
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________ ___________________________________ 

Số:           /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày        tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022 
_______________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính 

phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ 

(được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2017/TT-BCT, ngày 29/9/2017); 

Căn cứ Quyết định số 99/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về quy định về trình tự xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 407/TTr-SCT 

ngày 02 tháng 3 năm 2022,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022 (đính kèm) 

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch và 

Đề án khuyến công địa phương năm 2022 được phê duyệt theo đúng quy định. 

Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí được giao dự toán chi ngân 

sách nhà nước năm 2022 cho Sở Công Thương (theo Quyết định số 828/QĐ-

UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm 

Khuyến công vá Xúc tiến thương mại; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh; 

- Lãnh đạo VPUB; 

- Lưu: VT, KTTH Nam. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 



 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________ ___________________________________ 

 

KẾ HOẠCH 

Khuyến công địa phương năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /3/2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

___________________ 

 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công; Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài Chính 

hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; 

Căn cứ Quyết định số 99/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về trình tự xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh Thuận; 

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022 

với các nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Khuyến khích, huy động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư vào sản xuất nhằm 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực 

hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế 

đầu tư phát triển một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có 

hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Yêu cầu 

- Hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

- Các đề án hỗ trợ khuyến công phải có tác động lan tỏa, thúc đẩy sự phát 

triển công nghiệp nông thôn, phù hợp với chiến lược, quy hoạch tỉnh. 

- Nội dung nhiệm vụ, đề án phải phù hợp với quy định của Nghị định số 

45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ. Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ 

kinh phí khuyến công phải bố trí đủ kinh phí thực hiện đề án và cam kết chưa được 

hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của Nhà nước cho cùng một nội dung chi được 

kinh phí khuyến công hỗ trợ. 
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II. NỘI DUNG KHUYẾN CÔNG 

1. Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nho, nông sản, 

sản phẩm từ gỗ, sản xuất đá cho các cơ sở CNNT phù hợp với đối tượng được 

hưởng chính sách khuyến công quy định tại khoản 2, điều 1, điều 5 của Nghị định 

số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012.  

2. Tổ chức tham gia giới thiệu quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu, làng 

nghề và các ngành nghề đang định hướng phát triển của tỉnh tại Hội chợ triển lãm 

hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 

2022 tại Ninh Thuận cho các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm CNNT tiêu 

biểu, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm ngành nghề định hướng phát triển. 

3. Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các Hội chợ triển lãm tại 

các tỉnh, thành phố cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

III. KINH PHÍ, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí: Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 

cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và các đơn vị dự 

toán cấp I thuộc tỉnh. 

2. Tiến độ: Hoàn thành trong kỳ quyết toán tài chính năm 2022 theo quy 

định và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, đảm 

bảo theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra tại Kế hoạch và các Đề án Khuyến công địa 

phương năm 2022. 

- Chủ trì phân bổ dự toán kinh phí cho các đơn vị triển khai thực hiện Kế 

hoạch, Đề án khuyến công địa phương năm 2022. 

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

phố giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch đề ra, đảm 

bảo việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu 

quả. 

- Kiểm tra, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch, Đề án 

khuyến công địa phương năm 2022 theo quy định. 

2. Sở Tài chính: Phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí 

theo quy định. 
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3. Các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài 

chính theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khuyến công, bảo 

đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, có hiệu quả. 

4. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

Triển khai thực hiện Đề án, theo dõi, giám sát, hỗ trợ đơn vị thụ hưởng thực 

hiện theo đúng mục tiêu, nội dung, kế hoạch, đề án; đồng thời hướng dẫn đơn vị 

thụ hưởng khảo sát, lựa chọn đơn vị cung ứng cung cấp máy móc thiết bị phù hợp 

với nội dung Hợp đồng, Đề án đã được phê duyệt và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, 

chứng từ thanh quyết toán theo quy định. Báo cáo tiến độ và kết quả hiện Đề án 

đúng quy định. 

