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DỰ THẢO 1 

 

BÁO CÁO 
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1288/QĐ-TTg NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2014  

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

  

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ về khuyến công, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 phê duyệt Chương 

trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 (Quyết định số 1288/QĐ-TTg).  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 

được thông báo tại văn bản số 9662/VPCP-CN ngày 23 tháng 10 năm 2019 của 

Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị xây dựng báo cáo kết quả thực 

hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2014 - 2020 nhằm đánh giá những kết 

quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất 

các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 để Bộ Công 

Thương tổng hợp, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, đơn vị, Bộ Công Thương 

kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình khuyến công 

quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg và dự thảo Chương 

trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

 

 

 

 

 



2 

 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG 

QUỐC GIA THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1288/QĐ-TTg  

 

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn có vị trí chiến lược  

và là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước. Từ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; Đảng ta đã xác định: Trong mối quan hệ mật thiết 

giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nông dân là chủ thể của quá trình 

phát triển, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng các cơ sở công nghiệp, 

dịch vụ và phát triển đô thị theo quy hoạch là căn bản; phát triển toàn diện, hiện 

đại hóa nông nghiệp là then chốt. Phát triển khu vực nông thôn và nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của nông dân dựa trên cơ chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng lĩnh vực, để 

giải phóng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; khai thác tốt các điều 

kiện thuận lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế cho phát triển lực lượng sản xuất 

tại khu vực nông thôn; phát huy cao nội lực; đồng thời tăng mạnh sự chia sẻ, hỗ 

trợ, đầu tư của Nhà nước và xã hội, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng nhanh 

các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến cho khu vực nông thôn. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển công nghiệp ở nông 

thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xuất phát từ yêu 

cầu thực tiễn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trên cơ sở chủ trương, 

đường lối của Đảng, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng và trình Chính 

phủ ban hành Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 về 

khuyến công. Tiếp đó, ngày  01 tháng 8 năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình KCQG đến 

năm 2020.  

Theo đó, công tác khuyến công của cả nước những năm qua đã tích cực 

hướng các nội dung hoạt động nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu mà Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đề ra là: 

Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ ở các vùng nông thôn theo quy hoạch. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp chế biến 

tinh, chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu và thị trường, đẩy mạnh sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp, triển khai chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề. 

Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ, đào 

tạo nguồn nhân lực, tạo đột phá để hiện đại hoá nông nghiệp, công nghiệp hoá 

nông thôn. 

 I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN 

CÔNG  

1. Công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai Chương trình  
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Sau khi Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ về khuyến công và Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 

năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc 

gia đến năm 2020 được ban hành; công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai 

Chương trình khuyến công đã được quan tâm thực hiện ở cả Trung ương và địa 

phương để nhanh chóng phát huy hiệu quả. 

Ở Trung ương: Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Công nghiệp địa phương 

nay là Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) tổ chức thực hiện việc hướng 

dẫn, chỉ đạo, triển khai Chương trình tới các địa phương và các tổ chức dịch vụ 

khuyến công thông qua các: Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về 

khuyến công; Hội nghị tập huấn về công tác khuyến công; Hội nghị khuyến 

công hàng năm tại các vùng, các khu vực và các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề. 

Bộ Công Thương cũng giao Cục CTĐP làm đầu mối trong công tác kiểm tra, 

giám sát tình hình thực hiện công tác khuyến công hàng năm tại các địa phương 

và các tổ chức dịch vụ khuyến công, qua đó đánh giá những kết quả tích cực để 

phát huy, nhân rộng và nắm bắt những bất cập, tồn tại để chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ 

trợ tháo gỡ. 

Ở địa phương: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giao 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các 

tổ chức kinh tế - chính trị xã hội liên quan tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tập 

huấn chuyên đề để phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình trên 

địa bàn. Trên cơ sở mục tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động khuyến công 

từng giai đoạn, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã 

trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Chương trình khuyến công địa phương 

đến năm 2020. 

2. Công tác xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách về khuyến 

công 

Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan; Ở các địa 

phương, Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh đã ban hành và chỉ đạo ban hành 

hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; mục tiêu, giải pháp tại Quyết định số 

1288/QĐ-TTg và các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói 

chung và công nghiệp thương mại nói riêng của quốc gia và từng địa phương. 

Ở Trung ương: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động 

khuyến công, Bộ Công Thương đã ban hành: Thông tư số 20/2017/TT-BCT 

ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 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 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; 

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

Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-45-2012-nd-cp-khuyen-cong-139487.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-1288-qd-ttg-2014-chuong-trinh-khuyen-cong-quoc-gia-den-2020-242264.aspx
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36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí 

khuyến công quốc gia; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 

phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 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 

thay thế Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT.  

Ở địa phương: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ 

đạo việc thực hiện, đồng thời xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về 

khuyến công địa phương như: Chương trình khuyến công giai đoạn, Quy chế  về 

việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến 

công địa phương, Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, 

kế hoạch, đề án khuyến công địa phương …Kết quả cụ thể như sau:   

- 57/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt Chương trình khuyến công địa 

phương giai đoạn đến năm 2020, chiếm 90,48%; 7/63 tỉnh, thành phố xây dựng 

và áp dụng kế hoạch khuyến công hàng năm, chiếm 9,52%. 

- 63/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt quy chế về quản lý và sử dụng kinh 

phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công địa phương và/hoặc quy 

chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án 

khuyến công địa phương để áp dụng triển khai thực hiện. 

Một số địa phương cũng xây dựng, ban hành nhiều văn bản khác liên 

quan đến công tác khuyến công như Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục 

xét tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp cấp tỉnh; Quy định bình 

chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp;… 

Ngoài ra, Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương còn ban hành 

nhiều văn bản, tài liệu để hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, 

tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương. Trong 

đó phải kể đến văn bản số 7540/BCT-CNĐP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

Công Thương gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến công và tăng cường năng lực Trung 

tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ở địa phương. Theo đó, vai 

trò, vị trí của các cơ quan quản lý nhà nước về Công Thương ở địa phương được 

quán triệt, nâng cao một bước, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước 

với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở CNNT; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, sự vào 

cuộc của các cấp, các ngành ở địa phương, trong đó có vai trò nòng cốt trong 

công tác tham mưu, quản lý nhà nước của Sở Công Thương và triển khai thực 

hiện của Trung tâm Khuyến công cấp tỉnh. 
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3. Công tác phối hợp và phân công, phân cấp trong quản lý, điều 

hành thực hiện  

Thực hiện theo quy định quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại 

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và các nguyên tắc phân cấp quản lý nhà nước quy 

định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về 

phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

TW; cho đến nay, công tác phân công, phân cấp thực hiện chương trình khuyến 

công đã được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến 

công từ Trung ương đến địa phương. 

Ở Trung ương: Bộ Công Thương là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về khuyến công, cơ quan giúp Bộ Công Thương 

thực hiện chức năng này là Cục CTĐP. Trong quá trình triển khai kế hoạch, đề 

án KCQG, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, tổ chức 

chính trị - xã hội, chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp... để thực hiện các hoạt động khuyến công. Bên cạnh đó, Bộ Tài 

chính cũng đã thực hiện tốt vai trò chủ trì, quan tâm bố trí kinh phí sự nghiệp 

cho hoạt động khuyến công quốc gia hàng năm theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước; đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Chương trình. 

Ở địa phương: UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã phân 

công, phân cấp cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện 

hoạt động khuyến công. Sở Công Thương là cơ quan giúp UBND cấp tỉnh thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về khuyến công; Trung tâm Khuyến công là 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương chịu trách nhiệm triển 

khai thực hiện các hoạt động khuyến công. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị 

quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công của các địa phương còn tổ chức 

phối hợp với các tổ chức dịch vụ khuyến công như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp 

phụ nữ… triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công. 

II. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KHUYẾN CÔNG  

1. Về tổ chức khuyến công Trung ương 

Theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, Cục Công nghiệp địa phương (nay là 

Cục CTĐP) là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công; tổ chức thực hiện chương trình, đề 

án KCQG hàng năm theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.   

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 trực thuộc Cục 

CTĐP là đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện triển khai các chương trình, đề án 

KCQG tại khu vực phía Bắc.  

