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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƢƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chƣơng trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chƣơng
trình) với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Mục tiêu tổng quát
a) Huy động các nguồn lực trong nƣớc và ngoài nƣớc tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân
đầu tƣ 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 hƣớng 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;
b) 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 lƣợng môi trƣờng, sức khỏe con
ngƣời. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tƣ 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.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn đến 2015

- Đào tạo đƣợc khoảng 40.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ khoảng
4.000 lƣợt học viên tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý,
hội nghị, hội thảo chuyên đề; hỗ trợ xây dựng 40 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng
máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho 250 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 500
lƣợt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nƣớc và ngoài nƣớc; hỗ trợ
lập quy hoạch chi tiết, đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng và hệ thống xử lý nƣớc thải chung cho 40
cụm công nghiệp.
- Nâng cao năng lực tƣ vấn phát triển công nghiệp nông thôn của các tổ chức dịch vụ công, tạo
nền tảng cho hoạt động tƣ vấn phát triển công nghiệp trên toàn quốc.
- Thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức khác nhau; tăng dần số lƣợng các cơ sở sản xuất
công nghiệp nhận thức đƣợc lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tăng
số lƣợng cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; đặt nền tảng cho hợp tác quốc tế
về khuyến công.
- Xây dựng quy trình quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.
b) Giai đoạn 2016 - 2020
- Đào tạo đƣợc khoảng 100.000 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ khoảng
10.000 lƣợt học viên tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản
lý, hội nghị, hội thảo chuyên đề; hỗ trợ xây dựng 160 mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng
dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho 600 cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ
1.400 lƣợt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nƣớc và ngoài nƣớc; hỗ
trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng và hệ thống xử lý nƣớc thải chung cho
120 cụm công nghiệp.
- Đẩy mạnh hoạt động tƣ vấn phát triển công nghiệp trên toàn quốc. Khuyến khích xã hội hóa
hoạt động phát triển công nghiệp.
- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng trên nhiều phƣơng tiện thông tin đại chúng; nhận
thức lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đƣợc phổ biến rộng rãi; tăng
số lƣợng cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; hợp tác quốc tế về khuyến công
đƣợc đẩy mạnh.
- Hoàn thiện quy trình quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công.
II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi điều chỉnh
Chƣơng trình gồm các hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP
ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công, do Bộ Công Thƣơng và Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đây gọi là tỉnh) quản lý và tổ chức thực hiện

để hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực nông thôn thuộc các ngành, nghề quy định tại Điều 5
Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.
2. Đối tƣợng áp dụng
a) Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tƣ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị
xã, thị trấn, xã và các phƣờng thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phƣờng thuộc thành phố loại 1
đƣợc chuyển đổi từ xã chƣa quá 05 năm; bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp
tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ
sở công nghiệp nông thôn);
b) Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn;
c) Tổ chức, cá nhân trong nƣớc và nƣớc ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt
động dịch vụ khuyến công.
III. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề:
a) Tổ chức các khóa đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp để tạo
việc làm và nâng cao tay nghề cho ngƣời lao động;
b) Đào tạo thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp để hình thành đội ngũ giảng viên phục vụ
chƣơng trình đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, truyền nghề ở nông thôn.
2. Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong
công nghiệp thông qua các hoạt động tƣ vấn, tập huấn đào tạo, hội thảo, hội nghị, diễn đàn; tham
quan, khảo sát học tập kinh nghiệm trong và ngoài nƣớc. Hỗ trợ mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, xuất
khẩu các sản phẩm công nghiệp nông thôn.
3. Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên
tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật:
a) 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;
b) Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn về chế biến nông - lâm - thủy sản và chế biến thực
phẩm; sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông
thôn; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc,
thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử - tin học; về khai thác, chế biến khoáng sản; chế biến
nguyên liệu, đặc biệt là quy mô nhỏ tại các vùng nguyên liệu phân tán để cung cấp cho các cơ sở
công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp;
c) Hỗ trợ xây dựng thí điểm nhằm nhân rộng các mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công
nghiệp cho các cơ sở sản xuất công nghiệp;

d) Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào các khâu sản xuất
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trƣờng;
đ) Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trƣờng.
4. Xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thông qua việc tổ chức bình
chọn sản phẩm hàng năm. Tổ chức hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ
công mỹ nghệ trong và ngoài nƣớc. Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ,
triển lãm trong và ngoài nƣớc. Hỗ trợ xây dựng, đăng ký thƣơng hiệu và đầu tƣ các phòng trƣng
bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và các hoạt động xúc tiến thƣơng mại khác.
5. Tƣ vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: Lập dự án đầu tƣ; marketing;
quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; 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. Tƣ vấn hƣớng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân
tiếp cận các chính sách ƣu đãi đầu tƣ, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính
sách tài chính - tín dụng và các chính sách ƣu đãi khác của Nhà nƣớc.
6. Cung cấp thông tin tuyên truyền:
a) Xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn, mạng lƣới cộng
tác viên tƣ vấn khuyến công từ trung ƣơng đến địa phƣơng;
b) Xây dựng chƣơng 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;
c) 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;
d) Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận và khai thác cơ sở dữ liệu về thông tin thị
trƣờng và quảng bá doanh nghiệp.
7. Hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời các cơ sở
gây ô nhiễm môi trƣờng;
a) Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp thành lập các hiệp hội, hội ngành nghề; liên kết vệ tinh sản xuất
các mặt hàng phụ trợ; mô hình liên kết cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ truyền thống với các
doanh nghiệp du lịch;
b) Hỗ trợ xây dựng cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp;
c) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng cụm
công nghiệp và hỗ trợ thu hút đầu tƣ phát triển cụm công nghiệp;
d) Hỗ trợ tƣ vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trƣờng
di dời vào các khu, cụm công nghiệp;

đ) Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trƣờng tại các cụm công nghiệp.
8. Hợp tác quốc tế về khuyến công:
a) Xây dựng và tham gia thực hiện hoạt động khuyến công, sản xuất sạch hơn trong các chƣơng
trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế;
b) Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp,
quản lý cụm công nghiệp, sản xuất sạch hơn với các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài theo quy định
của pháp luật Việt Nam;
c) Nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác khuyến công theo các chƣơng trình hợp
tác quốc tế và các chƣơng trình, đề án học tập khảo sát ở nƣớc ngoài.
9. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công:
a) Nghiên cứu trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản liên
quan nhằm hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công;
b) Xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm. Kiểm tra, giám sát, hƣớng dẫn triển khai thực
hiện các chƣơng trình, kế hoạch, đề án khuyến công;
c) Kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc về hoạt động khuyến công và sản xuất
sạch hơn từ Trung ƣơng đến địa phƣơng;
d) Đầu tƣ cơ sở vật chất, phƣơng tiện làm việc cho các Trung tâm Khuyến công cấp vùng và cấp
tỉnh. Xây dựng và duy trì mạng lƣới cộng tác viên khuyến công;
đ) Xây dựng chƣơng trình, giáo trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dƣỡng chuyên
môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công;
e) Tổ chức tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nƣớc; hội thảo chuyên đề,
hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động khuyến công; xây dựng, duy trì và phổ biến các cơ sở dữ
liệu và trang thông tin điện tử về khuyến công, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
g) Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo đánh giá thực hiện Chƣơng trình.
IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Về cơ chế chính sách:
a) Đẩy mạnh việc rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các văn bản về hoạt động
khuyến công từ trung ƣơng đến địa phƣơng;
b) Xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ công tác thống kê số liệu và theo dõi quản lý
chƣơng trình, kế hoạch, đề án khuyến công;

