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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ðỊNH                                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 77/2016/Qð-UBND                            Bình ðịnh, ngày 19 tháng 12 năm 2016 

 
 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 
Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình ðịnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 72/2010/Qð-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 
trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện 
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/2016/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Bình ðịnh Khóa XII, kỳ họp thứ 3 quy ñịnh chính sách hỗ trợ xúc 
tiến thương mại tỉnh Bình ðịnh;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy chế xây dựng, quản lý và thực 
hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình ðịnh”. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và 
thay thế Quyết ñịnh số 37/2011/Qð-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh tham gia 
bán hàng tại các phiên chợ hàng Việt do Sở Công Thương tổ chức nhằm thực hiện 
Cuộc vận ñộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Công Thương, Tài 
chính, Kế hoạch và ðầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
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Thủ trưởng các sở, ban ngành và các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Hồ Quốc Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ðỊNH                                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 
Xây dựng, quản lý và thực hiện 

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình ðịnh 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 77/2016/Qð-UBND 

ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình ðịnh) 
 
 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy ñịnh việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình ðịnh (sau ñây gọi tắt là Chương trình). 

2. Quy chế này áp dụng ñối với các ñơn vị chủ trì thực hiện Chương trình (sau 

ñây gọi tắt là ñơn vị chủ trì), các ñơn vị tham gia thực hiện chương trình, cơ quan 

quản lý chương trình và cơ quan cấp kinh phí hỗ trợ. 

ðiều 2. Mục tiêu Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh  

Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh là chương trình ñược xây dựng trên cơ sở 

ñịnh hướng phát triển xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước và phát triển thương 

mại miền núi và hải ñảo phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

theo từng thời kỳ ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm: 

1. Tăng cường hoạt ñộng xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, thị trường 

trong nước, thương mại miền núi và hải ñảo; 

2. Góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng ñồng doanh 

nghiệp trên ñịa bàn tỉnh; 

3. Gắn kết các hoạt ñộng xúc tiến thương mại, ñầu tư và du lịch của tỉnh.  

ðiều 3. ðơn vị chủ trì thực hiện Chương trình 

1. ðơn vị chủ trì bao gồm: Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công 

Thương Bình ðịnh và các cơ quan, ñơn vị, tổ chức (Hiệp hội ngành hàng...) trên ñịa 

bàn tỉnh có ñề án xúc tiến thương mại ñáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, ñiều kiện, tiêu 

chí … theo quy ñịnh tại Quy chế này.  
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2. ðơn vị chủ trì phải ñáp ứng ñủ các ñiều kiện sau: 

a. Có tư cách pháp nhân; 

b. Có khả năng huy ñộng các nguồn lực ñể tổ chức thực hiện Chương trình; 

c. Nắm rõ nhu cầu xúc tiến thương mại của doanh nghiệp; 

d. Có kinh nghiệm và năng lực trong việc tổ chức các hoạt ñộng xúc tiến thương mại; 

e. Thực hiện chương trình nhằm mang lại lợi ích cho xã hội, cộng ñồng doanh 
nghiệp, không vì mục ñích lợi nhuận.  

3. Các ñơn vị chủ trì ñược tiếp nhận kinh phí hỗ trợ ñể triển khai thực hiện 
Chương trình và có trách nhiệm quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy ñịnh hiện 
hành của Nhà nước.  

ðiều 4. ðơn vị tham gia thực hiện Chương trình 

1. ðơn vị tham gia thực hiện Chương trình là các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế, các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở làng nghề ñược thành 
lập và cấp phép hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành (sau ñây gọi tắt là 
doanh nghiệp), có ngành nghề, thị trường, mặt hàng, sản phẩm phù hợp với mục tiêu 
của Chương trình và phải ñáp ứng các yêu cầu sau: 

a. Có trụ sở ñóng trên ñịa bàn tỉnh; 

b. Có hoạt ñộng sản xuất kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh; 

c. Có hồ sơ ñề nghị tham gia thực hiện chương trình theo quy ñịnh. 

2. ðơn vị tham gia thực hiện Chương trình ñược hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện 
theo quy ñịnh tại Quy chế này, chịu trách nhiệm nâng cao hiệu quả các nội dung xúc 
tiến thương mại mà ñơn vị tham gia.  

