực hiện đề án

1. Trường hợp có điều chỉnh, thay đổi nội dung hoặc chấm dứt thực hiện đề án 
đã được phê duyệt, các Đơn vị chủ trì phải có văn bản giải thích rõ lý do và kiến nghị 
phương án điều chỉnh gửi Ban quản lý Chương trình.

2. Trường hợp xét thấy cần thay đổi nội dung đề án cho phù hợp với yêu cầu và 
tình hình cụ thể, trên cơ sở văn bản đề nghị của Đơn vị chủ trì, Ban quản lý Chương 
trình trình Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét, quyết định.

3. Trường hợp Đơn vị chủ trì không thực hiện đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ 
đề án đã được phê duyệt hoặc xét thấy nội dung đề án không còn phù hợp, Ban quản 
lý Chương trình trình Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét, quyết định chấm dứt việc 
thực hiện đề án.

4. Trường hợp không thực hiện được hoặc không hoàn thành đề án xúc tiến 
thương mại quốc gia trong năm kế hoạch, Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo Ban 
quản lý Chương trình để trình Bộ trưởng Bộ Công thương xem xét, quyết định.

5. Sau khi có quyết định điều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện đề án, Bộ Công 
thương thực hiện việc điều chuyển kinh phí còn dư (nếu có) để bổ sung cho các đề 
án đã phê duyệt phát sinh tăng kinh phí, các đề án mới.
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Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Công thương

1. Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực 
hiện Chương trình, bảo đảm Chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục 
tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật.

3. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Chương trình; báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ những vấn đề ngoài quy định của Quy chế này hoặc vượt 
thẩm quyền.

4. Tổng kết việc thực hiện Quy chế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trong trường hợp cần thiết.

5. Không tiếp nhận đề án trong năm tiếp theo đối với Đơn vị chủ trì vi phạm 
nghĩa vụ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 19 Quy chế này.

6. Đình chỉ tham gia Chương trình trong 3 năm kế tiếp trong trường hợp Đơn vị 
chủ trì vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 5 Điều 19 Quy chế này.

Điều 18. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công 
thương và các Đơn vị chủ trì trong việc tổ chức hiệu quả các đề án xúc tiến thương 
mại quốc gia nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch với 
nước sở tại.

Điều 19. Trách nhiệm của Đơn vị chủ trì

1. Tổ chức thực hiện các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, 
tiến độ, dự toán trong Hợp đồng đã ký; đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu 
quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

2. Đối với đề án có nhiều đơn vị tham gia Chương trình, Đơn vị chủ trì có trách 
nhiệm phối hợp và phân công các đơn vị tham gia thực hiện từng nội dung của đề án.

3. Có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tham gia phù hợp với tiêu chí đã cam kết 
trong đề án. Nội dung tham gia của doanh nghiệp phải phù hợp với sản phẩm, dịch 
vụ của doanh nghiệp.
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4. Định kỳ 6 tháng 1 lần, các đơn vị chủ trì phải gửi báo cáo về tình hình thực 
hiện đề án về Ban quản lý Chương trình (6 tháng đầu năm trước ngày 31 tháng 7 và 
cả năm trước ngày 31 tháng 12), đồng thời thông báo cho các đơn vị tham gia đề án 
các báo cáo liên quan.

5. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến tình hình thực 
hiện đề án và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định tại 
Điều 17 Quy chế này.

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tùy theo mức độ vi 
phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

2. Bộ trưởng Bộ Công thương không xem xét phê duyệt các đề án xúc tiến 
thương mại trong năm tiếp theo của các đơn vị chủ trì Chương trình không thực hiện 
thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo hợp đồng quy định tại Quy chế này./.

THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Tấn Dũng