2. Về tổ chức khuyến công địa phương 

Tính đến nay, 63/63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước có 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm) triển khai thực hiện hoạt động khuyến 
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công. Hệ thống khuyến công trên toàn quốc đã không ngừng được củng cố, 

trưởng thành, kết nối hoạt động thống nhất từ Trung ương đến địa phương và 

hoạt động ngày càng có hiệu quả. 

- Về cán bộ làm công tác khuyến công: 

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, tính đến nay, các Trung tâm thuộc 

Sở Công Thương thực hiện chức năng, nhiệm vụ về hoạt động khuyến công trên 

cả nước có tổng số cán bộ, viên chức đang làm việc là 1.329 người, bình quân 

21,1 người/Trung tâm; tăng bình quân cả giai đoạn 2014-2020 là 23,54%; có 

1.101 biên chế, chiếm 82,84% và 228 lao động hợp đồng, chiếm 17,16%. Số lao 

động có trình độ trên đại học là 151 người, chiếm 11,36%; trình độ đại học, cao 

đẳng là 1.042 người, chiếm 78,4%; trình độ trung, sơ cấp và công nhân kỹ thuật 

là 136 người, chiếm 10,24%.  

Trong đó, số cán bộ thực tế được giao nhiệm vụ triển khai các hoạt động 

khuyến công đến cơ sở là 704 người, chiếm khoảng 53% tổng số cán bộ, viên 

chức đang làm việc tại các Trung tâm trên cả nước, với bình quân 11 

người/Trung tâm. Đây chính là lực lượng nòng cốt để triển khai thực hiện hoạt 

động khuyến công trong những năm qua. Sự phát triển và hoạt động có hiệu quả 

của hệ thống tổ chức và cán bộ khuyến công đã khẳng định sự đúng đắn của chủ 

trương phát triển tổ chức dịch vụ khuyến công và hiệu quả hoạt động của hệ 

thống đáp ứng nhu cầu cấp thiết từ thực tế.  

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ thì số lượng cán bộ tại các Trung tâm 

còn thiếu, không đồng đều giữa các địa phương. Trong 63 tỉnh, thành phố: có 

9/63 Trung tâm có số cán bộ trên 30 người trở lên (Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh 

Bình, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Phú Thọ, Bình Dương, Đồng Nai, Tp. Hồ 

Chí Minh); 17/63 Trung tâm có số cán bộ từ 20-30 người; 31/63 Trung tâm có 

số cán bộ từ 10-19 người; còn lại 6/63 Trung tâm có số lao động dưới 10 người.  

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thuộc Cục 

Công Thương địa phương, làm nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực 

hiện các đề án khuyến công quốc gia trong khu vực phía Bắc với tổng số cán bộ 

hiện đang làm việc tại Trung tâm là 40 người.  

- Về tên gọi, nhiệm vụ chủ yếu của các Trung tâm Khuyến công: 

Theo báo cáo của các địa phương, đến tháng 6 năm 2020, tên gọi, nhiệm 

vụ chủ yếu của các Trung tâm Khuyến công như sau:  

(1) Có 28/63 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 

và 01 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thực hiện hai 

nhiệm vụ: (i) Triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công theo Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP và Quyết định số 1288/QĐ-TTg; (ii) Tư vấn phát triển công 

nghiệp, chủ yếu là tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và năng 

lượng tại địa phương,...; Kinh phí hoạt động do ngân sách Nhà nước cấp và các 

nguồn thu khác từ các hoạt động tư vấn. 
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(2) Có 03/63 Trung tâm Khuyến công, thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là 

triển khai các hoạt động khuyến công theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và 

Quyết định số 1288/QĐ-TTg (Bình Thuận, Cà Mau, Lai Châu). Kinh phí hoạt 

động chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp. 

(3) Còn lại 32/63 Trung tâm ngoài thực hiện nhiệm vụ chính là khuyến 

công còn làm một số nhiệm vụ khác như xúc tiến thương mại; tiết kiệm năng 

lượng...vì vậy có một số tên gọi khác nhau như: Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại; Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng, 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến công thương. Kinh phí hoạt động của các 

Trung tâm này chủ yếu do ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu từ hoạt động tư 

vấn và các hoạt động khác. 

3. Về hệ thống cộng tác viên khuyến công và các tổ chức dịch vụ 

khuyến công khác 

Đến nay, cả nước có 101 huyện có hệ thống mạng lưới cộng tác viên cấp 

huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố) và 592 xã có cộng tác viên cấp xã (xã, 

phường, thị trấn). Ở cấp huyện, chủ yếu là cán bộ Phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ 

tầng làm kiêm nhiệm công tác khuyến công. Ở cấp xã, khuyến công viên phần 

lớn là cán bộ Hội phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên được bố trí kiêm 

nhiệm. Tiền thù lao, phụ cấp trả cho đội ngũ khuyến công viên cấp huyện, cấp 

xã được chi trả từ ngân sách địa phương. 

4. Hoạt động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các 

tổ chức khác để thực hiện hoạt động khuyến công 

Ở Trung ương, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục CTĐP ký kết các hợp 

đồng thực hiện đề án KCQG với nhiều tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức 

dịch vụ khuyến công trong và ngoài Bộ Công Thương để huy động thêm nguồn 

lực tham gia và phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến công như: 

Liên Minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội làng nghề 

Việt Nam, các trường Đại học, Cao đẳng... Ở địa phương, Sở Công Thương các 

tỉnh, thành phố cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tỉnh đoàn, Hội nông dân tỉnh, cơ sở dạy nghề, cơ quan thông tin truyền 

thông địa phương trên địa bàn… tích cực xây dựng và triển khai các đề án 

khuyến công đạt hiệu quả cao. 

5. Thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước khác 

5.1. Đối với Bộ Công Thương 

- Sau khi Quyết định số 1288/QĐ-TTg được ban hành, Bộ Công Thương 

đã tích cực phối hợp với các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg: 

Xây dựng hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng trình cấp có thẩm 
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quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác khuyến công và 

ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong chỉ đạo các đơn 

vị thuộc Bộ Công Thương, các Sở Công Thương hướng dẫn, xử lý các khó khăn, 

vướng mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện 

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và Quyết định số 1288/QĐ-TTg. 

- Xây dựng kế hoạch ngân sách kinh phí khuyến công quốc gia hàng năm 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Trong 6 năm triển khai 

thực hiện Quyết định 1288/QĐ-TTg, Bộ Công Thương luôn đề cao trách nhiệm 

trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khuyến công; 

thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá và cải tiến phương pháp quản lý, tổ 

chức thực hiện nhằm sử dụng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đúng mục 

đích, đúng chế độ và đạt hiệu quả cao. 

- Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng cơ chế 

chính sách, ban hành văn bản quy phạm về công tác khuyến công tại địa 

phương; hướng dẫn các Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện 

và quản lý nguồn kinh phí khuyến công địa phương; xây dựng chương trình 

khuyến công địa phương giai đoạn đến năm 2020. 

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cơ bản đáp ứng được yêu cầu chuyên 

môn của quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công. Theo dõi, đánh giá và 

định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình hoạt động khuyến công 

chung của cả nước để có những giải pháp điều hành thích hợp. 

   - Phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và đơn vị có liên 

quan tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các đề án khuyến 

công quốc gia và việc quản lý sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia (trung 

bình 20 tỉnh/năm). 

- Định kỳ hàng năm tổ chức chuỗi sự kiện các hoạt động của ngành Công 

Thương tại khu vực Bắc - Trung - Nam như Hội nghị ngành Công Thương cấp 

khu vực; Hội nghị khuyến công cấp khu vực, Hội chợ triển lãm hàng công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu và Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp khu vực hoặc cấp quốc gia. Bộ Công Thương và Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố đã phát động các phong trào thi đua, xét khen thưởng cho các tổ 

chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến công và tôn vinh tại 

các Hội nghị khuyến công cấp khu vực hàng năm. 

5.2. Đối với Uỷ ban nhân dân, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

 Ở địa phương, Sở Công Thương là cơ quan giúp Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công trên địa 

bàn, Sở Công Thương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, cụ thể như: 

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật để quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn. Triển khai xây dựng 
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và rà soát, bổ sung các quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 

xây dựng các đề án phát triển một số ngành nghề có lợi thế, xây dựng, danh mục 

các ngành nghề ưu tiên, các ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương; phát 

triển các cụm công nghiệp; các chính sách ưu đãi đầu tư, khuyến khích phát 

triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề ở địa phương. Tham mưu 

cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết các vấn 

đề liên quan đến đầu tư, tài chính - tín dụng, khoa học công nghệ, thông tin - thị 

trường, đất đai, lao động và môi trường phục vụ phát triển công nghiệp nông 

thôn. 