ðiều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình 

1. Sở Công Thương có trách nhiệm quản lý Chương trình và chịu trách nhiệm 
thực hiện các nhiệm vụ sau:  

a. Chủ trì, phối hợp với các s ở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố phổ biến ñịnh hướng phát triển xuất khẩu, thị trường trong nước và thương mại 
miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải ñảo theo chiến lược, quy hoạch và các ñề án phát 
triển ngành ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

b. Hướng dẫn xây dựng ñề án xúc tiến thương mại theo quy ñịnh tại Quy chế này; 

c. ðánh giá, thẩm ñịnh các ñề án ñể tổng hợp vào Chương trình; 
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d. Tổ chức triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các ñề án thuộc Chương trình; 

ñ. Quản lý kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh;  

e. Tổng hợp, ñánh giá kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên 
quan về tình hình thực hiện ñề án, Chương trình. 

2. Giám ñốc Sở Công Thương ra quyết ñịnh thành lập Hội ñồng thẩm ñịnh ñề án, 
chương trình (dưới ñây gọi tắt là Hội ñồng thẩm ñịnh). Thành phần Hội ñồng thẩm 
ñịnh gồm: Chủ tịch Hội ñồng là lãnh ñạo Sở Công Thương, ñại diện lãnh ñạo các 
phòng, ñơn vị liên quan thuộc Sở Công Thương và mời ñại diện các cơ quan liên 
quan tham gia thẩm ñịnh. Hội ñồng thẩm ñịnh có nhiệm vụ kiểm tra, thẩm ñịnh các 
ñề án xúc tiến thương mại của các ñơn vị chủ trì thực hiện chương trình xây dựng, 
tổng hợp thành Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh hàng năm trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy ñịnh.   

3. Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ ñạo các phòng chuyên môn tiếp nhận, 
ñánh giá sơ bộ các ñề án xúc tiến thương mại theo quy ñịnh tại Quy chế này, tổng 
hợp gửi Hội ñồng thẩm ñịnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các ñề án; 
tổng kết, báo cáo Giám ñốc Sở Công Thương tiến ñộ thực hiện và những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; quản lý kinh phí ñược cấp cho 
Chương trình. 

ðiều 6. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 

1. Kinh phí thực hiện Chương trình ñược hình thành từ các nguồn sau: 

a. Ngân sách ñịa phương cấp theo kế hoạch hàng năm; 

b. ðóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình; 

c. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 

d. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho Chương trình theo nguyên tắc: 

a. Kinh phí thực hiện Chương trình ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong dự 
toán chi ngân sách hàng năm của Sở Công Thương;  

b. Hỗ trợ ñơn vị tham gia thực hiện Chương trình thông qua ñơn vị chủ trì thực 
hiện Chương trình; 

c. Các ñơn vị chủ trì thực hiện Chương trình chịu trách nhiệm huy ñộng các 
nguồn vốn hợp pháp khác ñể kết hợp với phần ngân sách hỗ trợ nhằm ñảm bảo thực 
hiện các hoạt ñộng xúc tiến thương mại có hiệu quả.  
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ðiều 7. Quản lý kinh phí xúc tiến thương mại tỉnh 

1. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình 
xúc tiến thương mại tỉnh tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của Sở Công 
Thương gửi Sở Tài chính cân ñối, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 
theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. Sau khi ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Sở Tài chính thông báo dự 
toán chi ngân sách (trong ñó có nội dung chi cho Chương trình xúc tiến thương mại), 
Giám ñốc Sở Công Thương tiến hành rà soát ñể phân bổ kinh phí ñược hỗ trợ ñảm 
bảo theo nguyên tắc tổng kinh phí hỗ trợ ñể thực hiện các ñề án của Chương trình 
không vượt quá dự toán ñược phê duyệt. 

3. Các khoản chi phải ñúng quy ñịnh về tiêu chuẩn, ñịnh mức, chế ñộ chi tiêu 
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành và phạm vi hỗ trợ kinh phí cho nội dung 
Chương trình theo quy ñịnh tại Quy chế này. 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn việc lập dự 
toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ Chương trình 
xúc tiến thương mại tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật.  

