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Thực hiện Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; 

Công văn số 152/SCT-QLCN ngày 09/02/2023 của Sở Công thương về việc rà 

soát và đăng ký thực hiện Chương trình, đề án khuyến công quốc gia và khuyến 

công địa phương. 

UBND huyện Thuận Châu ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình 

khuyến công năm 2023 trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực cho thúc đẩy 

các thành phần kinh tế, tham gia phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, áp dụng sản 

xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tiết kiệm năng 

lượng nhằm giảm chi phí, mở rộng sản xuất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập 

và xây dựng nông thôn mới. 

Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư 

phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, sản xuất sạch 

hơn gắn với bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông 

thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất 

chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế 

quốc tế và cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 

2. Yêu cầu 

Công tác hỗ trợ phải được thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm 

bảo hiệu quả, thiết thực. 

Việc triển khai đề án hỗ trợ khuyến công phải có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự 

phát triển công nghiệp nông thôn, phù hợp với chiến lược, quy hoạch của huyện. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN 

 1. Phạm vi 

 Chương trình gồm các nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Điều 

4, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, 
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để hỗ trợ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện thuộc 

các ngành, nghề ưu tiên quy định tại Điều 5, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP gồm: 

- Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực phẩm. 

- Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế 

hàng nhập khẩu. 

- Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Sản xuất vật liệu 

xây dựng. 

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng 

cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học. Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và 

công nghiệp hỗ trợ. 

- Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp. 

- Khai thác, chế biến khoáng sản tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. 

- Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý ô 

nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 

 2. Đối tượng áp dụng 

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập 

và hoạt động theo quy định của pháp luật trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện (gọi chung là cơ sở công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp); các tổ chức tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch 

vụ khuyến công. 

 3. Nguyên tắc ưu tiên 

 3.1. Địa bàn ưu tiên: Ưu tiên các chương trình, đề án thực hiện tại các xã 

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của 

pháp luật; địa bàn các xã trong kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. 

 3.2. Ngành nghề ưu tiên: Ưu tiên các chương trình, đề án hỗ trợ phát triển 

công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; các chương trình, đề án sản xuất sản 

phẩm sử dụng nguyên liệu địa phương, sử dụng nhiều lao động, có thị trường xuất 

khẩu; các chương trình, đề án hỗ trợ sản xuất các sản phẩm nằm trong Kế hoạch 

triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm. 

 III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức tuyên truyền chính sách khuyến công tại Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 

130/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Chương trình 

khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 đến các cơ sở công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. 

2. Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có nhu cầu tổ chức 

các khóa đào tạo nghề và nâng cao tay nghề. 
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3. Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua 

việc đăng ký tham gia các kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ, triển lãm hàng công 

nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh tổ chức; hỗ trợ đăng ký xây dựng nhãn hiệu 

sản phẩm. 

4. Rà soát các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu đăng ký đề án 

khuyến công Quốc gia, đề án khuyến công địa phương và hướng dẫn các cơ sở 

công nghiệp nông thôn về thủ tục, hồ sơ đăng ký gửi Sở Công thương tổng hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách 

khuyến công tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công và Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 

đến các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát các cơ sở công nghiệp 

nông thôn có nhu cầu đăng ký đề án khuyến công Quốc gia, đề án khuyến công 

địa phương và hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn về thủ tục, hồ sơ đăng 

ký gửi Sở Công thương tổng hợp. 

- Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với Sở Công thương và các Sở, 

ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình khuyến 

công trên địa bàn huyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện hiệu 

quả các nội dung của Chương trình. 

- Tổng hợp, đăng ký đề án khuyến công Quốc gia và khuyến công địa 

phương, gửi Sở Công thương trước ngày 20/5/2023. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có nhu 

cầu học nghề; tổ chức các khóa đào tạo nghề và nâng cao tay nghề cho lao động. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lồng ghép kế hoạch đào tạo 

nghề hàng năm với hỗ trợ đào tạo nghệ nhân, thợ giỏi các ngành nghề thuộc lĩnh 

vực tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề có tính đặc thù, có kỹ thuật chuyên sâu 

gắn với nhu cầu sử dụng của các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Tham mưu cân đối, bố trí nguồn 

kinh phí triển khai Chương trình khuyến công trên địa bàn huyện đảm bảo đúng 

quy định. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Phối hợp với các 

đơn vị liên quan tham mưu lồng ghép các nguồn lực, các Chương trình mục tiêu 

quốc gia (Chương trình xây dựng nông thôn mới, Kế hoạch triển khai Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện…) trong việc triển khai các hoạt 

động khuyến công trên địa bàn. 
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5. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: Chủ trì phối hợp với các 

phòng chuyên môn, các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến công đến các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền chính sách 

khuyến công tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công và Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025 

đến các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. 

Rà soát các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu đăng ký đề án khuyến 

công Quốc gia và đề án khuyến công địa phương và hướng dẫn các cơ sở công 

nghiệp nông thôn về thủ tục hồ sơ đăng ký gửi UBND huyện (qua phòng Kinh tế 

và Hạ tầng) tổng hợp trước ngày 15/5/2023. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 

hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn xã. 

7. Các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện: Căn cứ tình 

hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, tùy thuộc vào nhu cầu cấp thiết của thị 

trường đối với sản phẩm do đơn vị mình sản xuất và khả năng nguồn vốn của đơn 

vị để lập kế hoạch đầu tư mở rộng hoặc nâng cấp thiết bị máy móc, đào tạo nhân 

lực, phát triển sản phẩm... đăng ký với chính quyền địa phương để được hưởng 

thụ Chương trình khuyến công hỗ trợ trước ngày 10/5/2023. 

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Các phòng chuyên môn, các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn 

cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này nghiên cứu, quán triệt 

và tổ chức thực hiện có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn tại cơ sở. Báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) 

trước ngày 15/11/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Công thương theo 

quy định. 

2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu cho UBND huyện báo 

cáo UBND tỉnh, Sở Công thương đảm bảo thời gian theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Thuận Châu về triển khai Chương 

trình khuyến công năm 2023 trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Công thương; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Phó Chủ tịch UBND huyện PTK; 
- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 
- Lưu VT, KTHT (10). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Mạnh Hùng 
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