
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày        tháng 3 năm 2021 

            

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng kính phí khuyến công năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ các Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình 

Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang; số 2104/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành tiêu chí Chương trình XTTM 

tỉnh Bắc Giang; số 2510/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai 

đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.  

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 07/TTr-SCT, ngày 

04/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí Khuyến công tỉnh Bắc Giang 

năm 2021 với tổng kinh phí thực hiện là 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm 

triệu đồng chẵn) từ nguồn kinh phí xúc tiến khuyến công của tỉnh Bắc Giang năm 

2021 (có Danh mục chi tiết các Đề án hỗ trợ kinh phí Khuyến công kèm theo)  

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các 

đơn vị được giao sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020 theo quy định. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, 

Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại 

và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Công Thương; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh Phan Thế Tuấn; 

- VPUB: LĐVP, KTTH, TKCT; 

- Lưu: VT, KTTH.Tú 

 KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 



2 

 
 

 



3 
 

 
 

 

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG TỈNH BẮC GIANG NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Tên đề án 
Đơn vị thực hiện 

đề án 
Nội dung chính của đề án 

Thời gian 

thực hiện 

Tổng kinh 

phí thực 

hiện 

Kinh phí 

đề nghị            

hỗ trợ 

I 
Nội dung 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  
4.395 2.000 

1 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết  

trong sản xuất trà 

hoa vàng 

Hợp tác xã Sản xuất 

cây dược liệu Lựu 

Chanh xã Trường 

Sơn, xã Trường Sơn, 

huyện Lục Nam 

Đầu tư 01 máy sấy thăng hoa trong sản xuất 

trà hoa vàng nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía 

Bắc và sản phẩm đạt chứng nhận hạng bốn 

sao OCOP năm 2020; góp phần động viên, 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh 

dạn đầu tư sản xuất tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn 

Năm 2021 605 300 

2 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị  

trong sản xuất bánh 

quế 

Hợp tác xã Bánh quế 

Ông Phú, xã Việt 

Lập, huyện Tân Yên  

Đầu tư 01 máy đóng gói tự động trong sản 

bánh quế nhằm nâng cao năng lực sản xuất, 

tạo ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm; góp phần phát triển sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 

năm 2019 và sản phẩm đạt chứng nhận hạng 

ba sao OCOP năm 2020 

Năm 2021 550 250 
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Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị 

trong sản xuất trà 

dược liệu 

Hợp tác xã Hằng 

Anh, xã Hương Vĩ, 

huyện Yên Thế 

Đầu tư 01 máy đóng gói tự động trong sản 

xuất trà dược liệu (cà gai leo, xạ đen, trà 

Thiên Lộc, đinh lăng...) nhằm mở rộng quy 

mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, 

phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp tỉnh và sản phẩm đạt chứng 

nhận hạng ba sao OCOP năm 2019; góp 

phần góp phần động viên, khuyến khích các 

tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư sản xuất 

tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn 

Năm 2021 420 200 

4 

Đầu tư ứng dụng 

máy  máy móc thiết 

bị trong bảo quản 

nông sản 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thúy, 

thị trấn Phồn Xương, 

huyện Yên Thế 

Đầu tư 01 máy sấy  trong bảo quản các loại 

nông sản (vải, nhãn…), dượu liệu (cà gai 

leo, xạ đen, chè…), đảm bảo vệ sinh, không 

phụ thuộc vào thời tiết; góp phần động viên, 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh 

dạn đầu tư sản xuất tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn 

Năm 2021 120 50 

5 

Đầu tư ứng dụng 

máy móc thiết bị 

trong sản xuất nấm 

lim  

Hợp tác xã sản xuất 

nấm ăn, nấm dược 

liệu Sơn Động, xã 

Cẩm Đàn, huyện 

Sơn Động 

Đầu tư 01 máy sấy trong bảo quản nấm lim 

Sơn Động, phục vụ nhu cầu sản xuất của 

Hợp tác xã, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, tránh phụ thuộc vào thời tiết; góp 

phần giữ gìn thương hiệu nấm lim, sản 

phẩm nổi tiếng của huyện 

Năm 2021 120 50 

6 Đầu tư ứng dụng  Hợp tác xã nông Đầu tư 01 kho lạnh trong bảo quản các sản Năm 2021 650 300 
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máy móc thiết bị 

trong bảo quản các 

sản phẩm nông sản 

nghiệp sản xuất và 

kinh doanh dịch vụ 

tổng hợp Hồng 

Xuân, xã Hồng 

Giang, huyện Lục 

Ngạn 

phẩm nông sản của huyện Lục Ngạn như: 

