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             Số:   
V/v rà soát đề xuất chương trình khuyến công 

năm 2023. 

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

Kính gửi:  

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- UBND các xã, phường, thị trấn 
 

Thực hiện Công văn số 370/CTĐP-QLKC ngày 17 tháng 5 năm 2022 của 

Cục Công thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia 

năm 2023, Công văn số 5221/UBND-VP ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, 

tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp kính đề nghị phòng 

Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn; cộng tác viên khuyến công rà soát và đề xuất các nội dung 

chương trình đề án khuyến công quốc gia năm 2022 phù hợp với nhu cầu và năng 

lực của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn.  

Định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công 2023:  

1) Nguyên tắc chung 

- Tăng cường hỗ trợ các cơ sở CNNT tiếp cận kinh tế số thông qua hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp thông minh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp, theo hướng số hóa và kết nối cao các thiết bị máy móc, tăng cường sự 

chủ động, linh hoạt trong mọi hoạt động; tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí, nâng 

cao năng suất, chất lượng và tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp; giải quyết tốt 

những vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường; quá trình sản xuất dựa trên khả năng sử 

dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dữ liệu lớn (Big Data) và internet 

vạn vật (IoT)… để tự vận hành, thay đổi cách thức sản xuất truyền thống, tạo ra 

nhiều sản phẩm mới có chất lượng vượt trội.  
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- Đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia đầu tư phát triển 

sản xuất tại các cụm công nghiệp, mạnh cả về số lượng, quy mô dự án, đa dạng các 

lĩnh vực đầu tư theo quy định. Hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm có giá trị gia tăng 

cao, ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là trong 

lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản. Hình thành các sản phẩm, nhóm sản phẩm 

có sức cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. 

- Việc khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023 tiếp tục theo 

hướng nâng cao chất lượng, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng 

điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Mỗi 

địa phương phấn đấu xây dựng được đề án điểm trên cơ sở chủ trương, định 

hướng, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong trung và dài hạn, đảm bảo có tác 

động lan tỏa, hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của 

vùng, địa phương. 

- Xét ưu tiên đối tượng thụ hưởng của chương trình KCQG là các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã; ưu tiên các đề án điểm, đề án nhóm. Sắp xếp thứ tự 

ưu tiên các đề án đăng ký theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai 

thực hiện năm 2023. Quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ 

làm chủ hoặc sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định tại Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP.  

2) Các nội dung cần tập trung 

- Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ mới, 

sản xuất sản phẩm mới. Ưu tiên xây dựng các mô hình về chế biến nông lâm thủy 

sản, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp; mô hình tổ chức 

sản xuất theo hướng tuần hoàn, phát triển sản xuất đề giảm nghèo bền vững cho 

các đối tượng yếu thế ở địa bàn khó khăn; mô hình khác theo nhu cầu của sản xuất, 

thị trường và định hướng phát triển của ngành, địa phương. 

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, tự 

động hóa vào sản xuất. Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến cho cơ sở CNNT tự 

nghiên cứu, sản xuất, gia công chế tạo và ứng dụng có hiệu quả kinh tế cao và sản 

xuất, được cơ quan quản lý công nhận. Đổi mới, nâng cấp quy trình sản xuất công 
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nghệ theo hướng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng các nguồn 

nguyên liệu hoặc đưa ra các sản phẩm có tính bảo vệ môi trường, bền vững. 

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT sữa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi 

trường; Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn và nhân 

rộng mô hình áp dụng. Hỗ trợ các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản 

trị doanh nghiệp. Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; ưu 

tiên các địa phương có đăng ký đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu 

cấp khu vực, quốc gia. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, sửa 

chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Đối 

với đề án hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm 

công nghiệp: Lựa chọn cụm công nghiệp mà chủ đầu tư dự kiến hoàn thành hạng 

mục hoặc gói thầu đề nghị hỗ trợ trong năm kế hoạch; các cụm công nghiệp có hồ 

sơ pháp lý đầy đủ. 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp kính đề nghị 

phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn rà soát và đề xuất chương trình khuyến công quốc gia năm 

2023 và gửi về Trung tâm trước ngày 10/6/2022 để Trung tâm tổng hợp kịp thời và 

xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023 trình các cấp có thẩm quyền xem xét. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công Thương (b/c); 

- Phòng KTHT/KT huyện, TX, TP; 

- TT VH-TT-TT huyện, TX, TP; 

- Chi cục QLCL NLS&TS; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- CTV khuyến công; 

- Trang tin điện tử TTKC; 

- PGĐ, các phòng TTKC; 

- Lưu: VT, KCTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Trung Hải 
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