- Sở Công Thương đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế 

hoạch khuyến công địa phương hàng năm, trình Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đến nay, 100% các tỉnh, thành phố đều bố 

trí kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai hoạt động khuyến công tại địa 

phương. Tổng kinh phí khuyến công địa phương trong 6 năm qua là 1.054,28 tỷ 

đồng, chiếm 57,96% tổng kinh phí, tăng bình quân giai đoạn là 27,26%. Bên 

cạnh nguồn kinh phí Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp hàng năm, nhiều huyện, thị xã 

của một số tỉnh cũng đã dành nguồn kinh phí từ ngân sách để tổ chức triển khai 

các hoạt động khuyến công trên địa bàn. 

- Các Sở Công Thương đã xây dựng đề án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 

trực thuộc Sở Công Thương. Đồng thời đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, con 

người cho các Trung tâm để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

- Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc 

cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn 

được quan tâm nhằm đảm bảo việc sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục 

đích, có hiệu quả và đạt các mục tiêu đã đề ra. 

5.3 Đối với các Bộ ban ngành có liên quan 

5.3.1 Bộ Tài Chính 

Sau khi Quyết định số 1288/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban 

hành, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực 

triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể: 

- Tích cực phối hợp với Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố 

phổ biến, hướng dẫn và tham gia tập huấn về việc lập, quản lý sử dụng kinh phí 

khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng và ban hành Thông tư 

số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2018 thay thế Thông tư liên tịch số 

26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ 

Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công 

quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương; hướng dẫn các địa phương xây 
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dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương về quản lý và sử dụng kinh phí 

khuyến công địa phương. 

- Đảm bảo kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hoạt động khuyến công và 

tăng dần qua các năm, trung bình khoảng 109,25 tỷ đồng/năm; Phối hợp với Bộ 

Công Thương trong hướng dẫn, kiểm tra giám sát, quyết toán việc sử dụng kinh 

phí khuyến công quốc gia hàng năm. 

- Một số Bộ, ngành khác: Một số Bộ, ngành như Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam…đã chủ động lồng ghép các Chương trình 

mục tiêu khác để phối hợp thực hiện như Chương trình "Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đến năm 2020", Chương trình Khuyến nông quốc gia cho phát 

triển các vùng nguyên liệu nông, lâm, thuỷ sản tạo nguồn lực cho phát triển công 

nghiệp chế biến, Chương trình xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công 

nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi…    

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

KHUYẾN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1288/QĐ-TTG 

1. Kết quả thực hiện theo các tiểu chương trình: 

- Chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay 

nghề  

Trong những năm qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo rà soát chương trình, 

đề án về đào tạo nghề, hạn chế tối đa tỷ lệ hỗ trợ đối với nội dung này nhằm 

giảm bớt sự trùng lắp, chồng chéo với Chương trình đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chỉ thực hiện hỗ trợ hoạt 

động đào tạo nghề, truyền nghề chủ yếu bằng hình thức đào tạo tại chỗ, ngắn 

hạn (dưới 1 năm) gắn với nhu cầu lao động thực tế của các doanh nghiệp, cơ sở 

CNNT. Kết quả, đã tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho 

18.400 lao động (đạt 13,14% mục tiêu giai đoạn). Trong đó: đào tạo nghề, tạo 

việc làm mới cho khoảng 18.000 lao động. Do các đề án đào tạo nghề đều gắn 

với nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở CNNT, nên hầu hết lao động đều có 

việc làm ổn định sau đào tạo (tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trung bình 

đạt trên 90%). 

- Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT 

Nhằm hỗ trợ tích cực cho các cấp quản lý của các cơ sở CNNT nâng cao 

kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, điều hành các tổ nhóm sản 

xuất; nâng cao nhận thức và các kỹ năng áp dụng quy chuẩn trong sản xuất, 

Chương trình đã tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý cán bộ; quản 

lý, điều hành sản xuất cho 14.185 học viên (tăng 1,32% so với mục tiêu giai 

đoạn); đào tạo nâng cao nhận thức và khả năng áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng HACCP, ISO 22000; áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng  

như 5s, Kaizen… cho các cơ sở CNNT.  
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- Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 

giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật 

Đây là chương trình trọng tâm trong hoạt động khuyến công, được nhiều 

địa phương quan tâm tổ chức thực hiện, nhằm khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng 

sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh cho các cơ sở 

CNNT.  

Trong giai đoạn từ năm 2014-2020, chương trình đã hỗ trợ xây dựng 273 

mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới (tăng 36,5% 

so với mục tiêu giai đoạn); hỗ trợ cho 998 cơ sở CNNT chuyển giao công nghệ 

và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (ứng dụng máy móc tiên tiến) (tăng 14,83 % so 

với mục tiêu giai đoạn); nhằm nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, 

hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường so với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cơ sở sản xuất đang sử 

dụng hoặc tạo ra sản phẩm mới.  

Một số ngành nghề được tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ 

thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến gồm: khuyến khích 

cơ giới hoá trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp để tăng năng suất, chất lượng 

sản phẩm; khuyến khích các cơ sở công nghiệp đầu tư chế biến nông, lâm, thuỷ 

sản; sản xuất, gia công, sửa chữa cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản 

xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; đầu tư xử lý nước thải, rác thải trong các 

cụm công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường của các doanh nghiệp chế biến thực 

phẩm;... 

- Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu; tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT 

Giai đoạn 2014-2020, chương trình đã tổ chức thành công 21 hội chợ triển 

lãm hàng CNNT tiêu biểu cấp khu vực; 12 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 

biểu cấp khu vực và 03 cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.  

Chương trình đã tôn vinh 880 sản phẩm cấp khu vực và 312 sản phẩm cấp quốc 

gia có chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Hỗ trợ 

51 cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký thương hiệu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị 

cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Hỗ trợ gần 5.700 lượt cơ sở CNNT 

tham gia hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nước (tăng gần 200% so với mục 

tiêu giai đoạn). Hỗ trợ thành lập 01 phòng trưng bày, giới thiệu quảng bá sản 

phẩm hàng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp khu vực phía Bắc, hơn 30 cơ sở 

CNNT đầu tư phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

khu vực và cấp quốc gia.  

Năm 2014-2020, chương trình đã hỗ trợ thuê 409 gian hàng cho các cơ sở 

CNNT tham gia 03 hội chợ được tổ chức thường niên tại nước ngoài (Đức, 

Hồng Kông, Trung Quốc). Đây là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm nâng cao 
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năng lực cạnh tranh, đóng vai trò quan trọng trong quảng bá sản phẩm và thương 

hiệu của các cơ sở CNNT Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Chương trình đã hỗ trợ thành lập 186 doanh nghiệp sản xuất tại địa bàn có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của một số tỉnh như 

Nghệ An, Quảng Bình,.. bao gồm các nội dung: hoàn thiện kế hoạch kinh doanh 

khả thi, dự án thành lập doanh nghiệp và chi phí liên quan đến đăng ký thành lập 

doanh nghiệp.  