5. Đơn vị thụ hưởng 

Thực hiện Đề án theo đúng theo quy định, phù hợp với mục tiêu, nội dung đề 

án; khảo sát, lựa chọn đơn vị cung ứng phù hợp; cung cấp đúng, đầy đủ, chất lượng 

và hiệu quả nội dung hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý với đơn vị cung ứng; đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý, cơ quan chức năng kiểm tra, giám 

sát, nghiệm thu; cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ liên quan thanh quyết toán và 

hoàn thành việc hỗ trợ, chuyển giao theo quy định./. 
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PHỤ LỤC 

Danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /3/2022  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

Đơn vị tính:  đồng 
 

Stt Tên đề án 

Đơn vị Nội dung 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Trong đó 

Thực hiện Thụ hưởng Mục tiêu Kết quả 
Kinh phí 

KCĐP 

Nguồn 

ĐVTH 

1 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết 

bị tiên tiến trong 

chế biến nho 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

Hộ kinh doanh, 

Cơ sở sản xuất 

rượu mật nho 39  

Hỗ trợ Hộ kinh doanh cơ sở 

sản xuất rượu, mật nho 39 

ứng dụng  01 máy chiếc rót 4 

vòi, với các thông số kỹ 

thuật: Model: AM 4V; công 

suất: 1,5 kw; năng suất: 600-

1.000 sp/giờ ; xuất xứ: Việt 

Nam; máy mới 100%; 01 

thiết bị khuấy gia nhiệt 300 

lít, với các thông số kỹ thuật: 

Model: AM 300L; công suất: 

1.450 vòng/phút; xuất xứ: 

Việt Nam; máy mới 100% ; 

01 máy ly tâm, với các thông 

số Model: AM 50L; công 

suất: 50 ký/3- 5phút; xuất xứ: 

Việt Nam ; máy mới 100%. 

Thông qua việc đầu tư ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến trong chế biến  sản phẩm 

nhằm giúp cho Hộ kinh 

doanh cơ sở sản xuất rượu, 

mật nho 39 tăng năng suất 

gấp 20 lần so với lao động 

phổ thông hiện có, nâng cao 

chất lượng sản phẩm, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, giảm chi phí công 

nhân, hạ giá thành sản phẩm, 

đáp ứng nhu cầu kịp thời của 

khách hàng và tăng khả năng 

cạnh tranh trên thị trường, 

nâng cao năng lực và mang 

lại hiệu quả sản xuất kinh 

doanh thiết thực cho cơ sở. 

Từ tháng 

1 -  

12/2022 

301,100,000 120,000,000 181,100,000 
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Stt Tên đề án 

Đơn vị Nội dung 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Trong đó 

Thực hiện Thụ hưởng Mục tiêu Kết quả 
Kinh phí 

KCĐP 

Nguồn 

ĐVTH 

2 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết 

bị tiên tiến trong 

chế biến sản 

phẩm nho sấy 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

Hợp tác xã Nho 

Evergreen  

Hỗ trợ HTX nho Evergreen 

Ninh Thuận ứng dụng  01 

máy sấy lạnh, với các thông 

số: Model: SS-5750HP, khối 

lượng sấy: 180-200kg/mẻ, 

xuất xứ: Việt Nam, máy mới 

100%. 

Thông qua Đề án giúp Hợp 

tác xã nho Evergreen Ninh 

Thuận ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiên vào sản xuất, 

tăng năng suất gấp 2 lần so 

với sản xuất bằng máy móc 

thiết bị cũ, chất lượng được 

nâng cao và giữ được hương 

vị và màu sắc tự nhiên, từ đó 

đáp ứng nhu cầu người tiêu 

dùng và tăng khả năng cạnh 

tranh với các sản phẩm cùng 

loại trên thị trường 

Từ tháng 

1 -  

12/2022 

279,400,000 110,000,000 169,400,000 

3 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết 

bị tiến tiên trong 

chế biến nông 

sản 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

Hộ kinh doanh 

Thanh Thanh II 

Hỗ trợ Hộ kinh doanh ứng 

dụng 01 bộ thiết bị sấy lạnh, 

với các thông số kỹ thuật: 

Model: TBSL-TT860; công 

suất: 10 kw; năng suất: 200 

kg/mẻ; xuất xứ: Việt Nam; bộ 

thiết bị mới 100%. Bao gồm 

05 nội dung kèm theo: (1) 

Quạt công nghiệp Soffnet: 24 

cái; (2) Máy hút ẩm công 

nghiệp: 2 cái; (3) Kệ 03 tầng 

4 khoang - Inox 201: 2 cái; 

(4) Một bộ kệ giá sấy bao 

gồm: 02 khung chân ngoài, 

03 khung chân giữa và 12 giá 

đỡ khay, Để được 72 khay 

sấy; (5) Khay sấy - Inox 304: 

144 cái. 

