
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH BA RIA — VUNG TAU Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S& -E'QD-UBND Ba R(a- Ving Tàu, ngày  O  tháng nàm 2022 

QUYET DNH 
Ban hành K hoch khuyn c6ng da  phiro'ng 
nàm 2023 trên dja bàn tinh Ba Ra-Vung Tàu 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH BA R4A - VUNG TAU 

Can c Luçt T chic chInh quyn dja phwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Luát tha dii, b sung m(3t s diu cza Luat  T chic ChInh phi và Lut Tc chü'c 

chinh quyn djaphwo'ng ngày 22 tháng 11 nãm 2019, 

Can th Nghj djnh s 45/2012/ND-cP ngày 21 tháng 5 näm 2012 cña 

ChInh phz v Khuyé'n công, 

Can c& Thong tu' s 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 nám 2013 cia Bô 

tru'&ng Bó Cong Thwo'ng quy djnh ye' vic xây dy'ng kê' hoqch, td chjc thtc hin 

và quán l kinh phi khuyln cOng quc gia (dwcic sica bd sung bài Thông tu' 

so 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 nám 2018 cza Bó tru'àng Bó COng 

Thiroiig), 

Can c& Thông tu' sá 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 nàm 2018 cia Bó 

tru'Ong Bó Tài chInh huáng dán lap, quán l,), s& dyng kinh phi khuyln cOng; 

Can c' Nghj quylt 59/2017/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 nàm 2017 cza 

H3i dng nhân dan tinh v ban hành Quy d,inh ché' d5 cOng tác phi trong nwO'c, 

ché' d3 chi hç5i nghj trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu; 

Can cz' Quyê't djnh sO' 34/2019/QD-UBND ngày 18 tháng 12 nám 2019 cta 

Uy ban nhán dan tjnh ban hành Quy chl quán st'r dyng kinh phi khuyê'n cong 

djaphiwng trên dja bàn tinh. 

Can cii' Quylt djnh so' 1589/QD-UBND ngày 11 tháng 6 nàm 2021 cña Uy 

ban nhán dan tinh v vic phê duyt chwo'ng trmnh khuyln cOng tinh Ba Rja - 

VIng Tàu giai dogn 2021-2025; 

Theo d nghi cia Giám do'c Sá Cong Thu'cing tgi Ta trinh so' 31/TTr-SCT 

ngày 18 tháng 8 nám 2022 v vic d nghj phê duyt K hogch khuye'n cOng dja 

phwang nam 2023. 
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QUYET IllNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoich Khuyn cong dja 
phuo'ng näm 2023 trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các S&: Cong Thuang, 
Tài chInh, K hoch và Du tu, Khoa hçc và Cong ngh, Nông nghip và Phát 
trin nông thôn; Thu truâng các sâ, ban, ngânh thuc tinh; Chü tjch UBND các 
huyn, thj xâ, thành ph; các t chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi 
hành Quy& djnh nay.!. 

Noi nIzmn: 
-NhffDiêu3; 
- B Cong Thtrcmg (d b/c); 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Trung tam Cong báo — Tin h9c; 
- Trung Tam Khuyn Cong; 
- Website UBND tinh, Website cüa SCT; 
- Liru: VT, KTN (5). 5) 

Nguyn C6ng Vinh 



AN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
R!A — VUNG TAU Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

KE HOACH 
yen cong dla  phuro'ng nàm 2023 trên dla  bàn tinh Ba Rja-Vüng Thu 

(Ban hành kern theo Quyet d/nh so 76./QD- UBND ngày Q/9/2O22 
cia UBND tInh Ba Rja - Ving Tàu) 

I. MTJC DICH, yEu cAu 
1. Mtic  dich 

- Khuyn khIch chuyn giao, üng diing khoa h9c cong ngh, sn xut sach 
hcm tai  các Co sâ san xut cong nghip nông thOn, nhm nâng cao hiu qua sir 
ding tài nguyen thiên nhien, nguyen vt 1iu; giãm thiu phát thai và han  ch ô 
nhim moi trurng, hung dn mic tiêu tang trrnng xanh, phát trin bn vttng. 