- Chương trình hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển 

công nghiệp, khuyến công 

Giai đoạn 2014 - 2020 công tác thông tin tuyên truyền được duy trì và 

ngày càng nâng cao về chất lượng. Ở Trung ương, Cục CTĐP định kỳ xuất bản 

1.200 cuốn/tháng Bản tin Khuyến công; phối hợp với các đơn vị báo chí: Đài 

Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Công Thương, Tạp chí 

Công Thương, Thời báo làng nghề Việt, Tạp chí công nghiệp và tiêu dùng... 

thông tin tuyên truyền, quảng bá về hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ, thúc 

đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công thương địa phương; tạo cầu nối tiêu thụ 

sản phẩm và cung cấp dịch vụ của địa phương với thị trường trong và ngoài 

nước. Hỗ trợ cho các cơ sở CNNT có sản phẩm đạt giải sản phẩm CNNT tiêu 

biểu cấp quốc gia xây dựng mới 412 Website/ phần mềm ứng dụng giải pháp 

quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông 

thôn; xây dựng trang tin khuyến công điện tử www.khuyencongonline.gov.vn; 

tiếp tục duy trì trang thông tin điện tử www.ipc1.gov.vn. Ngoài ra, xây dựng và 

in ấn một số tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho công tác khuyến công; Biên tập và in 

ấn catalogue sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia; Biên tập và in ấn Sổ tay 

công thương… 

- Chương trình hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế và phát 

triển các cụm công nghiệp 

Giai đoạn 2014 - 2020, chương trình hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết (QHCT) 

và hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) cho 21 địa phương. Tổng số có 

53 CCN được hỗ trợ với tổng kinh phí được giao theo quyết định của Bộ Công 

Thương là 82,379 tỷ đồng; trong đó có 30 đề án hỗ trợ lập QHCT, 23 đề án hỗ 

trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. Về thực tế triển khai, tổng kinh phí hỗ trợ 79,971 tỷ 

đồng (chiếm 97,1% so với kế hoạch được giao). Sau khi hỗ trợ, nhiều CCN đã 

triển khai đầu tư hạ tầng, tạo mặt bằng thu hút các doanh nghiệp, cơ sở CNNT 

đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm; tạo việc làm cho lao động nông thôn. Các 

doanh nghiệp, cơ sở CNNT hoạt động tại các CCN bước đầu đã thực hiện nghĩa 

vụ nộp ngân sách cho nhà nước hàng năm.  

- Chương trình hỗ trợ hợp tác quốc tế về khuyến công 

Chương trình đã tổ chức 18 đoàn công tác học tập, nghiên cứu chính sách 

phát triển công nghiệp địa phương cho các cán bộ Cục CTĐP, đại diện Lãnh đạo 

http://www.khuyencongonline.gov.vn/
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Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và đại diện cơ sở CNNT một số tỉnh, 

thành phố tại nhiều nước trong khu  vực và trên thế giới: Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, 

Pháp, Malaysia, Singapore, Myanmar, Trung Quốc, Indonexia, Philipine, Hồng 

Kong.....  

- Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện 

các hoạt động khuyến công 

Hàng năm, chương trình đã tổ chức 03 Hội nghị khuyến công vùng tại 03 

khu vực Bắc - Trung – Nam; tổ chức một số Hội nghị với chuyên đề về hoạt 

động phát triển cụm công nghiệp; tổ chức được các Hội nghị lấy ý kiến góp ý 

của các địa phương và đơn vị có liên quan về việc sửa đổi bổ sung một số văn 

bản quy phạm pháp luật về khuyến công. Xây dựng được chương trình khung 

đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác khuyến công thống nhất 

phục vụ cho việc phát triển CNNT. Hàng năm, đã tổ chức các chương trình kiểm 

tra, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán các đề án KCQG; hướng dẫn thực 

hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn cả nước.  

- Các hoạt động khuyến công khác: Ngoài các hoạt động khuyến công 

trên, một số địa phương còn thực hiện một số nội dung hoạt động khác để hỗ trợ 

các cơ sở công nghiệp nông thôn như: hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; hỗ trợ vốn cho 

các cơ sở CNNT đầu tư sản xuất kinh doanh có thu hồi; hỗ trợ xây dựng các dự 

án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 

cho các Trung tâm, điểm tư vấn khuyến công. 

2. Kết quả huy động các nguồn lực thực hiện  

Trong giai đoạn 2014 -2020, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công của cả 

nước đã được phê duyệt là 1.819,1 tỷ đồng. Trong đó: (i) Kinh phí KCQG là 

764,78 tỷ đồng, chiếm 42,04 % tổng kinh phí, đạt 63,1% so với kinh phí KCQG 

dự kiến theo kế hoạch tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg; (ii) Kinh phí khuyến 

công địa phương (KCĐP) là 1.054,28 tỷ đồng, chiếm 57,96% tổng kinh phí. 

Tổng vốn đối ứng của các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện và thụ hưởng 

chương trình trong giai đoạn 2014-2020 là gần 9.500 tỷ đồng. Đây là con số 

đáng ghi nhận về hiệu quả đầu tư của chương trình, đặc biệt ở nội dung hỗ trợ 

xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào 

sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

CCN. Trung bình cứ 01 đồng vốn từ ngân sách nhà nước thu hút được khoảng 

5,2 đồng vốn đầu tư của cơ sở CNNT. 

Việc bố trí kinh phí khuyến công giữa các vùng và các tỉnh trong vùng có 

sự khác nhau, phụ thuộc vào sự quan tâm và khả năng cân đối ngân sách của các 

địa phương. Tổng kinh phí khuyến công giai đoạn 2014-2020 của các vùng như 

sau:  
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- Vùng đồng bằng Sông Hồng (gồm 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải 

Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái 

Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh) 

Kinh phí khuyến công của toàn vùng là 380,5 tỷ đồng, chiếm 20,92%; 

- Vùng Trung du miền núi phía Bắc (gồm 14 tỉnh, thành phố: Hà Giang, 

Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, 

Phú Thọ, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình) 

Kinh phí khuyến công của toàn vùng là 247,43 tỷ đồng, chiếm 13,6%; 

- Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (gồm 13 tỉnh, thành phố: 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận)  

Kinh phí khuyến công của toàn vùng là 322,32 tỷ đồng, chiếm 17,72%; 

- Vùng Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh, thành phố: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, 

Đăk Nông, Lâm Đồng) 

Kinh phí khuyến công của toàn vùng là 125,41 tỷ đồng, chiếm 6,89%; 

- Vùng Đông Nam Bộ (gồm 7 tỉnh, thành phố: Thành Phố Hồ Chí Minh, 

Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng 

Nai) 

Kinh phí khuyến công của toàn vùng là 199,63 tỷ đồng, chiếm 10,97%; 

- Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long ((gồm 13 tỉnh, thành phố: Long An, 

Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, 

Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liệu, Cà Mau) 

Kinh phí khuyến công của toàn vùng là 239,12 tỷ đồng, chiếm 16,75%; 

Kinh phí khuyến công bình quân giai đoạn của các địa phương là 28,87 tỷ 

đồng. Kinh phí cao nhất là các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Đồng bằng Sông 

Hồng: 34,59 tỷ đồng/tỉnh; Vùng Đông Nam Bộ là 28,5 tỷ đồng/tỉnh; vùng có 

kinh phí khuyến công bình quân ít nhất là Vùng Trung du miền núi phía Bắc: 

17,67 tỷ đồng/tỉnh,Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung: 24,79 tỷ 

đồng/tỉnh. Trong giai đoạn năm 2014-2020, cả nước có 18/63 tỉnh, thành phố có 

số kinh phí khuyến công lớn hơn mức bình quân cả nước như: Hà Nội: 143,66 tỷ 

đồng, Lâm Đồng: 73,53 tỷ đồng, Đồng Nai: 62,142 tỷ đồng, Quảng Nam: 

47,102 tỷ đồng, ,…một số tỉnh có số kinh phí khuyến công dưới 6 tỷ đồng là 

Điện Biên (5,9 triệu đồng), Cần Thơ (5,3 tỷ đồng),…  

Một số địa phương đã dành ngân sách cấp huyện, cấp xã cho hoạt động 

khuyến công, tuy nhiên số kinh phí này chưa nhiều. 

Các đơn vị được giao quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công đã bám 

sát các chế độ, quy định hiện hành để đảm bảo quản lý, sử dụng kinh phí đúng 

mục đích, đúng chế độ và có hiệu quả cao nhất.    
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3. Kết quả thực hiện một số nội dung khác theo Quyết định số 

1288/QĐ-TTg 

3.1 Các chính sách đồng bộ khác 

- Chính sách đất đai: Các tỉnh, thành phố đều đã quan tâm xây dựng các 

cơ chế, chính sách và tư vấn hỗ trợ thủ tục cho các cơ sở CNNT trong thuê đất 

như: Miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của 

Nhà nước; hỗ trợ tập trung đất đai; ưu tiên thuê đất để di dời cơ sở sản xuất vào 

các khu, cụm công nghiệp, thế chấp đầu tư, hỗ trợ lãi suất đầu tư…; tạo điều 

kiện lồng ghép với triển khai có hiệu quả các hoạt động khuyến công. 