c) Hoàn thiện quy định về hệ thống biểu bảng thống kê báo cáo và phƣơng pháp kiểm tra, giám
sát, đánh giá kết quả hoạt động khuyến công ở cấp tỉnh;
d) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động khuyến công theo hƣớng hỗ trợ có trọng tâm,
trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với tiềm năng, lợi thế
của từng địa phƣơng đồng bộ với các chính sách khác nhƣ: Chính sách đất đai, ƣu đãi đầu tƣ, tín
dụng, khoa học và công nghệ.
2. Về tổ chức bộ máy:
a) Ở cấp Trung ƣơng, nâng cao năng lực của các đơn vị làm công tác khuyến công thuộc Cục
Công nghiệp địa phƣơng, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nƣớc về hoạt động
khuyến công trên phạm vi toàn quốc;
b) Ở cấp tỉnh, củng cố nâng cao năng lực của Sở Công Thƣơng để thực hiện tốt chức năng giúp
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nƣớc về công tác khuyến công trên địa bàn;
c) Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công.
3. Thiết lập và tăng cƣờng sự phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc với các tổ
chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân nhằm thúc đẩy hoạt động khuyến công.
4. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nƣớc về
hoạt động khuyến công.
5. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách hỗ trợ cho hoạt động khuyến công, lồng ghép với các dự án,
chƣơng trình mục tiêu khác để khuyến khích, thu hút nguồn vốn của các cá nhân, tổ chức trong
và ngoài nƣớc đầu tƣ phát triển công nghiệp nông thôn.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách trung ƣơng dành cho các hoạt động khuyến công
do Bộ Công Thƣơng quản lý và tổ chức thực hiện dự kiến là 1.212 tỷ đồng.
2. Kinh phí đầu tƣ phát triển thuộc ngân sách trung ƣơng dành cho đầu tƣ xây dựng trụ sở, trang
thiết bị cho Trung tâm khuyến công quốc gia ở các vùng và chi hỗ trợ đầu tƣ xây dựng trụ sở,
trang thiết bị cho Trung tâm khuyến công của các địa phƣơng có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn. Hàng năm, trên cơ sở các dự án đầu tƣ xây dựng trụ sở, trang thiết bị do Trung tâm
Khuyến công các địa phƣơng, đơn vị xây dựng, Bộ Công Thƣơng tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và
Đầu tƣ xem xét, bố trí theo khả năng cân đối ngân sách, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
3. Hàng năm, căn cứ vào Chƣơng trình và đề xuất của Bộ Công Thƣơng, Bộ Tài chính cân đối
kinh phí từ ngân sách để thực hiện các hoạt động khuyến công (đối với kinh phí khuyến công
quốc gia); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí

thực hiện để bố trí trong dự toán ngân sách nhà nƣớc (đối với kinh phí khuyến công địa phƣơng)
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc và các quy định hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Công Thƣơng có nhiệm vụ:
a) Xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và hƣớng dẫn tổ chức
thực hiện về khuyến công theo chƣơng trình đƣợc duyệt;
b) Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chƣơng trình và tổng hợp chung trong dự toán của Bộ,
gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính để xem xét bố trí dự toán, trình cấp có thẩm quyền
quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nƣớc;
c) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc để thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ
cho hoạt động khuyến công;
d) Thực hiện các chức năng quản lý nhà nƣớc khác theo quy định tại Điều 15 Nghị định số
45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
2. Bộ Tài chính có nhiệm vụ:
a) Chủ trì bố trí kinh phí sự nghiệp cho hoạt động khuyến công quốc gia theo quy định của Luật
Ngân sách nhà nƣớc;
b) Phối hợp với Bộ Công Thƣơng hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chƣơng trình.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ có nhiệm vụ:
a) Chủ trì bố trí vốn đầu tƣ thực hiện Chƣơng trình khuyến công quốc gia theo quy định của Luật
Ngân sách nhà nƣớc;
b) Phối hợp với Bộ Công Thƣơng hƣớng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tƣ
xây dựng trụ sở, trang thiết bị.
4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội,
trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thƣơng lồng
ghép các dự án thuộc các Chƣơng trình mục tiêu quốc gia, Chƣơng trình phát triển kinh tế - xã
hội khác với các đề án khuyến công thuộc Chƣơng trình này để triển khai thực hiện.
5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có nhiệm vụ:
a) Xây dựng, sửa đổi và ban hành chủ trƣơng, chính sách, văn bản pháp quy về công tác khuyến
công phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện địa phƣơng;

b) Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện chƣơng trình khuyến công địa phƣơng từng giai
đoạn và kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm tại địa phƣơng;
c) Bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách địa phƣơng để tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công tại
địa phƣơng theo các quy định tại Chƣơng trình này;
d) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc để thu hút các nguồn vốn cho hoạt động
khuyến công;
đ) Thực hiện các trách nhiệm quy định khác tại Điều 16 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21
tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.
6. Các Bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nƣớc của mình có trách
nhiệm phối hợp với Bộ Công Thƣơng để tổ chức có hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ của
Chƣơng trình; định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thƣơng để tổng hợp,
trình Thủ tƣớng Chính phủ.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Bộ trƣởng Bộ Công Thƣơng, các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trƣởng cơ
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng và các
tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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