- Huy dng ti da các ngun 1irc du tu vào san xut cong nghip - tiu thu 
cong nghip, nhm chuyn djch Co cu kinh t theo hi.ràng tich c1rc, tao  vic 
lam, tang thu nhp cho ngui lao dng nông thôn và gop phn xây dirng nông 
thôn mâi. 

- H trg, tao  diu kin cho các t chirc, cá nhân thuc mç1 thành phn kinh 
t du tu phát trin cong nghip - tiu thu cong nghip mOt  each bn vrng, nâng 
cao näng lirc canh  tranh, thirc hin có hiu qua 1 trInh hi nhp kinh t quc t. 

2. Yen cu 

- H trq dung di tuçmg, dung mvc  dIch, dam bão hiu qua, thit thixc; h 
trçl các ngành ngh& san phm tiôu biu phü hçip vâi tim näng, 1i th canh 
tranh cüa dja phucing, tang nàng hrc canh  tranh cho san phm. 

- Các ni dung h trçl khuyn cong phái có tác dng lan töa, thüc dy six 
phát trin cong nghip nông thôn, phü hqp vâi chin hrçic, quy hoach tinh. 

- Ni dung thim vi khuyn cong phâi phü hçip vi quy djnh cüa Nghj 
dinh sé, 45/20121ND-CP ngày 2 1/5/2012 cüa ChInh phü. Các t chirc, Ca nhân 
duqc h trq kinh phi khuyn cOng phãi b trI du kinh phi thrc hin d an và cam 
kt chua duçic h trçY tü bt kS'  ngun kinh phi nào cUa Nhà nithc cho cüng mt 
ni dung chi di.rc kinh phi khuyn cong h try. 

II. NO!  DUNG KE HOJCH KHUYEN CONG 

1. H trq crng dçing may móc, thi& bj, day chuyn cong ngh tiên tin vào 
san xut cOng nghip — tiu thu cOng nghip, theo quy djnh tai  khoan 3, Diu 6, 
Thông tu s 28/201 8/TT-BTC ngày 28/3/2018 cua BO truâng B Tài chinh; 
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khoân 5, Diu 8, Quy ch quãn 15', sir dung kinh phi khuyn cong dja phi.rmg 
hen dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu duçic ban hành kern theo Quyt djnh s 
34/2019/QD-UBND ngày 18/12/2019. K hoch khuyn cong dja phixcing näm 
2023, dir kin h trq 11-15 cc si (doanh nghip). 

2. Chizang trInh phát trin san phm: H trçi các c s cong nghip nông 
thôn tham gia hi chçr, trin lam; Tham gia bInh ch9n san phm cong nghip 
nông thôn tiêu biu cp quc gia. Theo quy djnh tai  khoãn 4, Diu 6, Thông til 
s 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 cüa B Tài chInh; khoàn 7, Diu 8, Quy 
ch quân 15', s1r dung kinh phi khuyn cong dja phtwng trên dja bàn tinh Ba Rja 
— Vüng Tàu di.rçic ban hành kern theo Quy& djnh s 34/2019/QD-UBND ngày 
18/12/2019. 

3. Hott dng tu vn, tp hun k5' thut áp dicing san xut sch hcm cho các 
doanh nghip, co sâ san xut cOng nghip; t.p hun nâng cao nàng 1irc quãn 15' 
cho các co s& cOng nghip nông thôn. Theo quy djnh ti khoãn 2, Diu 6, Thông 
ti.r so 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 cUa Bc) Tài chInh; khoãn 7, Diêu 7, Quy 
ch quán 15', sü dicing kinh phi khuyn cong dja phinmg trên dja bàn tinh Ba Rja 
— Vüng Tàu di.rçic ban hành kern theo Quyt djnh s 34/2019/QD-UBND ngày 
18/12/2019. 