- Chính sách ưu đãi đầu tư: Trên cơ sở các chính sách ưu đãi đầu tư của 

Chính phủ, các Bộ ngành, nhiều địa phương đã xây dựng và ban hành các chính 

sách riêng về ưu đãi, thu hút đầu tư, phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương. Cán bộ làm công tác khuyến công cũng đã hỗ trợ, tư vấn miễn phí cho 

các cơ sở CNNT về thủ tục để được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư; chủ 

yếu là ưu đãi về tín dụng, thời gian sử dụng đất và khấu hao tài sản, thực hiện 

thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Chính sách khoa học và công nghệ: Nhiều địa phương đã ban hành cơ 

chế chính sách riêng để khuyến khích các hoạt động đầu tư đổi mới công nghệ, 

giúp đánh giá quá trình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, cơ sở CNNT. 

Trong đó, chính sách khuyến công đã góp phần hỗ trợ đặc biệt tích cực cho các 

cơ sở CNNT được tiếp cận, thụ hưởng từ chính sách công nghệ tự động hóa, 

công nghệ thông tin… 

3.2 Đến nay, Chương trình cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu, phần mềm phục vụ công tác thống kê số liệu và theo dõi quản lý chương 

trình, kế hoạch khuyến công trên phạm vi cả nước. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Những kết quả chính đạt được 

Qua 6 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020, 

hoạt động khuyến công cả nước đã có bước phát triển đáng kể. Một số mặt chính 

đạt được như sau: 

- Những mục tiêu của hoạt động khuyến công tại Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Chương trình tại Quyết định số 1288/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ đã và đang được thực hiện, khẳng định được vai 

trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn và quá trình công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. Các hoạt động khuyến công đã thực hiện tốt mục 

tiêu huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, các nhân đầu tư 

sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, góp 

phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – 

tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao 
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động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới; đồng thời khuyến khích, hỗ 

trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu 

phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng 

môi trường, sức khỏe con người. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 

thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có 

hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Theo số liệu của Ban Kinh tế trung ương tại Hội nghị sơ kết Chương trình 

KCQG giai đoạn 2014-2018, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn tăng bình 

quân 12,7%/năm trong những năm qua, cao hơn mức tăng trưởng chung của 

toàn ngành công nghiệp. Để có được kết quả trên, ngành Công Thương đã có 

nhiều cố gắng trong triển khai công tác khuyến công, từ đó hình thành và vận 

hành hệ thống khuyến công từ trung ương đến địa phương; triển khai số lượng 

lớn đề án với nội dung thiết thực, hiệu quả. 

- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công từ 

Trung ương tới địa phương đã từng bước được hoàn thiện. Thông qua hoạt động 

khuyến công, vai trò, vị trí của các cơ quan quản lý Nhà nước về Công Thương 

địa phương được nâng cao, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý Nhà nước 

với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở CNNT.   

- Hệ thống tổ chức thực hiện công tác khuyến công được thiết lập và bước 

đầu hoạt động khá hiệu quả và dần ổn định. Các Trung tâm Khuyến công ngày 

càng được quan tâm đầu tư về biên chế, bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị và 

phương tiện làm việc. Hoạt động liên kết, phối hợp ngang giữa các Trung tâm 

khuyến công cấp tỉnh với nhau và với các tổ chức dịch vụ khuyến công khác đã 

hình thành mạng lưới hoạt động ngày càng có hiệu quả. 

- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khuyến công 

ngày càng tăng (năm 2015 tăng 16,16%, năm 2016 tăng 13,67%, năm 2017 tăng 

2,52%, năm 2018 tăng 17,51%, năm 2019 tăng 1,08%, năm 2020 tăng 13,27% ); 

tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn là 10,70%/năm và đã thu hút được 9.600 tỷ 

đồng vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện chương trình. 

- Các hoạt động khuyến công nhất là hoạt động xây dựng mô hình trình 

diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, hoạt động 

đào tạo nghề gắn với nhu cầu doanh nghiệp... đã góp phần gia tăng giá trị sản 

xuất CNNT, tạo việc làm cho lao động nông thôn đặc biệt ở những vùng kinh tế 

khó khăn. 

- Nhận thức của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp về vai 

trò, vị trí hoạt động khuyến công đã ngày càng được nâng cao. Hoạt động 

khuyến công đã góp phần tích cực tham gia thực hiện các chính sách, giải pháp 

của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp khu vực nông thôn. 
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2. Tồn tại, hạn chế  

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, hoạt động khuyến công thời 

gian qua còn có một số mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục như sau: 

- Một số nội dung trong văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công cần 

có hướng dẫn cụ thể hơn; nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác của cơ quan 

nhà nước phải áp dụng theo hoặc dẫn chiếu tới cần được sửa đổi hoặc thay thế 

để tạo thuận lợi trong việc tuân thủ, áp dụng, thực hiện. 

- Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương đối với 

các hoạt động khuyến công tuy đã được tăng cường nhưng ở một số địa phương 

còn chưa được quan tâm đầy đủ.  Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, các đơn 

vị liên quan ở một số địa phương đối với hoạt động khuyến công chưa thật sự 

khăng khít. Đội ngũ cán bộ, viên chức của một số Trung tâm Khuyến công còn 

yếu về chất lượng, nhất là trong lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp, xây 

dựng và trực tiếp tổ chức thực hiện đề án khuyến công. Hệ thống cán bộ làm 

công tác khuyến công cấp huyện, cấp xã tại nhiều địa phương chưa hình thành, 

nên việc khai thác, triển khai các đề án khuyến công còn khó khăn.  

- Theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối bố 

trí vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách trung ương dành cho đầu tư xây dựng 

trụ sở, trang thiết bị cho Trung tâm KCQG và chi hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở, 

trang thiết bị cho Trung tâm khuyến công của các địa phương có điều kiện kinh 

tế - xã hội khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình khuyến công; 

tuy nhiên, nội dung này đến nay chưa được quan tâm triển khai thực hiện. Bên 

cạnh đó, nhiều địa phương mặc dù đã xây dựng trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, phương tiện làm việc cho các Trung tâm khuyến công song chưa đầu tư nâng 

cấp theo hướng chuyên nghiệp để triển khai thực hiện hoạt động khuyến công 

đạt hiệu quả cao. 

Tổng nguồn lực của Chương trình tuy đã được quan tâm bố trí nhưng 

chưa đủ sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trong đầu tư, phát 

triển sản xuất tại địa phương. Khoản kinh phí khuyến công mà cơ sở CNNT 

được hỗ trợ để chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, xây dựng 

mô hình trình diễn phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới phải tính 

thuế thu nhập doanh nghiệp, làm giảm sức hấp dẫn của chương trình. 

3. Nguyên nhân của  những hạn chế, tồn tại  

Những hạn chế, tồn tại trên là do những nguyên nhân chủ yếu sau đây: 

- Việc xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

về công tác khuyến công của một số địa phương còn chậm. Cá biệt có một số 

văn bản quy phạm pháp luật của địa phương chưa thống nhất với các văn bản 

quy phạm pháp luật của Chính phủ và các Bộ, ngành ở Trung ương. 

- Đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm Khuyến công và TVPTCN 

còn thiếu về số lượng và một số nơi còn yếu về chất lượng, nhất là trong lĩnh 
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vực tư vấn hướng dẫn phát triển công nghiệp nông thôn, xây dựng và trực tiếp tổ 

chức thực hiện đề án khuyến công. Hệ thống cán bộ làm công tác khuyến công 

tại cấp huyện, xã chưa có nên việc nắm bắt nhu cầu, triển khai các đề án khuyến 

công còn khó khăn. Bên cạnh đó cán bộ làm công tác khuyến công, nhất là cán 

bộ chủ chốt các Trung tâm khuyến công thường xuyên có biến động, luân 

chuyển, vì vậy chưa có điều kiện tích lũy kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực 

này.  

- Việc đầu tư cơ sở vất chất và trang thiết bị làm việc cho các Trung tâm 

khuyến công chưa tương xứng và phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. 

Phần lớn các Trung tâm mới chỉ có trụ sở làm việc cho bộ máy cơ quan, chưa có 

các cơ sở vật chất phục phụ cho hoạt động chuyên môn, gây khó khăn cho quá 

trình trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ được giao. 

- Ở một số địa phương, cơ chế cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí 

KCĐP còn phức tạp và chưa thống nhất. Định mức hỗ trợ kinh phí khuyến công 

ở một số nội dung còn thấp, thiếu hấp dẫn, khó khăn cho quá trình triển khai. 