Chương II 

PHẠM VI VÀ MỨC HỖ TRỢ 

ðiều 8. Phạm vi và mức hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại ñịnh 
hướng xuất khẩu 

1. Chi hỗ trợ "Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ 
liệu các thị trường xuất khẩu trọng ñiểm theo các mặt hàng khuyến khích xuất khẩu 
của tỉnh ñã ñược phê duyệt, như: Nông, lâm, thủy, hải sản ñã qua chế biến; may mặc; 
giày dép; dược phẩm; sản phẩm ñồ gỗ, sản phẩm từ gỗ ñã qua chế biến (ván ép, ván 
lạng, viên nén); ñá granite thành phẩm; sản phẩm cơ khí, ñiện tử, ñiện cơ và máy móc 
thiết bị; sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch và xuất khẩu": Hỗ trợ 70% các 
khoản chi phí: 

a. Chi phí mua tư liệu;  

b. Chi phí ñiều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu;  

c. Chi phí xuất bản và phát hành;  

d. Các khoản chi phí khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 1,5 triệu ñồng/01 doanh nghiệp tham gia 
và nhận thông tin. 
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2. Chi hỗ trợ "Thuê chuyên gia trong và ngoài nước ñể tư vấn phát triển sản 

phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường 

nước ngoài": 

a. Hợp ñồng trọn gói với chuyên gia tư vấn: Hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm tư vấn 

ñã hoàn thành; 

b. Tổ chức cho chuyên gia trong và ngoài nước phổ biến kiến thức và tư vấn cho 

doanh nghiệp: Hỗ trợ 100% chi phí thuê hội trường, tài liệu, biên dịch, phiên dịch, thuê 

phương tiện ñi lại cho chuyên gia. 

Mức hỗ trợ tối ña là 02 triệu ñồng/01 ñơn vị tham gia. 

3. Chi hỗ trợ "ðào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao 

nghiệp vụ xúc tiến thương mại": Hỗ trợ 50% kinh phí ñối với ñối tượng là doanh 

nghiệp; hỗ trợ 100% kinh phí ñối với các ñối tượng là các tổ chức xúc tiến thương 

mại của tỉnh; gồm các khoản chi sau: 

a. Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, các 

khoản chi khác (nếu có); 

b. Hoặc học phí trọn gói cho khóa học. 

Mức hỗ trợ tối ña là 50 triệu ñồng/khóa học. 

4. Chi hỗ trợ tham gia, tổ chức hội chợ triển lãm thương mại: 

a. Tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài: Hỗ trợ 100% các khoản chi phí gồm: 

- Thuê mặt bằng và thiết kế dàn dựng gian hàng; 

- Trang trí tổng thể khu gian hàng tỉnh Bình ðịnh;  

- Tổ chức lễ khai mạc (nếu là hội chợ triển lãm riêng của Bình ðịnh); 

- Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, trang thiết bị, trang trí, âm thanh, 

ánh sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn giả;  

- Trình diễn sản phẩm (nếu có): Thuê ñịa ñiểm, thiết kế và trang trí sân khấu, âm 

thanh, ánh sáng, trang thiết bị, người trình diễn, người dẫn chương trình, phiên dịch;  

- Công tác phí cho cán bộ của ñơn vị chủ trì ñi nước ngoài thực hiện công tác tổ 

chức: Hỗ trợ công tác phí cho 01 người của ñơn vị chủ trì ñi theo ñoàn thực hiện công 

tác tổ chức ñối với ñoàn có dưới 05 doanh nghiệp; hỗ trợ 02 người cho ñoàn có từ 05 

ñến 10 doanh nghiệp; hỗ trợ 03 người cho ñoàn có từ 11 ñến 15 doanh nghiệp và 04 

người cho ñoàn có từ 16 doanh nghiệp trở lên, trong các trường hợp sau: 
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+ ðối với hội chợ triển lãm ña ngành: ðoàn có tối thiểu 04 doanh nghiệp tham gia; 

+ ðối với hội chợ triển lãm chuyên ngành: ðoàn có tối thiểu 02 doanh nghiệp 

tham gia. 

