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Chương trình phát triển công 
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Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

 

Thực hiện Công văn số 06/CN-CNHT ngày 04/01/2023 của Cục Công 

nghiệp - Bộ Công Thương về việc đăng ký tham gia Chương trình phát triển công 

nghiệp hỗ trợ năm 2024, Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị có nhu cầu 

đăng ký Đề án tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 (gọi 

tắt là Chương trình) cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu chính của Chương trình là hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh 

của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, phát triển công nghiệp hỗ trợ thuộc các 

lĩnh vực điện tử, ô tô, cơ khí chế tạo, dệt may, da giày và công nghiêp công nghệ 

cao thông qua các hoạt động hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản 

phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài 

vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng 

yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản 

xuất. 

- Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của 

các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. 

- Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ 

trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp hỗ trợ, công tác truyển thông, 

phổ biến, cung cấp thông tin về thị trường, sản phẩm và hoạt động công nghiệp hỗ 

trợ. 

2. Hướng dẫn việc đăng ký Đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp 

hỗ trợ năm 2024 do Bộ Công Thương chủ trì: 

- Lựa chọn nội dung đề án: Nội dung đề án phải đảm bảo phù hợp với nhu 

cầu thực tế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ và định hướng phát triển CNHT, 

chiến lược, quy hoạch phát triển các vùng kinh tế, ngành, địa phương đã được 



Chính phủ phê duyệt; đảm bảo tính khả thi và phù hợp với năng lực chuyên môn, 

kinh nghiệm của đơn vị. 

- Xây dựng Hồ sơ đề án: Hồ sơ đề án phải đảm bảo đầy đủ các thông tin, 

biểu mẫu và tài liệu liên quan được quy định tại Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 

28 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế 

xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công 

nghiệp hỗtrợ. 

- Xây dựng Thuyết minh đề án: 

+ Theo Biểu mẫu 02 Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

+ Quy định tại Điều 10 Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 

năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và thực hiện 

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

+ Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 

2016 đến năm 2025. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện: 

+ Theo Biểu mẫu số 05, Quyết định số 1403/QĐ-BCT ngày 28 tháng 05 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

+ Thông tư số 29/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 

Chính về hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công 

nghiệp hỗtrợ. 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, triển khai thực 

hiện; phổ biến thông tin rộng rãi về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 

2024 đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia Chương 

trình, gửi Hồ sơ đăng ký Đề án về Sở Công Thương (qua Phòng Quản lý công 

nghiệp và Kỹ thuật- An toàn- Môi trường) trước ngày 15/3/2023 để tổng hợp, gửi 

Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương theo quy định. 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,QLCN&KTATMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Chương 
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