Đến nay, vẫn có địa phương chưa bố trí ngân sách cho hoạt động khuyến công. 

- Công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công và các hoạt 

động khuyến công còn hạn chế, chưa đa dạng. Nhận thức của một bộ phận cán 

bộ, chính quyền và các ban ngành địa phương về hoạt động khuyến công còn 

chưa đầy đủ, thiếu thống nhất. Nhiều đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến 

công chưa tiếp cận được đầy đủ thông tin và chính sách của nhà nước về khuyến 

khích phát triển công nghiệp nông thôn.   

 

 

PHẦN II 

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH  

CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

I. Mục tiêu, định hướng chương trình giai đoạn 2021-2025 

1. Bối cảnh tình hình 

Trong 6 năm qua, trên cơ sở các nội dung của Chương trình, kế hoạch 

khuyến công với nguồn ngân sách hỗ trợ khoảng hơn 250 tỷ đồng/năm (bao gồm 

cả kinh phí trung ương và địa phương) nhìn chung đã động viên và huy động các 

nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp; góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 

phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực 

hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới; 

khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải 
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thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các 

tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế 

Tuy nhiên, Kết luận số 54-KL/TW ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn cũng chỉ ra rằng, đến nay, khu vực nông thôn phát triển 

chưa bền vững, năng suất lao động còn thấp; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 

tranh của nhiều sản phẩm còn hạn chế. Nông thôn phát triển chưa đồng đều, kết 

nối kinh tế nông thôn - đô thị yếu; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát 

triển. Một số địa phương chủ yếu tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, chưa quan 

tâm đúng mức tới phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập của người 

dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn 

chuyển dịch chậm so với yêu cầu đặt ra. Trình độ khoa học và công nghệ còn 

thấp, nhất là so với các nước tiên tiến trong khu vực.  

Bên cạnh đó, đất nước chuẩn bị bước vào một giai đoạn phát triển kinh tế 

xã hội mới. Việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như 

CPTPP, EVFTA,… có tác động tích cực tới kinh tế Việt Nam. Chính phủ không 

ngừng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư nước ngoài, 

cũng như đầu tư từ khu vực tư nhân. Nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ tiếp tục 

được cải thiện trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng khả quan, niềm tin tiêu dùng 

được cải thiện khi thu nhập có xu hướng tăng và lạm phát được duy trì ở mức 

thấp. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục được dự báo là động lực thúc 

đẩy tăng trưởng sản xuất nhờ sự mở rộng đầu tư của khu vực doanh nghiệp FDI 

và sự tham gia sâu hơn của các doanh nghiệp Việt Nam vào các chuỗi cung ứng 

trong nước và khu vực.  

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới do tác động 

mạnh mẽ, sâu rộng của đại dịch Covid 19 trong thời gian vừa qua, sản xuất công 

nghiệp trong thời gian tới được dự báo cũng đối mặt với nhiều khó khăn như: 

Hoạt động thương mại trên thế giới nhiều khả năng sẽ tiếp tục chậm lại; Hàng 

hóa sản xuất trong nước, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng sẽ phải chịu sự cạnh 

tranh gay gắt với hàng nhập khẩu theo lộ trình giảm thuế của các hiệp định 

thương mại tự do, sự thâm nhập sâu rộng hơn của các doanh nghiệp nước ngoài 

vào hệ thống phân phối của Việt Nam sẽ tạo áp lực cạnh tranh lớn ngay trên thị 

trường nội địa; Chi phí đầu vào sản  xuất tiếp tục có xu hướng tăng như: lương 

tối thiểu, bảo hiểm xã hội, chi phí điện, nước...tăng. Đặc biệt, cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 sẽ là thách thức không nhỏ với sản xuất công nghiệp, làm thay 

đổi nhận thức, tư duy sáng tạo và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp; nếu không bắt kịp các xu hướng mới, ngành công nghiệp Việt 

Nam sẽ bị tụt hậu. Những khó khăn khác bao gồm tác động phức tạp của biến 

đổi khí hậu, gian lận thương mại, tài chính và sự suy giảm của các nguồn lực tự 

nhiên sau một thời gian khai thác quá mức.   
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Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước 

về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông 

thôn mới theo tinh thần Kết luận số 54-KL/TW; khắc phục những nguyên nhân 

của bất cập, hạn chế thời gian qua, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa nội dung của 

Nghị định số 45/2012/CP-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về 

khuyến công trong giai đoạn mới, Bộ Công Thương nhận thấy việc xây dựng 

Chương trình KCQG giai đoạn 2021 – 2025 là thực sự cần thiết nhằm nâng cao 

hiệu quả của hoạt động khuyến khích phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025, 

góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

thôn. 

2. Căn cứ xây dựng Chương trình 

- Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII,VIII, IX, X, XI, XII; 

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

công; 

- Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; 

- Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ 

Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn; 

- Quyết định 879/2014/QĐ-TTg ngày 09/6/2014 phê duyệt Chiến lược 

phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

- Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 04/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030 

- Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội 

nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế 

tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; 

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định 

hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; 

- Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 - 2025; 
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- Thông báo số 9662/VPCP-CN ngày 23/10/2019 của Văn phòng Chính 

phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc giao 

Bộ Công Thương tổng kết Chương trình KCQG đến năm 2020 theo Quyết định 

số 1288/QĐ-TTg và xây dựng Chương trình KCQG giai đoạn 2021 - 2025 trình 

Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2020; 

- Báo cáo tổng kết Chương trình KCQG giai đoạn đến năm 2020 và đề 

xuất thực hiện Chương trình KCQG giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Công Thương 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Mục tiêu: 

3.1. Mục tiêu chung 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc 

đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng 

nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa. 

- Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch 

hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên 

liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu 

tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.  

- 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. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Thúc đẩy giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn tăng trưởng bình quân 

đạt và cao hơn mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp. Tăng dần tỷ 

trọng công nghiệp chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ cao, có giá trị gia tăng 

cao của các sản phẩm nông - lâm - thủy sản. 

- Tập trung hỗ trợ các hoạt động xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; 

chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đến năm 2025, xây dựng 

được khoảng 600 mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng được khoảng 1.500 máy 

móc thiết bị tiên tiến và 500 dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

- Trên 1.000 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp khu vực; trên 500 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. 

- Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp. Hình thành 

các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong sản xuất công nghiệp nông thôn. 
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- 60% các địa phương thực hiện được các đề án khuyến công quốc gia 

điểm, hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc 

gia, vùng, địa phương. 

- Tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất từ trung ương đến địa phương, 

kết nối, liên thông, chia sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu về khuyến công nhằm nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

- Tăng cường phổ biến và hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp. Tăng cường hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp. Mạng 

lưới tư vấn viên, cộng tác viên cấp huyện, cấp xã hoạt động chuyên nghiệp, hiệu 

quả.  

4. Một số định hướng của Chương trình 

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam cơ bản trở thành nước 

công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN 

về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và 

tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; các hoạt động khuyến công có vai trò 

quan trọng tại khu vực nông thôn. Trên cơ sở Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, 

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách 

phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương 

trình đề xuất một số định hướng lớn cho hoạt động KCQG trong giai đoạn 2021-

2025 như sau:  

- Tiếp tục triển khai các hoạt động khuyến công trên cơ sở Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP, kế thừa có chọn lọc thành tựu của công tác khuyến công trong 

giai đoạn trước; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-

2025, các Nghị quyết của Chính phủ, quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và dựa trên 

những kinh nghiệm về phát triển công nghiệp của các nước trong khu vực và 

trên thế giới.  

- Thúc đẩy phát triển công nghiệp khu vực nông thôn theo cả chiều rộng 

và chiều sâu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, góp phần tạo bước đột phá 

trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương.  

- Tiếp tục tập trung hỗ trợ một số nội dung hoạt động hiệu quả của 

chương trình như xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển 

giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến trên cơ sở ứng dụng khoa học 

công nghệ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng hỗ 

trợ phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên làm nền tảng cho hiện 

đại hóa nông thôn, có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn; tạo nhiều việc 

làm; gắn kết sản xuất với phát triển dịch vụ công nghiệp; các ngành nghề đáp 

ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, có tính ứng dụng 

công nghệ số. Hỗ trợ có hiệu quả công nghiệp chế tạo, chế biến; công nghiệp 

phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông lâm thủy 
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sản, sản xuất vật tư và máy nông nghiệp; công nghiệp vật liệu xây dựng, sản 

xuất tiểu thủ công nghiệp. 

- Đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa có quy mô, tập trung theo 

chuỗi giá trị, gắn sản xuất nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ trên cơ sở phát 

huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền, phù hợp với nhu cầu thị trường. 

Tăng cường công tác điều phối phát triển hoạt động khuyến công theo ngành, 

vùng và lãnh thổ, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành nhằm liên kết 

giữa các địa phương trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục 

ưu tiên hỗ trợ các địa bàn huyện nghèo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, đặc biệt khó khăn, xã nông thôn mới trong chính sách khuyến công. 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề; tư vấn các cơ sở CNNT 

nắm bắt và dự báo yêu cầu của thị trường lao động, kịp thời nâng cao trình độ, 

năng lực, chất lượng nhân lực, những kỹ năng mới, ngành nghề mới trong bối 

cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tham gia định hướng dịch chuyển lao 

động nông thôn, nhất là lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp. 

- Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phi tài chính, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và năng suất chất lượng của các cơ sở CNNT. Tăng cường hỗ trợ các đề 

án, dự án sản xuất sạch hơn, dự án đầu tư sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài 

nguyên và bảo vệ môi trường, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường của 

các ngành công nghiệp; thể hiện rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở 

sản xuất công nghiệp trong quá trình sản xuất. 

- Tăng cường xúc tiến thương mại để gia tăng sức cạnh tranh của sản 

phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên thị trường. Hỗ trợ phát triển mạnh 

thị trường trong nước đối với các sản phẩm CNNT; góp phần xây dựng nền 

thương mại trong nước phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh hợp 

tác quốc tế về khuyến công. 

II. Đề xuất các nhóm nội dung hoạt động khuyến công thực hiện 

trong giai đoạn 2021 - 2025 

1. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công 

nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về 

áp dụng sản xuất sạch hơn; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường 

cho cơ sở công nghiệp nông thôn.  

a) Mục tiêu: Xây dựng được khoảng 600 mô hình trình diễn kỹ thuật; 

chuyển giao công nghệ. Ứng dụng được khoảng 1.500 máy móc thiết bị và 500 

dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. 

Đánh giá sản xuất sạch hơn cho khoảng 600 cơ sở công nghiệp nông thôn; xây 

dựng mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn cho khoảng 200 cơ sở công nghiệp 

nông thôn. Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 50 cơ sở 

công nghiệp nông thôn 
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b) Nội dung thực hiện; 

- 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, mô hình phát triển sản xuất để 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, công nghệ 4.0 vào các khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp. Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến do cơ sở công nghiệp nông thôn tự 

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

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, được cấp có thẩm quyền công 

nhận. Đổi mới, nâng cấp quy trình sản xuất công 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 công nghiệp nông thôn xây dựng hệ thống xử lý ô 

nhiễm môi trường. 

- Hỗ trợ tư vấn, đánh giá, áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong 

công nghiệp; Xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn và nhân 

rộng mô hình áp dụng; Phổ biến, tập huấn, đào tạo cho các cơ sở CNNT tiếp cận 

các nội dung liên quan về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. 

- Tổ chức tham quan mô hình, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, giới thiệu 

công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; 

- Hỗ trợ liên kết các cơ sở công nghiệp nông thôn với các cơ sở đào tạo 

trong nghiên cứu, sản xuất máy móc thiết bị tiên tiến. 

2. Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

a) Mục tiêu: Tổ chức được 03 cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp quốc gia, 02 cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp khu vực. Hỗ trợ khoảng 300 cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký nhãn 

hiệu sản phẩm. Hỗ trợ tổ chức được 45 hội chợ triển lãm trong nước, 10 hội chợ 

tại nước ngoài. Hỗ trợ cơ sở CNNT tham gia khoảng 45 hội chợ triển lãm trong 

nước và 20 hội chợ tại nước ngoài.  

b) Nội dung thực hiện: 

- Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công 

mỹ nghệ trong và ngoài nước và các hoạt động kết nối giao thương khác. Hỗ 

trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài 

nước.  
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- Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp 

(khu vực, quốc gia). Hỗ trợ in, dán nhãn logo của chương trình bình chọn; đăng 

tải thông tin giới thiệu sản phẩm; tặng thưởng bằng tiền mặt đối với sản phẩm 

đạt giải cấp quốc gia, khu vực. Hỗ trợ tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu 

tư khác. 

- Hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu và đầu tư các phòng trưng bày, giới 

thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với các khu du lịch, khu dân cư, 

trung tâm hành chính (cấp huyện, tỉnh, trung ương) và các hoạt động xúc tiến 

thương mại khác. 

- Phát triển hình thức thương mại điện tử trong quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm công nghiệp nông thôn. 

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm công nghiệp nông thôn, 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về sản phẩm, ngành hàng, thị trường. Hỗ trợ 

kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm 

công nghiệp nông thôn. 

- Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận các Hiệp định thương mại 

tự do, các biện pháp phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật trong hoạt động 

thương mại; áp dụng và tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, điều kiện của các tổ 

chức nhập khẩu, cam kết quốc tế về xuất nhập khẩu sản phẩm. Đào tạo, tập 

huấn, phổ biến kiến thức nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm cho các 

cơ sở công nghiệp nông thôn. 

3. Hỗ trợ liên doanh, liên kết; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 

trị; hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp  

a) Mục tiêu: Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho khoảng 30 cụm công 

nghiệp. Hỗ trợ  xây dựng kết cấu hạ tầng cho khoảng 40 cụm công nghiệp. Hỗ 

trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho khoảng 10 cụm công 

nghiệp. Hình thành cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế 

biến. 

b) Nội dung thực hiện: 

- Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề; 

hình thành mô hình liên kết cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống với 

các doanh nghiệp du lịch; 

- Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 

giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. 

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng 

kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và hỗ trợ thu hút đầu tư phát triển cụm công 

nghiệp. Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây 

ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp; 
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- Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công 

nghiệp. 

4. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực 

quản lý doanh nghiệp  

a) Mục tiêu: Đào tạo nghề, truyền nghề cho khoảng 10.000 lao động theo 

nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn; khoảng 500 cán bộ quản lý, kỹ 

thuật, thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp. Đào tạo khoảng 300 giảng viên, 

báo cáo viên, đội ngũ cán bộ chuyên sâu về sản xuất sạch hơn. Đào tạo khởi sự 

kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch 

hơn cho khoảng 15.000 học viên. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp nông thôn tại các địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn. 

b) Nội dung thực hiện: 

- Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn 

- Đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn theo nhu cầu của các cơ sở công 

nghiệp nông thôn bằng hình thức trực tiếp hoặc ứng dụng công nghệ thông tin. 

Các ngành nghề ưu tiên hỗ trợ đào tạo: giải quyết nhiều việc làm, sản xuất sản 

phẩm phục vụ du lịch và xuất khẩu, khôi phục phát triển ngành nghề truyền 

thống, ngành nghề mới đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. 

- Đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật; bồi dưỡng nâng cao cho nghệ nhân 

tiểu thủ công nghiệp, người có tay nghề cao để hình thành đội ngũ giảng viên 

phục vụ chương trình đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, truyền nghề ở nông thôn. 

- Đào tạo giảng viên, báo cáo viên, đội ngũ cán bộ chuyên sâu về sản xuất 

sạch hơn. 

- Xây dựng chương trình và đào tạo khởi sự kinh doanh, quản trị doanh 

nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công 

nghiệp.  

- Nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, 

chất lượng tiên tiến; áp dụng các tiêu chí quản lý giúp nâng cao chất lượng sản 

phẩm, giảm chi phí sản xuất, tối ưu hóa nguồn lực. 

- Hỗ trợ liên kết giữa các cơ sở công nghiệp nông thôn và các cơ sở đào 

tạo trong nước nhằm đào tạo lao động kỹ thuật cao, đặc biệt trong các lĩnh vực 

chế biến, chế tạo. 

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, hội thảo, diễn đàn; tham quan, 

khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước. 

- Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các 

địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn.  

5. Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn; công tác 

truyền thông 
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a) Mục tiêu:  

Tăng cường tư vấn, trợ giúp thông tin cho cơ sở công nghiệp nông thôn. 