4. Nâng cao näng hrc quàn 15' và t chüc hot dc)ng  khuyn công, gm: T 
chirc tp hu.n bi di.rông chuyên môn, nghip v11 cho cc)ng tác viên khuyn 
cOng; Duy trI mng luâi cc)ng  tác viên khuyn cOng; Tp hun theo chuyên d; 
Nâng cp h? tang cOng ngh thông tin 2023. Theo quy djnh ti khoàn 9, Diu 6, 
Thông tu s 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 cüa Bc)  Tài chinh; khoân 7, Diu 
7 và khoân 21, Diu 8, Quy ch quàn 15', sü diing kinh phi khuyn cOng dja 
phiiong trên dja bàn tinh Ba Rja — Vng Tàu duqc ban hành kern theo Quy& 
dlnh sé 34/2019/QD-UBND ngày 18/12/2019. 

5. Xây dirng chucmg trInh tuyên trnyn hot dc)ng khuyn cOng; phát hành 
bàn tin khuyn cOng; khào sat cp nhtt dü 1iu co sâ CNNT trén trang thông tin 
din tir. Theo quy djnh t.i khoán 6, Diu 6, Thông tu s 28/201 8/TT-BTC ngày 
28/3/2018 cüa Bc) Tài chInh; khoãn 12, Diu 8, Quy ch quân 15', sfr dung kinh 
phI khuyn cong da phuong trên dja bàn tinh Ba Rja — VUng Tàu duçc ban 
hành kern theo Quy& djnh s 34/2019/QD-UBND ngày 18/12/2019. 

(Clii tié't tçzi "Danh mic nhim v khuyé'n cong nám 2023" kern theo) 

III. KINH PHi, TIEN DO TH1)C HHN 
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1. Kinh phi thurc hin (dr kiên): 9.047.681.830 dng (chin t không tram 
bn muth bay triu sáu tram tam mizai m& nghIn tam tram ba muoi dng). 
Trong do: 

- Ngun vé,n ngân sách tinh: 5.747.681.830 dng; 

- Ngun kinh phi dM i'rng cüa doanh nghip: 3.300.000.000 dng. 

2. Tin d thrc hin: Thyi gian thrc hin K hoch khuyn cong dja 
phuang nàm 2023, tir ngày 01/01/2023 dn ngày 31/12/2023. 

IV. TO CHI'C THVC HIN 

1. SO' Cong Thtrong 

- Trên Ca s K hotch khuyn cOng dja phuang näm 2023 duçrc Uy ban 
nhân dan tinh phê duyt, Si Cong ThucTng có trách nhim 1p di,r toán chi tiêt 
kinh phi thirc hin chucmg trInh khuyn cOng dja phucrng näm 2023, gui Sà Tài 
chInh thm djnh và tham mini Uy ban nhân dan tinh phê duyt. 

- Chü trI, phi hcTp vói các sf1, ngành, dja phucing lien quan trin khai k 
hoch khuyn cOng dja phuang näm 2023, dam bâo theo dung mçic dich, yêu 

cu, ni dung d ra tai  K hotch nay. 

- Chü trI phân b dir toán kinh phi cho Trung tam Khuyn cong và Tu vn 
phát trin cong nghip trin khai thirc hin k hoach  khuyn cong dja phuang 

näm 2023. 

- Chü trI, phi hçip vi các s& ngành cO lien quan, UBND các huyn, thj 
xâ, thành ph, kim tra djnh ks', dt xut, giám sat, dánh giá tInh hInh thirc hin 
nhim vii, mtic tiêu K hoch d ra, dam bão vic quân 15', sü ding kinh phi 

khuyn cOng dung miic dich, tit kim, hiu qua. 

- Kim tra, quy& toán kinh phi thrc hin k hoach khuyn cong dja 
phuang näm 2023, theo quy djnh. 

