
UBND TỈNH LONG AN
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:      /SCT-KHTCTH

V/v cung cấp các nghị quyết, chính 
sách, chương trình phát triển ngành 

Công Thương địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày           tháng  9 năm 2021

                            Kính gửi: Cục Công Thương địa phương

Phúc đáp công văn số 677/CTĐP-KHTH ngày 14/9/2021 của Cục Công 
Thương địa phương về cung cấp các nghị quyết, chính sách, chương trình phát 
triển ngành Công Thương địa phương;

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh Long An thông tin một số nội dung liên quan 
đến các Nghị quyết, chính sách, chương trình của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực phát triển ngành công thương địa phương 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau:

(1) Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An 
giai đoạn 2018-2025, với tổng kinh phí 35,8 tỷ đồng (Trong đó: Ngân sách tỉnh là 
20,55 tỷ đồng, nguồn khác là 15,25 tỷ).

(2) Chương trình khuyến công tỉnh Long An giai đoạn 2021 – 2025, với 
tổng kinh phí 61,37 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách hỗ trợ 39,37 tỷ đồng (Ngân 
sách địa phương 13,62 tỷ đồng, ngân sách quốc gia 25,75 tỷ đồng); vốn đóng góp 
của đơn vị thụ hưởng 22 tỷ đồng.

Ngoài ra, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở Công 
Thương đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch các 
đề án khuyến công và Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh để tổ chức triển khai   
thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào quá trình sản xuất; hỗ 
trợ xây dựng thương hiệu, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, thông tin thị 
trường,… từ nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại của quốc gia và 
địa phương.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến chính sách phát triển ngành 
Công Thương, Sở Công Thương xin chuyển Cục Công Thương địa phương tổng 
hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHTCTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Thanh
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