Vải thiều, cam, bưởi... nhằm giảm tổn thất 

về số lượng, chất lượng nông sản trong 

những thời gian cao điểm của mùa vụ, sản 

phẩm sau thu hoạch đáp ứng được yêu cầu 

của thị trường trong nước và xuất khẩu; góp 

phần phát triển sản phẩm đạt chứng nhận 

hạng ba sao OCOP năm 2020, động viên và 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh 

dạn đầu tư sản xuất tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn 

7 

Đầu tư ứng dụng 

máy móc thiết bị 

trong sản xuất mỳ 

gạo  

Hợp tác xã sản xuất 

và tiêu thụ mỳ chũ 

Nam Thể, xã Nam 

Dương, huyện Lục 

Ngạn 

Đầu tư 01 dây truyền tráng sấy mỳ Chũ 

bằng gas, không tạo ra khí thải, khói bụi gây 

ô nhiễm môi trường; đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm 

mỳ chũ Nam Thể, phát triển thương hiệu 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp quốc gia; góp phần động viên, khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư 

sản xuất tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn 

Năm 2021 220 100 

8 

Đầu tư ứng dụng 

máy móc thiết bị 

trong sản xuất mỳ 

gạo  

Hợp tác xã Sản xuất 

và Tiêu thụ nông sản 

thực phẩm Hoài 

Khương, xã Trù 

Hựu, huyện Lục 

Đầu tư 01 dây truyền tráng sấy hai trong 

một (mỳ Chũ và bánh đa nem) bằng gas 

không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản 

phẩm mỳ Chũ thương hiệu nổi tiếng của 

tỉnh Bắc Giang; góp phần động viên, 

Năm 2021 220 100 
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Ngạn khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh 

dạn đầu tư sản xuất tại địa bàn có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn 

9 

Đầu tư ứng dụng 

máy móc thiết bị 

trong sản xuất mỳ 

gạo  

Hợp tác xã mỳ chũ 

Bắc Giang Phong 

Xuân, xã Nam 

Dương, huyện Lục 

Ngạn 

Đầu tư ứng dụng dây truyền tráng sấy mỳ 

chũ bằng gas, không gây ô nhiễm môi 

trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

nâng cao giá trị sản phẩm mỳ Chũ thương 

hiệu nổi tiếng của tỉnh Bắc Giang 

Năm 2021 220 100 

10 

Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị 

trong sản xuất mộc 

Công ty TNHH xây 

dựng Chuyên Quả, 

xã Tiến Dũng, huyện 

Yên Dũng 

Đầu tư 01 máy tiện CNC nhằm mở rộng sản 

xuất nâng cao năng lực sản xuất mộc mỹ 

nghệ, tạo hạt nhân nhằm nhân rộng, lan tỏa 

ra các đơn vị khác tại huyện Yên Dũng; góp 

phần phát triển nghề truyền thống trên địa 

bàn xã hoàn thành chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mớ 

Năm 2021 210 100 

11 

Đầu tư ứng dụng 

máy móc, thiết bị 

trong sản xuất cơ 

khí 

Công ty TNHH 

Thương mại và Sản 

xuất cơ khí QTH, thị 

trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hoà 

Đầu tư ứng dụng 01 máy cắt dây CNC trong 

sản xuất cơ khí chính xác, gia công khuôn 

mẫu phục vụ trong ngành công nghiệp, 

nông nghiệp...; nhằm đáp ứng nhu cầu sản 

xuất, góp phần thực hiện chiến lược phát 

triển công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035  

Năm 2021 310 150 

12 
Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị 

trong sản xuất xe 

Công ty TNHH Cơ 

khí Hùng Thảo xã 

Ngọc Châu, huyện 

Đầu tư 01 dây truyền sơn tĩnh điện tự động 

trong sản xuất xe rùa, nhằm tự động hóa quá 

trình sản xuất nâng cao năng suất chất lượng 

Năm 2021 750 300 
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rùa Tân Yên sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 

nước và phục vụ cho xuất khẩu; phát triển 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp khu vực phía Bắc năm 2020 

II 

Nội dung hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; nâng cao 

năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn 

trong công nghiệp  
780 720 

1 

Tổ chức  khảo sát học 

tập kinh nghiệm  các 

tỉnh. Tham gia Hội chợ 

hàng công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu khu vực 

phía Bắc, năm 2021 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại tỉnh Bắc 