- Chi phí khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 150 triệu ñồng/01 doanh nghiệp tham 

gia/01 lần tham gia. Số lần hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tối ña 02 lần/01 năm.  

b. Tổ chức hội chợ triển lãm ñịnh hướng xuất khẩu tại tỉnh Bình ðịnh: Hỗ trợ 

50% các khoản chi phí: Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; dịch vụ phục 

vụ: ðiện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa tính trong chi phí thuê mặt bằng và 

gian hàng); chi phí quản lý của ñơn vị chủ trì tổ chức hội chợ triển lãm; trang trí 

chung của hội chợ triển lãm; tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, ñón tiếp, trang trí, 

âm thanh, ánh sáng; tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, thiết bị; các khoản chi 

khác (nếu có), trong các trường hợp sau:  

- Hội chợ triển lãm ña ngành có quy mô tối thiểu là 200 gian hàng tiêu chuẩn và 

100 doanh nghiệp tham gia; 

- Hội chợ triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu là 150 gian hàng tiêu 

chuẩn và 75 doanh nghiệp tham gia. 

Mức hỗ trợ tối ña là 12 triệu ñồng/01 doanh nghiệp/01 lần tham gia. 

c. Tuyên truyền, quảng bá và mời khách ñến giao dịch khi tổ chức hội chợ triển 

lãm quy ñịnh tại ðiểm a và ðiểm b Khoản này: Hỗ trợ 100% chi phí sản xuất, phát 

hành giới thiệu hội chợ triển lãm và các khoản chi khác (nếu có).  

Mức hỗ trợ tối ña ñối với nội dung này là 12% chi phí tham gia, tổ chức hội chợ 

quy ñịnh tại ðiểm a và ðiểm b Khoản này.  

5. Chi hỗ trợ "Tổ chức ñoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài" (ñược Ủy ban 

nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương):  

a. Tổ chức ñoàn dưới các hình thức sau: 

- ðoàn ña ngành có tối ña 10 doanh nghiệp tham gia và có tối thiểu 03 ngành;  

- ðoàn chuyên ngành có tối thiểu 04 doanh nghiệp tham gia. 

b. Hỗ trợ các khoản chi phí bao gồm: Chi phí vé máy bay khứ hồi (mỗi doanh 

nghiệp là 01 người/01 lần tham gia); chi phí tổ chức hội thảo và gặp gỡ giao dịch 

thương mại; chi phí tuyên truyền quảng bá và mời khách ñến giao dịch với các ñoàn 
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giao dịch thương mại của tỉnh Bình ðịnh tại nước ngoài; công tác phí cho cán bộ của 

ñơn vị chủ trì ñi nước ngoài thực hiện công tác tổ chức. 

Mức hỗ trợ 50% chi phí nhưng tối ña là 20 triệu ñồng/01 doanh nghiệp tham gia 

giao dịch thương mại tại khu vực châu Á; 30 triệu ñồng/01 doanh nghiệp tham gia 

giao dịch thương mại tại khu vực châu Âu, châu Phi, châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 50 

triệu ñồng/01 doanh nghiệp tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, 

Mỹ La Tinh. 

6. Các hoạt ñộng xúc tiến thương mại khác do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

quyết ñịnh. 

ðiều 9. Phạm vi và mức hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại thị 

trường trong nước 

1. Chi hỗ trợ "Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, 

máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản 

phẩm của doanh nghiệp trong tỉnh ñến người tiêu dùng theo quy mô ñược quy ñịnh 

tại ðiểm b, Khoản 4, ðiều 8 Quy chế này: Hỗ trợ 50% các khoản chi phí sau: 

a. Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; 

b. Dịch vụ phục vụ: ðiện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa có trong chi 

phí thuê mặt bằng và gian hàng); 

c. Chi phí quản lý của ñơn vị tổ chức hội chợ triển lãm; 

d. Trang trí chung của hội chợ triển lãm; 

ñ. Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, ñón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng; 

e. Chi phí tuyên truyền quảng bá giới thiệu hội chợ triển lãm; 

g. Các khoản chi khác (nếu có).  

Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 10 triệu ñồng/01 doanh nghiệp trong tỉnh 

tham gia. 

2. Chi hỗ trợ "Tham gia hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm của doanh 

nghiệp Bình ðịnh ñến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh": Hỗ trợ 50% các khoản 

chi phí sau: 

a. Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; 

b. Chi phí vận chuyển hàng hóa. 

Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 10 triệu ñồng/doanh nghiệp tại hội chợ tổ 
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chức trong tỉnh; 20 triệu ñồng/ 01 doanh nghiệp ñối với hội chợ tổ chức ngoài tỉnh và 

hỗ trợ không quá 2 lần/ 01 doanh nghiệp/ 01 năm. 

3. Chi hỗ trợ "Tổ chức các chương trình ñưa hàng Việt về nông thôn, các khu 
công nghiệp, khu ñô thị thông qua các doanh nghiệp kinh doanh theo ngành hàng, 
hợp tác xã, tổ hợp tác xã cung ứng dịch vụ trên ñịa bàn theo các ñề án ñã ñược cấp 
có thẩm quyền phê duyệt": Hỗ trợ 70% các chi phí tổ chức thực hiện chương trình 
(gồm chi phí vận chuyển; chi phí thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng quầy hàng; dịch 
vụ phục vụ: ðiện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ; trang trí chung khu vực tổ chức bán 
hàng; tổ chức khai mạc; chi phí quản lý, nhân công phục vụ; chi phí phát hành trên 
các phương tiện thông tin ñại chúng về giới thiệu việc tổ chức hoạt ñộng bán hàng, 
chi phí khác). 

Mức hỗ trợ tối ña là 105 triệu ñồng/01 chương trình. 

4. Chi hỗ trợ "Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước 
tổng hợp: Tháng khuyến mại, Tuần hàng Việt Nam, chương trình hàng Việt, chương 
trình giới thiệu sản phẩm mới, chương trình giới thiệu các sản phẩm ñặc trưng của 
tỉnh": Hỗ trợ 50% các khoản chi theo nội dung cụ thể tại hợp ñồng, trong phạm vi 
khoản chi phí quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 nêu trên.  

Mức hỗ trợ tối ña là 50 triệu ñồng/ 01 chương trình. 

5. Chi hỗ trợ "ðào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng 
lưới bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khóa ñào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh 
nghiệp hoạt ñộng trong những ngành ñặc thù; ñào tạo kỹ năng phát triển thị trường 
trong nước cho các ñơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây 
dựng chương trình phát triển thị trường trong nước": Hỗ trợ 100% các khoản chi: 

a. Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên và các 
khoản chi khác (nếu có); 

b. Hoặc học phí trọn gói của khóa học. 

Mức hỗ trợ tối ña nội dung này là 50 triệu ñồng/khóa học 

6. Các hoạt ñộng xúc tiến thương mại khác do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 
quyết ñịnh.  

ðiều 10. Phạm vi và mức hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, hải ñảo 

1. Chi hỗ trợ “Tổ chức phiên chợ hàng Việt ñến miền núi, vùng sâu, vùng xa và 
hải ñảo”: Hỗ trợ 100% các chi phí:  
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a. Chi phí vận chuyển; 

b. Chi phí thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; dịch vụ phục vụ: ðiện, 
nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ; trang trí chung khu vực tổ chức bán hàng; tổ chức 
khai mạc; chi phí quản lý, nhân công phục vụ; 

c. Chi phí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại chúng về giới thiệu 
việc tổ chức hoạt ñộng bán hàng; 

d. Các khoản chi phí khác. 

Mức hỗ trợ tối ña là 150 triệu ñồng/01 phiên. Riêng ñối với phiên chợ ñưa hàng 
Việt ra hải ñảo, xã ñảo mức hỗ trợ tối ña là 200 triệu ñồng/01 phiên. 

2. Chi hỗ trợ "Tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng hóa, 
ñặc biệt là nông sản cho miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ñồng bào dân tộc và hải 
ñảo": Hỗ trợ 100% các chi phí:  

a. Chi phí thiết kế, xây dựng nội dung chiến lược truyền thông;  

b. Chi phí sản xuất, xuất bản và phát hành. 

Mức hỗ trợ tối ña với nội dung này là 50 triệu ñồng/01 chuyên ñề tuyên truyền 
ñã thực hiện. 

3. Các hoạt ñộng xúc tiến thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa khác do Ủy 
ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh.  