2. SO' Tài chInh 

Trên co sO K hoch khuyn cong dja phucing näm 2023 duçic Uy ban nhân 
dan tinh phê duyt và dir toán kinh phi chi tit chucmg trInh khuyn cong dja 
phi.rong nàm 2023 do SO Cong Thucing lap, SO Tài chInh t chrc thm djnh và 

tham mini Uy ban nhân dan tinh b trI kinh phi theo phân cp ngân sách nhà 
nuOc hin hnh, phñ hçp vOi khá näng can dé,i vâ theo quy djnh cUa Luât ng 

sách nhà nithc. 

3. Các sO', ngành lien quan, UBND các huyn, thj xã, thành ph 

Theo chuc nàng nhim vii dtrcic giao, phi hçp SO Cong Thuong djnh k5', 
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dt xu.t, giám sat, dánh giá tInh hInh thrc hin nhim vii trong k hoch khuyn 

công, nhim bão dam vic quãn 1, sir d%lng kinh phi khuyn cong diing miic 
dIch, có hiu qua.!. 



H MUC  NHIM VJ KE bACH  KHUYEN CONG DJA PHU'NG NAM 2023 

(Kern theo K hogch khuyèn cong ct/a phu'ong nám 2023 trên ct/a bàn tinh, 
ban hành kern theo Quyêt ct/nh s Z6/QD-UBND ngày  O/±)  /2022 cáa UBND tinh) 

Doi vj tInh: dóng 

TT 

- 

Ten nhim vi 
khuyn cong 

Don vj thijc 
hin 

Mic tiêu và ni dung 
chInh 

D k kh qua dt duçic 

Thôi gian Kinh phi thujc hin 

Ghi chü Bat du 
(tháng) 

Kt thüc 
(tháng) 

Tng kinh phi 
thic hin 

Kinh phi 
khuyn cong dja 

phirong 

Kinh phi dóng 
gOp cüa don vj 

thu hLr&ng 

I Chirong trInh dào to, tp hun 251,875,000 251,875,000 
1589/QD- 

UBND 

Tp hun bi duông 
k thut áp ding san 
xut sach  hcin trong 
san xut cong nghip 

TTKC, các da 
phucmg, 
DN/Cci th 

NNT 

02 1&p tp huAn bi dung 
k5? thut áp dimg san xuât 
sach hon cho các doanh 

nghip 

Giâi thiêu các 1çi ich áp 
dmg san xuAt sach  han; 
h trçi k5 thut áp ding 
san xuât sach  han cho các 
các doanh nghip, co s& 
san xuAt cOng nghip 
nhäm tit kim näng hrcing 
và san xut hiu qua. 

01/2023 12/2023 63,550,000 63,550,000 

2 

Tp hun bi du&ng 
nãng cao näng hrc 
quàn 1' cho các co 
sâ cOng nghip nông 
thOn 

TTKC, DN/Cci 
sâ CNNT, 
CTV 

03 lap bôi duOng nâng 
cao nang hrc quãn l' cho 
cac cci so cong nghip 
nông thôn 

Giiip cho các CSCNNT 
nang cao hiu qua san xuât 
kinh doanh, nâng cao nãng 
hrc canh  tranh, m& rung 
thj tnthng. 

0 1/2023 12/2023 95,325,000 95,325,000 

T chüc tp hun 
theo chuyên d 

TTKC, mng 
hróiCTV; 
UBND CC 

huyn Va các 
dcmvjliên 
quan 

01 lap tp hun theo 
chuyên d v san xut 
sach han, sir dung näng 
lucmg tiêt kim hiu qua 
và mO hinh khuyn cong 
dim cho các cong  tác 
viên và can bO lam cOng 
tác Khuyên cOng trén dja 
bàn tinh 

Tuyên truyn v san xut 
sach han, si ding nàng 
lucmg tit kim hiu qua 
và mô hinh khuyán cong 
diem trên dia bàn tinh 