Đa dạng hóa các hình thức thông tin truyền thông; tăng mạnh số lượng các cơ sở 

công nghiệp nông thôn nắm bắt và chủ động tham gia chương trình. 

b) Nội dung thực hiện: 

- Xây dựng chương trình truyền hình, truyền thanh; phát hành các bản tin, 

ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình 

thức thông tin đại chúng khác.  

- Tăng cường các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong công tác truyền thông. 

- Tổ chức và hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các cuộc 

thi, phát động, triển lãm nhằm quảng bá thông tin, tuyên truyền về hoạt động 

khuyến công. 

- Tư vấn, hướng dẫn lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất - tài 

chính - kế toán - nhân lực; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh; thiết 

kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới liên quan đến 

sản xuất công nghiệp nông thôn. 

- Hỗ trợ pháp lý về xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử 

dụng cơ sở dữ liệu về pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình 

hỗ trợ pháp lý để cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tư vấn pháp 

luật về lĩnh vực phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn. 

- Tư vấn, hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất 

đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và các chính 

sách ưu đãi khác của Nhà nước. 

- Đa dạng hóa hoạt động tư vấn khuyến công bằng các hình thức điểm tư 

vấn trực tiếp, tư vấn qua các phương tiện thông tin. 

- Hỗ trợ công bố thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, thông tin chỉ 

dẫn kinh doanh, tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, các thông tin khác 

theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật trên trang 

thông tin điện tử của Bộ Công Thương. 

6. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công 

a) Mục tiêu: Nâng cao năng lực và tổ chức thực hiện cho cán bộ, cộng tác 

viên khuyến công 

b) Nội dung thực hiện: 

- Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động 

khuyến công. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho các Trung tâm 

Khuyến công cấp vùng và cấp tỉnh.  
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- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

làm công tác khuyến công. 

- Tổ chức tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước; 

hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động khuyến công. 

- Xây dựng, tổ chức hoặc tham gia thực hiện hoạt động khuyến công trong 

các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong và ngoài nước.  

- Xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đối với một số hoạt 

động khuyến công quốc gia thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công. 

- Tăng cường hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, cộng tác viên khuyến 

công. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động khuyến công. 

- Kiểm tra giám sát, xây dựng cơ chế chính sách, quản lý chương trình đề 

án khuyến công. 

III. Giải pháp thực hiện. 

1. Về cơ chế chính sách: 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung hoạt động khuyến 

công theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và Chương trình khuyến công quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục rà 

soát, hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động 

khuyến công nhằm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung, 

thực tiễn triển khai các nội dung chính sách khuyến công và định hướng phát 

triển công nghiệp của Chính phủ trong thời gian tới 

- Cập nhật, hoàn thiện phần mềm phục vụ cho công tác thống kê số liệu 

và theo dõi quản lý chương trình, đề án khuyến công. Củng cố công tác báo cáo 

định kỳ và nâng cao chất lượng báo cáo đánh giá về hoạt động khuyến công.  

- Ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung quy trình cung cấp dịch 

vụ, định mức kinh tế kỹ thuật của các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác trong đó có các 

hoạt động khuyến công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

2. Về tổ chức bộ máy: 

- Củng cố hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 

công nghiệp 1 với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai các hoạt động KCQG trên 

địa bàn khu vực phía Bắc.  

- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến văn bản, 

quy định mới về công tác khuyến công để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác khuyến công. 
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- Nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán 

bộ Trung tâm khuyến công theo hướng chuyên nghiệp; tăng cường hệ thống 

khuyến công viên cấp huyện, xã đủ mạnh về số lượng và chất lượng. 

3. Về triển khai các nội dung hoạt động khuyến công: 

- Tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các đề án khuyến công tạo nên 

chuỗi giá trị trong một số ngành, lĩnh vực là thế mạnh điển hình của địa phương. 

Khắc phục và giảm mạnh việc khảo sát, xây dựng các đề án dàn trải, phân tán, 

nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. 

- Đẩy mạnh nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao 

công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến nhằm giúp các cơ sở CNNT tạo ra 

được những sản phẩm tiêu biểu, có chất lượng cao và có khả năng cạnh tranh với 

các sản phẩm khác.  

- Nâng cao năng lực tư vấn phát triển CNNT của các tổ chức dịch vụ 

công, tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến công ngày càng 

hiệu quả hơn. 

4. Về công tác phối hợp hoạt động:  

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn 

bản có liên quan về hoạt động khuyến công. Phối hợp triển khai thực hiện tốt 

các nội dung về khuyến công giữa Bộ Công Thương với các tổ chức đoàn thể 

chính trị - xã hội. 

- Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa 

các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và hoạt động khuyến công.  

5. Về công tác thông tin tuyên truyền: 

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, cung cấp kịp 

thời thông tin về cơ chế chính sách đối với hoạt động khuyến công và phát triển 

công nghiệp, thương mại; trên cơ sở đó rà soát cập nhật đăng tin, bài, các văn 

bản pháp lý liên quan đến hoạt động khuyến công, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp. 

 - Tăng thời lượng của chương trình khuyến công trên sóng truyền hình và 

phát thanh để thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, các cơ sở CNNT. 

6. Về kinh phí: 

- Tăng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho chương trình.  

- Chú trọng lồng ghép chương trình với các dự án, chương trình mục tiêu 

khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của cá nhân, tổ chức của toàn xã hội 

trong và ngoài nước đầu tư phát triển CNNT. 

- Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh, thành phố tăng mức hỗ trợ kinh 

phí khuyến công địa phương đối với các huyện nghèo, địa bàn khó khăn, đặc 

biệt khó khăn, xã nông thôn mới. 
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III. CÁC KIẾN NGHỊ 

1. Sau 6 năm thực hiện Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020, hoạt 

động khuyến công cả nước đã đạt những thành tích đáng ghi nhận và đã nhanh 

chóng đi vào cuộc sống. Hoạt động khuyến công đã khẳng định được vai trò, 

tầm quan trọng trong khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và đã đạt 

được các mục tiêu như Quyết định số 1288/QĐ-TTg đã đề ra. Trên cơ sở các kết 

quả tổng kết đã nêu trên, Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành có liên 

quan, các địa phương nghiên cứu xây dựng Chương trình khuyến công quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025, như Dự thảo kèm theo, Kính đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, phê duyệt. 

2. Ngoài ra, để đẩy mạnh hoạt động khuyến công trong thời gian tới, Bộ 

Công Thương có một số kiến nghị sau: 

2.1. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ có Văn bản chỉ đạo các Bộ ban 

ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh triển khai 

thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và coi đây như một giải pháp quan 

trọng để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

nông nghiệp, nông thôn. 

2.2. Đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và các Bộ, 

ngành có liên quan tạo điều kiện bố trí kinh phí từ ngân sách Trung ương; bổ 

sung biên chế; đầu tư cơ sở vật chất,... nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong 

giai đoạn tới. 

2.3. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quan tâm chỉ đạo, tạo 

điều kiện bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương; bổ sung thêm biên chế; đầu tư 

cơ sở vật chất nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm Khuyến công cấp 

tỉnh theo hướng chuyên nghiệp hoá để tổ chức thực hiện tốt hoạt động khuyến 

công tại địa bàn./. 
Các Phụ lục kèm theo: Phụ lục 1: Biểu tổng hợp kinh phí khuyến công giai đoạn 2014 

- 2020 (theo các nội dung chính của Chương trình); Phụ lục 2: Biểu tổng hợp kinh phí khuyến 

công giai đoạn 2014 - 2020 (Các địa phương thực hiện theo vùng kinh tế và tổ chức dịch vụ 

khuyến công); Phụ lục 3: Biểu tổng hợp một số kết quả chính của các hoạt động khuyến công 

giai đoạn 2014 – 2020; Phụ lục 4: Biểu tổng hợp về lao động, cộng tác viên, cơ sở vật chất kỹ 

thuật của Trung tâm khuyến công giai đoạn 2014 - 2020; Phụ lục 5: Biểu tổng hợp về công 

tác xây dựng một số VBQPPL về công tác khuyến công tại địa phương; Phụ lục 6: Dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai 

đoạn 2021 - 2025. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c); 

- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (để b/c); 

- Các Thứ trưởng BCT; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lưu: VT, CTĐP. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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