Thông qua Đề án giúp Hộ 

kinh doanh Thanh Thanh II 

ứng dụng máy móc thiết bị 

tiên tiến trong chế biến nông 

sản (ứng dụng thiết bị sấy 

lạnh nông sản) năng suất 

tăng gấp 10 lần so với máy 

móc thiết bị hiện tại (công 

nghệ truyền thống, cũ và lạc 

hậu), nâng cao chất lượng, 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, giảm nhiều khoản chi 

phí và tăng khả năng cạnh 

tranh trên thị trường 

Từ tháng 

1 -  

12/2022 

318,450,000 130,000,000 188,450,000 



6 

 

Stt Tên đề án 

Đơn vị Nội dung 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Trong đó 

Thực hiện Thụ hưởng Mục tiêu Kết quả 
Kinh phí 

KCĐP 

Nguồn 

ĐVTH 

4 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết 

bị tiên tiến trong 

sản xuất sản 

phẩm từ gỗ 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

Công ty TNHH 

Mỹ nghệ Hương 

Quê.  

Hỗ trợ Công ty TNHH Mỹ 

nghệ Hương Quê ứng dụng 

01 máy cưa bào liên hợp, với 

các thông số: Model: CB-

1040, năng suất: 500-600 sản 

phẩm/giờ, công suất điện tiêu 

thụ: 3kw/giờ, xuất xứ: Việt 

Nam, mới 100%; 01 máy tạo 

hình vá, với các thông số: 

Model: XV-35S, năng suất: 

100-130 sản phẩm/giờ, công 

suất điện tiêu thụ: 1.5kw/giờ, 

xuất xứ: Việt Nam, mới 

100%; 01 máy tạo hình sạn, 

với các thông số: Model: XS-

13, năng suất: 100-150 sản 

phẩm/giờ, công suất điện tiêu 

thụ: 1.5kw/giờ, xuất xứ: Việt 

Nam, mới 100%; 02 máy tạo 

lòng mặt, với các thông số: 

Model: TH-135, năng suất: 

300 sản phẩm/giờ, công suất 

điện tiêu thụ: 3kw/giờ, xuất 

xứ: Việt Nam, mới 100%. 

Thông qua Đề án giúp Công 

ty TNHH Mỹ nghệ Hương 

Quê ứng dụng máy móc thiết 

bị tiên tiên vào sản xuất, tăng 

năng suất gấp 10 lần so với 

sản xuất bằng thủ công và 

máy móc thiết bị cũ hiện tại, 

nâng cao chất lượng và tính 

thẩm mỹ cho sản phẩm, rút 

ngắn thời gian sản xuất ra 

sản phẩm, giảm số lượng 

nhân công và chi phí lao 

động, từ đó tăng khả năng 

cạnh tranh với các sản phẩm 

cùng loại trên thị trường.  

Từ tháng 

1 -  

12/2022 

303,600,000 125,000,000 178,600,000 



7 

 

Stt Tên đề án 

Đơn vị Nội dung 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Trong đó 

Thực hiện Thụ hưởng Mục tiêu Kết quả 
Kinh phí 

KCĐP 

Nguồn 

ĐVTH 

5 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết 

bị tiên tiến trong 

sản xuất đồ gỗ 

nội thất   

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

 Hộ kinh doanh 

Hoàng Văn Tâm 

Hỗ trợ Hộ kinh doanh Hoàng 

Văn Tâm ứng dụng 01 máy 

cưa bàn trượt, với các thông 

số: Model: MJ6130TY, công 

suất môtơ chính: 5,5kw, xuất 

xứ: Trung Quốc, máy mới 

100%; 01 máy dán cạnh gỗ, 

với các thông số: Model: HP-

40A, tổng công suất: 9.2kw, 

xuất xứ: Trung Quốc, máy 

mới 100%. 

Thông qua Đề án giúp Hộ 

kinh doanh ứng dụng máy 

móc thiết bị tiên tiên vào sản 

xuất, tăng năng suất gấp 20 

lần so máy móc thiết bị cũ 

hiện tại và kết hợp lao động 

thủ công, nâng cao chất 

lượng và tính thẩm mỹ cho 

sản phẩm, rút ngắn thời gian 

sản xuất, giảm số lượng nhân 

công và chi phí lao động, hạ 

giá thành sản phẩm, tăng khả 

năng cạnh tranh với các sản 

phẩm cùng loại trên thị 

trường.  

Từ tháng 

1 -  

12/2022 

206,800,000 90,000,000 116,800,000 

6 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết 

bị tiên tiến trong 

sản xuất đá 

Granite 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

Công ty TNHH 

TM SX&XD 

Trường Sơn Hải 

Hỗ trợ Công ty TNHH TM - 

SX & XD Trường Sơn Hải 

ứng dụng  01 máy cắt cầu xẻ 

qui cách VTTECH, với các 

thông số: Model: ZYDQ600-

A ; tổng công suất: 22.5 kw; 

xuất xứ: Trung Quốc, máy 

mới 100%. 