0 1/2023 12/2023 93,000,000 93,000,000 



TT 
Ten nhim vt1i 

khuyen cong 
Don vl thrc 

hin 
Miic tiêu và ni dung 

chInh 
Dir kin kt qua dit duqc 

Thori gian Kinh phi thi4rc hin 

Ghi chü Bat du 
(tháng) 

Kt thüc 
(tháng) 

Tng kinh phi 
thirc hin 

Kinh phi 
U3r'Cfl cong dja 

phirong 

Kinh phi dóng 
gOp cüa don vj 

thii hir&ng 

II Chirong trInh h trçr frng ding may móc thit bj tiên tin 6,600,000,000 3,300,000,000 3,300,000,000 
1589/QD- 

UBND 

H trçr rng dimg 
may mOc thit bjtiên 
tien trong san xuât 
cong nghip 

Si Cong 
Thuang, 
TTKC, Phông 
KT/ KT - HT 
huyn, TX,TP, 
các dan vj thi 
huàng 

H trq i'rng diing may 

móc thit bi tin tin trong 
san xut ccr khI; san xuât, 
ch bin thic phm; san 
xut san phm g thu 
cOng m ngh và các 
ngành san xuAt khác 

H trçl crng dung may móc 
thit bj tin tin trong san 
xuât nhäm phát trin san 
xuAt, nâng cao nAng hrc 
cnh tranh san phm và 
tio vic lam cho lao dng 
dja phuang 

01/2023 12/2023 6,600,000,000 3,300,000,000 3,300,000,000 

III Chirong trInh phát trin san phâm 629,120,000 629,120,000 

Tham gia hOi  chçi 
trien lam 

TTKC, DN/Cci 
s& CNNT 

Tham gia 5 hOi  chq: Giáp 
doanh nghip, cci s?i 
CNNT tiêu biêu quãng bá 
san phâm, ma rng thj 
trithng, tim nhà phân phi 

Giài thiu quãng bá san 
phâm CNNT vâi các tinh, 
thành phô khác 

01/2023 12/2023 490,720,000 490,720,000 

6 

Tham gia chumg 
trInh bInh ch9n san 
phm cong nghip 
nông thôn tiêu biêu 
cap quôc gia 

TTKC, phOng 
, KT-

HT các huyn, 
thi ,, thành 
phô, DN/ Ca 
s& CNNT 

Tham gia binh ch9n san 
phâm CNNT tiêu biêu cap 

Quc gia 

Phát hin, ton vinh san 
phâm CNNT tiêu biêu trên 
dja bàn tinh cp Quc gia 

01/2023 12/2023 138,400,000 138,400,000 

IV 
Chuo'ng trInh h trçr cung cp thông tin v các chInh sOch 
phOt trin cong nghip, chirong trInh khuyn cOng 

721,550,000 721,550,000 
1589/QD- 

UBND 

7 
Nâng cAp h tang 
cong ngh thông tin 
2023 

TTKC 

Nãng cAp ca sâ h tAng vA 
cong nghé thông tin, 
phi.rang tin lam vic cho 
TTKC theo huàng chuyên 
nghip dê thirc hin tot 
nhim vi 

Duy trI hoat dông cüa 
Website TTKC, thiAt bj 
phic vi cOng vic TTKC 

0 1/2023 12/2023 150,000,000 150,000,000 



TT 
Ten nhim vu 
1diuyn cong 

Don vj thirc 
hin 

Miic tiêu và ni dung 
chinh 

D k kt qua dt dirçc 

Thôi gian Kinh phi thiyc hin 

Ghi chü Bt du 
(tháng) 

Kt thüc 
(tháng) 

Tng kinh phi 
thirc hin 

Kinh phi 
khllYen cong dja 

phiro'ng 

Kinh phi dóng 
gop cüa don vj 

thti htr&ng 

8 

Xây &rng chucmg 
tflflh tuYen tfl1yfl 
hot dçng khuyên 
cong trên dja bàn tinh 

TTKC, Dài 
phát thanh CC 

huyn, TX, TP 

Tuyên truyn cáe thông tin 
chInh sách, ho?t dng 
khuyên công, SXSH, 
TKNL trên các dài phát 
thanh và các kOith thông 
tin khác tai  các huyn,thj 
xä, thành phô trên dja bàn 
tinh 

Các chInh sách, hoat dng 
khuyn cong h trq doanh 
nghip duqc dua dn mci 
thành phn trOn dja bàn 
tith. 