Chương III 

XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

ðiều 11. Xây dựng ñề án 

1. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn các ñơn vị chủ trì xây dựng ñề án 
thuộc Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh ñảm bảo theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. Các ñề án xúc tiến thương mại tỉnh phải ñáp ứng các yêu cầu sau: 

a. Phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; 

b. Phù hợp với ñịnh hướng chiến lược xuất khẩu của tỉnh, của quốc gia và ngành 
hàng ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành hàng của tỉnh ñã 
ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

d. Phù hợp với nội dung Chương trình quy ñịnh tại ðiều 8, ðiều 9, ðiều 10 Quy 
chế này; 
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ñ. ðảm bảo tính khả thi về: Phương thức triển khai; thời gian, tiến ñộ triển khai, 

nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật; 

e. ðối với các ñề án mà quá trình thực hiện kéo dài qua 2 năm tài chính, ñơn vị 

chủ trì phải xây dựng nội dung và kinh phí cho từng năm. 

ðiều 12. Tiếp nhận, ñánh giá, thẩm ñịnh 

1. ðơn vị chủ trì gửi ñề án ñến Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 7 của năm 

trước năm kế hoạch. 

2. Sở Công Thương chỉ ñạo các phòng chuyên môn căn cứ các quy ñịnh của Quy 

chế này, ñánh giá nội dung các ñề án xúc tiến thương mại tỉnh và tổng hợp gửi Hội 

ñồng thẩm ñịnh.  

3. Hội ñồng thẩm ñịnh tiến hành thẩm ñịnh và tổng hợp trình Giám ñốc Sở Công 

Thương xem xét ñưa vào dự toán kinh phí hàng năm của Sở Công Thương ñảm bảo 

thời gian theo quy ñịnh.  

ðiều 13. Triển khai thực hiện Chương trình 

1. Căn cứ Quyết ñịnh phê duyệt ñề án, chương trình xúc tiến thương mại của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương thực hiện công bố công khai nội dung ñề án, 

chương trình ñến các tổ chức, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và cơ sở kinh 

doanh trong tỉnh; thực hiện việc giao ñề án, chương trình ñến ñơn vị chủ trì và chịu 

trách nhiệm quản lý, giám sát việc thực hiện.  

2. ðơn vị chủ trì chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các ñề án ñược phê duyệt 

theo ñúng mục tiêu, nội dung, tiến ñộ, dự toán trong Hợp ñồng ñã ký; ñảm bảo sử 

dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo ñúng 

quy ñịnh của pháp luật hiện hành.  

3. ðơn vị chủ trì có trách nhiệm lựa chọn các ñơn vị tham gia phù hợp với các 

cam kết trong ñề án. ðối với ñề án có nhiều ñơn vị tham gia, ðơn vị chủ trì có trách 

nhiệm phối hợp và phân công các ñơn vị tham gia thực hiện từng nội dung cụ thể của 

ñề án. 

Riêng ñối với Chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài, ñơn vị chủ trì 

phải báo cáo ñề xuất Sở Công Thương xem xét lựa chọn ñơn vị tham gia, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét quyết ñịnh.  

ðiều 14. ðiều chỉnh và chấm dứt thực hiện ñề án 

1. Trong trường hợp có yêu cầu ñiều chỉnh, thay ñổi nội dung hoặc chấm dứt ñề 
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án ñã ñược phê duyệt, ñơn vị chủ trì phải có văn bản báo cáo rõ lý do và kiến nghị 

phương án ñiều chỉnh gửi Sở Công Thương. 

2. Trường hợp xét thấy cần thay ñổi nội dung ñề án cho phù hợp với yêu cầu và 

tình hình cụ thể, trên cơ sở văn bản ñề nghị của ñơn vị chủ trì, Hội ñồng thẩm ñịnh 

trình Sở Công Thương xem xét, quyết ñịnh. 

3. Trường hợp ñơn vị chủ trì không thực hiện ñúng mục tiêu, nội dung, tiến ñộ 

ñã ñược phê duyệt hoặc xét thấy nội dung ñề án, chương trình không còn phù hợp, 

Hội ñồng thẩm ñịnh trình Giám ñốc Sở Công Thương xem xét, quyết ñịnh chấm dứt 

thực hiện ñề án. 

4. Trường hợp không thực hiện ñược hoặc không hoàn thành ñề án xúc tiến 

thương mại trong năm kế hoạch, ñơn vị chủ trì phải có trách nhiệm báo cáo Sở Công 

Thương ñể Hội ñồng thẩm ñịnh xem xét trình Giám ñốc Sở Công Thương xem xét, 

quyết ñịnh. 