Thông qua Đề án giúp Công 

ty TNHH TM - SX & XD 

Trường Sơn Hải ứng dụng 

máy móc thiết bị tiên tiên 

vào sản xuất, tăng năng suất 

gấp 5 lần so với sản xuất 

bằng máy móc thiết bị cũ 

hiện tại, nâng cao chất lượng 

và tính thẩm mỹ cho sản 

phẩm, giảm chi phí và hạ giá 

thành, từ đó tăng khả năng 

cạnh tranh với các sản phẩm 

cùng loại trên thị trường.  

Từ tháng 

1 -  

12/2022 

385,000,000 145,000,000 240,000,000 



8 

 

Stt Tên đề án 

Đơn vị Nội dung 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Trong đó 

Thực hiện Thụ hưởng Mục tiêu Kết quả 
Kinh phí 

KCĐP 

Nguồn 

ĐVTH 

7 

Tổ chức tham 

gia giới thiệu 

quảng bá sản 

phẩm CNNT 

tiêu biểu, làng 

nghề và các 

ngành nghề 

đang định 

hướng phát triển 

của tỉnh tại Hội 

chợ triển lãm 

hàng công 

nghiệp nông 

thôn tiêu biểu 

khu vực miền 

Trung - Tây 

Nguyên năm 

2022 tại Ninh 

Thuận. 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

Các doanh 

nghiệp, cơ sở có 

sản phẩm công 

nghiệp nông 

thôn tiêu biểu 

(CNNTTB), 

làng nghề và 

ngành nghề định 

hướng phát triển 

 Tạo điều kiện các sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu, sản phẩm OCOP, sản 

phẩm làng nghề, sản phẩm 

ngành nghề định hướng phát 

triển tham gia giới thiệu 

quảng bá sản phẩm, tiếp cận, 

mở rộng thị trường tiêu thụ, 

tìm kiếm đối tác hợp tác phát 

triển việc kết nối cung cầu;  

Thông qua hội chợ tìm hiểu 

và học hỏi kinh nghiệm; đồng 

thời nâng cao chất lượng, cải 

tiến mẫu mã kiểu dáng phù 

hợp với nhu cầu tiêu dùng; 

Liên kết xúc tiến thương mại, 

đầu tư sản xuất; thúc đẩy hoạt 

động giao thương giữa cơ sở 

sản xuất trong và ngoài tỉnh, 

tiếp cận công nghệ mới trong 

môi trường hội nhập. 

Tổ chức gian hàng chung 

giới thiệu và quảng bá các 

sản phẩm CNNTTB, làng 

nghề và ngành nghề định 

hướng phát triển của tỉnh 

tham gia Hội chợ triển lãm 

trong nước. 

Từ tháng  

1- 

12/2022 

45,000,000 45,000,000 0 
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Stt Tên đề án 

Đơn vị Nội dung 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí 

Trong đó 

Thực hiện Thụ hưởng Mục tiêu Kết quả 
Kinh phí 

KCĐP 

Nguồn 

ĐVTH 

8 

Hỗ trợ các cơ sở 

công nghiệp 

nông thôn tham 

gia các Hội chợ 

triển lãm trong 

nước 

Trung tâm 

Khuyến công 

và Xúc tiến 

thương mại 

Các cơ sở công 

nghiệp nông 

thôn trên địa bàn 

tỉnh 

 - Hỗ trợ các cơ sở CNNT 

tham gia Hội chợ triển lãm 

nhằm giới thiệu, quảng bá 

các sản phẩm của địa phương 

đến với người tiêu dùng trong 

và ngoài nước;  

 - Tạo điều kiện giao thương, 

học hỏi và trao đổi kinh 

nghiệm trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh; xúc tiến 

thương mại; tìm kiếm đối tác, 

hợp tác, mở rộng thị trường 

tiêu thụ, nâng cao chất lượng 

sản phẩm, tăng tính cạnh 

tranh sản phẩm trong môi 

trường hội nhập. 

Hỗ trợ mỗi cơ sở CNNT trên 

địa bàn tỉnh tham gia mỗi đợt 

không quá 02 gian hàng 

chuẩn (phụ thuộc sản phẩm). 

Dự kiến từ 5-7 gian hàng tại 

các tỉnh, thành phố trong cả 

nước năm 2022 

Từ tháng  

1- 

12/2022 

60,000,000 45,000,000 15,000,000 

  Tổng cộng 1,899,350,000 810,000,000 1,089,350,000 
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