01/2023 12/2023 201,300,000 201,300,000 

Phát hành bàn tin 
Khuyn cong 

TTKC 

Thông tin các chInh sách, 
hoat dng cüa ngành cong 
thuong, hoat dng Khuyên 
cong den toàn the các 
thành ph&n kinh t trên dja 
bàn tinh 
Phát hành 04k'/näm; mt 
k' 700 cun. 

- Ph bin mô hInh hiu 
qua, quâng bá gisi thiu 
san phm 
- Giüp doanh nghip nhO 
và vera tip cn các chInh 
sách h trçi phát trin 
doanh nghip trOn dja bàn 
tinh; 
- Thông tin c1n cp xã, 
ngoài tinh. 

0 1/2023 12/2023 289,000,000 289,000,000 
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Khào sat ci,  nht di 
1iu cti sâ CNNT 
trén trang thông tin 
din tCr Trung tam 
khuyên cOng 

TTKC, DN/Cci 
s& CNNT 

Khào sat thng kê các 
thông tin, hInh ành san 
phâm cüa các cci s& 
CNNT trên dja bàn tinh, 
d clang tài và cp nht len 
trang web cüa TTKC. 

Quãng bá, gi&i thiêu san 
phm, djch vi cüa doanh 
nghip gn vth d 1iu so 
b dã có trong website 
Trung tam khuyn công; 
Nm bt thông tin, tInh 
hInh san xut kinh doanh 
cüa doanh nghip 

01/2023 12/2023 81,250,000 81,250,000 

V 
Chirong trInh h trçr nâng cao nàng hc quãn 1 và t chirc 
thrc hin hoit dng khuyn cong 

- - 

597,629,000 597,629,000 
1589/QD- 



TT 

+ 

Ten nhim vu 
A khuyen cong 

Don vj thijc 
hin 

Mic tiêu và ni dung 
chInh 

Dir kin kt qua dt thrç'c 

Thôi gian Kinh phi thirc hin 

GM chü Bt du 
(tháng) 

Kt thüc 
(tháng) 

TEng kinh phi 
thiyc hin 

Kinh phi 
A uyen cong d!a  

phirong + 

Kinh phi dóng 
gop cüa don vi 

thii hir&ng 

- 
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Duy tn mng hrài 
congtácviênkhuyên 
cOng tinh Ba Rja - 
VUng Tàu 

TTKC, mng 
1'.  cong tác 

. 
vien 

Dam bão duy tn hoat dng 
cüa mang 1ithi CTV; nâng 
cao nãng 1rc t chirc thirc 
hiên hoat dng khuyn 
cong cua mang luài CTV 
Va các can bO lam cong 
tác khuyn cong t?i  các 
dja phrnng 

Duy trI hoat dng cña 
mng hr&i cong tác vien 
khuyn công; T6 chüc tap 
hu.n, bi duOng nâng cao 
nAng hrc cho dOi  ngü CTV 
và can bO khuyên cong 

01/2023 12/2023 597,629,000 597,629,000 

VI Kinh phi quãn I chiroiig trInh, nhim viii 247,507,830 247,507,830 

S& Cong Thuong 
(1.5%) 

82,502,610 82,502,610 

2 
Trung tam Khuyn 
cOng (3%) 

165,005,220 165,005,220 

— TEng cong 
- 

9,047,681,830 5,747,681,830 3,300,000,000 
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