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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị 

của Bộ Công Thương về đẩy 

mạnh các hoạt động khuyến 

công giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 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; để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 

hoạt động khuyến công, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 

2021 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện và 

thành phố tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công theo định 

hướng, mục tiêu tại Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đoạn 

2021 - 2025 và Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn 2021 - 2025 

sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện và 

thành phố tham mưu xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của tỉnh phù hợp quy định của 

pháp luật liên quan và thuận lợi cho công tác triển khai các hoạt động khuyến 

công tại địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí khác tổ chức tuyên truyền, quán triệt về 

vị trí, vai trò của công tác khuyến công đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành 

phố tham mưu xây dựng Chương trình khuyến công địa phương hằng năm,  

trong đó tập trung xây dựng các đề án theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, 

trọng điểm, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng bộ với các chính 

sách hỗ trợ về đất đai, ưu đãi đầu tư, tín dụng, các chính sách nông nghiệp nông 

thôn và đặc biệt là ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bối 
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cảnh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong thực hiện các đề án nhằm 

thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động khuyến công, phát huy tối đa 

nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn. 

-  Rà soát, củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và 

tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các hoạt 

động khuyến công nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới; tạo sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng 

đồng doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, kiểm tra, giám 

sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích 

và đúng các quy định pháp luật hiện hành. 

- Làm cơ quan đầu mối theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả triển khai 

Chỉ thị số 04/CT-BCT của các sở, ngành, địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo 

Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định. 

2. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng nguồn ngân sách, trên cơ sở dự toán kinh phí của các cơ 

quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thẩm 

định, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện hoạt động 

khuyến công trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí triển khai 

thực hiện các hoạt động khuyến công theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan hỗ trợ các 

cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu 

dáng công nghiệp, sáng chế, công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm hàng 

hóa, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã số, mã vạch,... đối với sản phẩm công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan rà soát, tổng 

hợp nhu cầu đào tạo, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ 

chức tuyển sinh, đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

5. Các sở, ban, ngành, đơn vị khác có liên quan 

- Phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, liên tục 

về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, chính sách khuyến công; lồng ghép, phối hợp các chương trình mục tiêu 

trên địa bàn để tăng hiệu quả hoạt động khuyến công; huy động các nguồn lực 

trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

ở khu vực nông thôn. 
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- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tổ chức lồng 

ghép nội dung Chỉ thị số 04/CT-BCT vào các kế hoạch, đề án của các ngành, 

lĩnh vực phụ trách; đảm bảo thống nhất, đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị và 

Chương trình khuyến công quốc gia, Chương trình khuyến công địa phương giai 

đoạn 2021 - 2025. 

6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh tăng cường phối hợp với Sở Công Thương thông tin tuyên 

truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, chính sách khuyến công đến toàn thể hội viên, đoàn viên,... 

trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

7. UBND các huyện, thành phố 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, phối 

hợp, triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn; chủ động phối hợp, hỗ 

trợ Sở Công Thương trong việc thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến công 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, liên tục 

về chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc triển khai thực 

hiện Chương trình khuyến công trên địa bàn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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