ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 1933 /UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 27 tháng 7

năm 2022

V/v tăng cường thực hiện các
hoạt động khuyến công trên
địa bàn tỉnh.
.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/2/2021 của Bộ Công Thương về
việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công
nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 3384/BCT-CTĐP ngày 15/6/2022 của Bộ Công
Thương về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công trên
địa bàn.
Để triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công quốc gia, Chương trình
khuyến công địa phương giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch khuyến công quốc
gia, Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022; Xét đề nghị của Sở Công
Thương tại Công văn số 918/SCT-KC ngày 30/6/2022 về việc tăng cường thực
hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh;
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị
xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Sở Công Thương
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình khuyến
công trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 26/3/2021. Tổ chức triển khai Kế
hoạch khuyến công quốc gia và Kế hoạch khuyến công địa phương đã được phê
duyệt năm 2022 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định.
- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tập
trung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn, phục hồi và
phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hậu Covid-19; Hỗ trợ có trọng
tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, tiềm năng, lợi thế cạnh
tranh của tỉnh, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động, đảm
bảo phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông
thôn; phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhất là các sản
phẩm đã được trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cấp tỉnh, khu vực, quốc gia.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện các hoạt
động khuyến công trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, mục đích và
quy định.
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2. Sở Tài chính
- Căn cứ vào Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai
đoạn 2021-2025 được phê duyệt và đề xuất của Sở Công Thương để cân đối, bố
trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tham mưu UBND tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công
địa phương cho các nội dung hoạt động nhằm thu hút được nhiều cơ sở công
nghiệp nông thôn tham gia đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời phối hợp Sở
Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công
đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.
3. Sở Nội vụ
Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh rà soát, kiện toàn tổ chức
làm công tác khuyến công theo đề án vị trí việc làm, bố trí đủ biên chế, có chính
sách bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công;
xây dựng đội ngũ cán bộ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng các yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lồng ghép các nguồn lực, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong
tỉnh với kế hoạch khuyến công hàng năm. Chủ trì, rà soát trình UBND tỉnh bổ
sung, thay đổi chính sách, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát
triển công nghiệp nông thôn.
5. Sở Khoa học và Công nghệ
Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông
thôn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, sở hữu trí tuệ…
đối với sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học
công nghệ vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp nông thôn nhất là các sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm chủ lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh
của tỉnh.
6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình
Phước
Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách khuyến công và nội dung
Chương trình khuyến công của tỉnh đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa
bàn tỉnh.
7. Các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Công Thương thực hiện có
hiệu quả Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 20212025.
8. UBND các huyện, thị xã và thành phố
- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng và triển khai kế
hoạch hàng năm của địa phương để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo
Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.
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- Tổ chức và thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ phát triển công nghiệp
nông thôn với các chương trình, dự án khác có trên địa bàn, đặc biệt là gắn với
chương trình xây dựng nông thôn mới.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và liên tục
về chủ trương, chính sách về khuyến công; Xây dựng hệ thống cộng tác viên
khuyến công cấp huyện, cấp xã nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn
thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách khuyến công; Chỉ đạo phòng, ban
chuyên môn hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký hỗ trợ
kinh phí khuyến công.
- Phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra
và đánh giá việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch, Đề án khuyến công trên địa
bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị
xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Bộ Công Thương (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng TH;
- Lưu: VT.
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