Giang                                        

Tổ chức các hoạt động khảo sát, học 

tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước 

về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; du nhập và phát triển nghề, 

làng nghề; tham gia Hội nghị công tác 

khuyến công các tỉnh, thành phố khu 

vực phía Bắc; Hội chợ hàng công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực 

phía Bắc năm 2021 tại Thanh Hóa 

 

Năm 2021          370        370  

2 

Tổ chức bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu tỉnh Bắc 

Giang năm 2021 

Sở Công Thương 

tỉnh Bắc Giang 

Tổ chức bình chọn, chi thưởng, trao 

giải sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu năm 2021 

Năm 2021 200 200 

3 

Đầu tư cơ sở vật chất 

nhà trưng bày, bán sản 

phẩm bánh đa Kế 

Hợp tác xã bánh đa 

Kế  

(phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc 

Đầu tư cơ sở vật chất (kệ, giá, tủ, đèn 

chiếu sáng...) để trưng bày giới thiệu 

và bán sản phẩm bánh đa Kế; góp phần 

quảng bá, phát triển thương hiệu bánh 

Năm 2021 110 50 
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Giang) đa Kế  sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc 

năm 2020 

4 

Tập huấn nâng cao nhận 

thức về cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 năm 

2021 

Đảng uỷ các Cơ quan 

tỉnh Bắc Giang 

Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao vai 

trò của đoàn viên, thanh niên khối các 

cơ quan tỉnh Bắc giang trong việc tiếp 

cận, phát huy cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 nhằm tăng cường nhận thức 

về cuộc cách mạng 4.0 cho 250 đoàn 

viên thanh niên trong việc tiếp cận, 

nắm bắt cơ hội, xung kích tham mưu 

về chính sách khởi nghiệp phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Năm 2021 100 100 

III Nội dung tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn 
 

400 400 

1 

Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, 

bao bì đóng gói sản 

phẩm công nghiệp nông 

thôn  

Trung tâm Khuyến 

công  và Xúc tiến 

thương mại tỉnh Bắc 

Giang               

Hỗ trợ thiết kế và in ấn thử nghiệm với 

số lượng hạn chế mẫu mã, nhãn mác, 

bao bì đóng gói sản phẩm cho cơ sở 

công nghiệp nông thuộc lĩnh vực sản 

xuất chế biến nông, lâm sản, thực 

phẩm… 

Năm 2021 400 400 

IV Nội dung cung cấp thông tin, tuyên truyền 
 

225 225 

1 
Chi hoạt động thông tin, 

tuyên truyền 

Trung tâm Khuyến 

công  và Xúc tiến 

thương mại tỉnh Bắc 

Phối hợp với các cơ quan báo, đài thực 

hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền 

lĩnh vực Công Thương; quảng bá, giới 

Năm 2021 150 150 
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Giang thiệu về sản phẩm, cơ sở công nghiệp 

nông thôn và làng nghề của tỉnh 

2 

Duy trì Website của 

Trung tâm Khuyến công  

và Xúc tiến thương mại 

tỉnh Bắc Giang 

Trung tâm Khuyến 

công  và Xúc tiến 

thương mại tỉnh Bắc 

Giang 

Tổ chức hoạt động trang Web của 

Trung tâm nhằm đẩy mạnh hoạt động 

tuyên truyền, giúp các tổ chức, cá nhân 

tiếp cận dễ dàng đến thông tin, chính 

sách liên quan đến hoạt động khuyến 

công, tiết kiệm năng lượng, xúc tiến 

thương mại 

Năm 2021 75 75 

V 
Chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chương trình khuyến 

công  
155 155 

1 

Chi quản lý khuyến công 

cho cơ quan quản lý kinh 

phí khuyến công                         

Sở Công Thương 

tỉnh Bắc Giang 

Chi quản lý, khảo sát, thẩm định, kiểm 

tra, nghiệm thu, hội nghị… 
Năm 2021 50 50 

2 

Chi quản lý khuyến công 

cho đơn vị thực hiện 

hoạt động dịch vụ 

khuyến công                                                           

Trung tâm Khuyến 

công  và Xúc tiến 

thương mại tỉnh Bắc 

Giang               

Chi quản lý, khảo sát, thẩm định, kiểm 

tra, nghiệm thu, hội nghị...  
Năm 2021 105 105 

 
Tổng cộng 

 
5.955 3.500 
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