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Kính gửi:  

    - Các phòng: Kinh tế, Văn hóa Thông tin; 

    - Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; 

     - UBND các phường, xã. 
      

 Thực hiện Văn bản số 2223/UBND-KT ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; để công tác khuyến công trên địa bàn thành phố 

đạt hiệu quả cao, tạo động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), hỗ 

trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh 

doanh trong giai đoạn hậu Covid-19, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tập 

trung thực hiện các nội dung sau: 

 1. Phòng Kinh tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Sở Công thương, các 

phòng, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định 

số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định 

số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1740/QĐ-

UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh 

Hà Nam giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm 

vào các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của thành phố, 

bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ các cơ sở CNNT có các sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm CNNT 

tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp quốc gia; các sản phẩm OCOP. 

+ Hỗ trợ các cơ sở CNNT sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm có thế mạnh 

của thành phố như: Chế biến nông, lâm, thủy sản; các sản phẩm chế biến, chế tạo; 

các sản phẩm điện tử; hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, các sản phẩm làng nghề, 

các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của thành phố... 

+ Hỗ trợ các cơ sở CNNT nâng cấp xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ di rời 

các cơ sở CNNT vào Cụm công nghiệp. 

+ Xây dựng các đề án khuyến công điểm, đề án nhóm, có sức lan toả lớn, tạo 

sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực cùng phát triển sản xuất, nâng cao 

chuỗi giá trị sản phẩm. 



+ Phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tập trung xây 

dựng các sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, 

cấp Giấy chứng nhận. 

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công 

trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đề án 

và sử dụng kinh phí khuyến công đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, nội dung 

theo quy định của pháp luật và hiệu quả. 

- Kịp thời tham mưu cho UBND thành phố đề xuất với UBND tỉnh bổ 

sung, sửa đổi cơ chế, chính sách khuyến công địa phương cho phù hợp với 

hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.  

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

của Sở Công thương, hàng năm xây dựng kế hoạch, đề án khuyến công của 

thành phố trình thẩm định, phê duyệt theo quy định để thực hiện; kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện đề án, đảm bảo hiệu quả Chương trình. 

- Tham mưu cho UBND thành phố: 

+ Triển khai thực hiện hiệu quả nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án 

của UBND tỉnh, của Sở Công Thương về công tác khuyến công và xúc tiến 

thương mại cho các sản phẩm CNNT của địa phương, đảm bảo hiệu quả các hoạt 

động khuyến công trên địa bàn;  

+ Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác bình chọn sản phẩm 

CNNT tiêu biểu cấp huyện nhằm tôn vinh các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của 

địa phương; thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao giá 

trị sản phẩm hàng hóa, tăng cường sức cạnh tranh cho sản phẩm để phát triển 

các cơ sở CNNT. 

+ Tiếp tục kiện toàn bộ máy khuyến công của thành phố nhằm bảo đảm 

thực hiện có hiệu quả các hoạt động khuyến công cấp huyện.  

2. UBND các phường, xã 

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Kinh tế và các cơ sở CNNT trên địa bàn đề 

xuất các đề án khuyến công hàng năm làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch khuyến 

công của thành phố;  

- Tuyên truyền chủ trương, chính sách khuyến công đến các tổ chức, 

doanh nghiệp, cơ sở CNNT, người dân nắm và hiểu được hiệu quả của công tác 

khuyến công trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại địa phương. 

3. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chính sách khuyến công, xúc tiến 

thương mại đối với các sản phẩm CNNT, sản phẩm OCOP của thành phố nhằm 

khuyến khích, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế, UBND các phường, xã tuyên truyền chính 

sách, các văn bản về khuyến công; thực hiện các chuyên mục, tin bài, giới thiệu 

các doanh nghiệp, cơ sở CNNT điển hình, hoạt động có hiệu quả sau khi được 

hưởng chính sách khuyến công, tạo sự lan toả, hiệu quả của hoạt động khuyến 



công đến doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố. 

 UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các, phòng, ban, ngành, Chủ tịch 

UBND các phường, xã và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

được phân công tại Công văn này; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 

phát sinh vướng mắc, thì kịp thời báo cáo với phòng Kinh tế để nghiên cứu tổng 

hợp, đề xuất với Sở Công thương giải pháp xử lý trình UBND tỉnh xem xét, điều 

chỉnh cho phù hợp./. 
 

 

Nơi nhận:       
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND thành phố (để b/c);                                                                              
- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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