5. Sau khi có quyết ñịnh ñiều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện ñề án, Giám ñốc Sở 

Công Thương xem xét thực hiện việc ñiều chỉnh kinh phí còn dư (nếu có) ñể bổ sung 

các ñề án ñã phê duyệt phát sinh tăng kinh phí, các ñề án mới (nếu có). 

Chương IV 

LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 

ðiều 15. Lập và phân bổ dự toán 

Hàng năm, Sở Công Thương xây dựng dự toán kinh phí Chương trình xúc tiến 
thương mại tỉnh (bao gồm dự toán do Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực tiếp thực 
hiện và kinh phí hợp ñồng ñối với các ñơn vị chủ trì), tổng hợp chung trong dự toán 
của Sở, gửi Sở Tài chính cân ñối, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy ñịnh. 

Căn cứ dự toán ngân sách ñược cấp có thẩm quyền giao, Sở Công Thương phê 
duyệt nội dung Chương trình, phân bổ kinh phí chi tiết theo từng ñơn vị chủ trì và nội 
dung hỗ trợ theo quy ñịnh tại ðiều 8, ðiều 9, ðiều 10 của Quy chế này, gửi Sở Tài 
chính thẩm ñịnh. Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Tài chính, Sở Công Thương 
thực hiện giao dự toán chi tiết cho ñơn vị thực hiện theo quy ñịnh.  

ðiều 16. Quyết toán kinh phí hỗ trợ 

1. ðơn vị chủ trì quyết toán kinh phí hỗ trợ theo từng ñề án, chương trình xúc 
tiến thương mại ñã thực hiện với Trung tâm Xúc tiến Thương mại theo quy ñịnh về 
tài chính hiện hành và theo hướng dẫn của Sở Tài chính. 
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2. Trung tâm Xúc tiến Thương mại lập báo cáo quyết toán kinh phí theo từng ñề án, 
chương trình, báo cáo Sở Công Thương; Sở Công Thương có trách nhiệm xét duyệt, 
tổng hợp vào quyết toán chung của Sở, gửi Sở Tài chính ñể thẩm tra theo quy ñịnh.  

ðiều 17. Báo cáo thực hiện Chương trình 

1. ðơn vị chủ trì, ñơn vị tham gia có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện, 
ñánh giá kết quả của ñề án và kiến nghị ñề xuất (nếu có) gửi Sở Công Thương chậm 
nhất là 15 ngày sau khi hoàn thành. 

ðơn vị chủ trì có trách nhiệm cung cấp ñầy ñủ tài liệu, thông tin trung thực liên 
quan ñến tình hình thực hiện ñề án và tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám 
sát theo quy ñịnh tại ðiều 18 Quy chế này. 

2. Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện 
Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh trước ngày 15 tháng 12 hàng năm theo quy ñịnh.  

ðiều 18. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình 

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên 
quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, theo nội 
dung chương trình ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo ñúng quy ñịnh pháp 
luật hiện hành.  

2. ðơn vị chủ trì phải cung cấp ñầy ñủ tài liệu, thông tin liên quan ñến Chương 
trình và tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy ñịnh tại Khoản 1 
ðiều này. 

ðiều 19. Xử lý vi phạm 

1. Các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tùy theo mức ñộ, bị 
xử lý theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

2. Sở Công Thương không tiếp nhận ñề án trong năm tiếp theo ñối với ñơn vị 
chủ trì vi phạm nghĩa vụ quy ñịnh tại Khoản 2, Khoản 3, ðiều 13; Khoản 1, ðiều 16 
và Khoản 1, ðiều 17 Quy chế này.  

3. ðình chỉ tham gia Chương trình trong 3 năm kế tiếp trong trường hợp ðơn vị 
chủ trì vi phạm nghĩa vụ quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 18 Quy chế này. 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 20. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Giám ñốc Sở Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện Quy chế này và 
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chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy ñịnh.  

2. Giao Giám ñốc Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể về lập, chấp hành dự toán và 
hạch toán, quyết toán kinh phí xúc tiến thương mại.  

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh khó khăn, vướng 
mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Công Thương ñể 
tổng hợp báo cáo, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Hồ Quốc Dũng 


