
Phụ lục III 

TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

(Đính kèm Thông báo số      /TB-HĐXTVC ngày    tháng 7 năm 2020  

của Sở Công Thương Trà Vinh) 

 

1. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua 

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm 

mục đích sinh lợi khác. 

2. Hàng hóa bao gồm: 

a) Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; 

b) Những vật gắn liền với đất đai. 

3. Thói quen trong hoạt động thương mại là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng 

được hình thành và lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài giữa các bên, được các 

bên mặc nhiên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng 

thương mại. 

4. Tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động 

thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng 

được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động 

thương mại. 

5. Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu giữ bằng 

phương tiện điện tử. 

6. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị 

phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật 

Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại 

mà pháp luật Việt Nam cho phép. 

7. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc 

của thương nhân nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam 

theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

8. Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ 

giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua 

có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa 

thuận. 

9. Cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên (sau đây gọi 

là bên cung ứng dịch vụ) có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận 
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thanh toán; bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi là khách hàng) có nghĩa vụ thanh toán 

cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. 

10. Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng 

hóa và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, 

trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại. 

11. Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để 

thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định, 

bao gồm hoạt động đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán 

hàng hóa và đại lý thương mại. 

12. Vi phạm hợp đồng là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy 

đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy 

định của Luật này. 

13. Vi phạm cơ bản là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên 

kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng. 

14. Xuất xứ hàng hóa là nước hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng 

hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong 

trường hợp có nhiều nước hoặc vùng lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất hàng 

hóa đó. 

15. Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, 

fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 117. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của 

thương nhân dùng hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu 

với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó. 

Điều 118. Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, 

dịch vụ; lựa chọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp; tự mình tổ chức hoặc 

thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để 

trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của mình. 

2. Văn phòng đại diện của thương nhân không được trực tiếp trưng bày, giới 

thiệu hàng hóa, dịch vụ của thương nhân do mình đại diện, trừ việc trưng bày, giới 

thiệu tại trụ sở của Văn phòng đại diện đó. Trong trường hợp được thương nhân ủy 

quyền, Văn phòng đại diện có quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh dịch 

vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để thực hiện trưng bày, giới thiệu hàng 

hóa, dịch vụ cho thương nhân mà mình đại diện. 

3. Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt 

Nam muốn trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của mình tại Việt Nam phải thuê 

thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Việt Nam 

thực hiện. 
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Điều 120. Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

1. Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ. 

2. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc 

trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa, nghệ thuật. 

3. Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ. 

4. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác 

theo quy định của pháp luật. 

Điều 121. Điều kiện đối với hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu 

1. Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải là những hàng hóa, dịch vụ 

kinh doanh hợp pháp trên thị trường. 

2. Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải tuân thủ các quy định của pháp 

luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa. 

Điều 122. Điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng 

bày, giới thiệu 
Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam, 

ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 121 của Luật này còn phải đáp 

ứng các điều kiện sau đây: 

1. Là hàng hóa được phép nhập khẩu vào Việt Nam; 

2. Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi 

kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập 

khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập 

khẩu; 

3. Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam 

thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu. 

Điều 123. Các trường hợp cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 

1. Tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, 

phương tiện trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ làm phương hại đến an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khỏe con người. 

2. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương 

tiện trưng bày, giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong 

mỹ tục Việt Nam. 

3. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước. 

4. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa của thương nhân khác để so sánh với hàng 

hóa của mình, trừ trường hợp hàng hóa đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền 

sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. 

5. Trưng bày, giới thiệu mẫu hàng hóa không đúng với hàng hóa đang kinh 

doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo 

hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa dối khách hàng. 

Điều 138. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hội chợ, triển 

lãm thương mại tại Việt Nam 
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1. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận với thương nhân tổ chức 

hội chợ, triển lãm thương mại. 

2. Bán, tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ được trưng bày, giới thiệu tại hội 

chợ, triển lãm thương mại theo quy định của pháp luật. 

3. Được tạm nhập, tái xuất hàng hóa, tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để trưng 

bày tại hội chợ, triển lãm thương mại. 

4. Tuân thủ các quy định về tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt 

Nam. 

Điều 321. Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về thương mại 

1. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra, tổ chức, cá nhân bị 

xử lý theo một trong các hình thức sau đây: 

a) Xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 

b) Trường hợp hành vi vi phạm có đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì người vi 

phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền 

và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định 

của pháp luật. 

 

2. Thông tư số 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương về 

việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại 

thương thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định tiêu chí, nội dung cụ thể và kinh phí hỗ trợ cho các 

hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương trong khuôn khổ Chương 

trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại (sau đây gọi tắt là Chương trình). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

 Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình (sau 

đây gọi tắt là đơn vị chủ trì), đơn vị tham gia đề án thuộc Chương trình (sau đây gọi 

tắt là đơn vị tham gia), cơ quan quản lý thực hiện Chương trình, cơ quan cấp kinh 

phí hỗ trợ, tổ chức và cá nhân liên quan đến Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến 

thương mại. 

Điều 4. Thẩm định và phê duyệt đề án 

1. Đề án được thẩm định theo các tiêu chí quy định tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

2. Đề án đủ điều kiện xét phê duyệt là đề án có tổng số điểm thẩm định đạt từ 

85 điểm trở lên. 

3. Nguyên tắc phê duyệt đề án 

a) Đề án được thẩm định đạt theo quy định tại khoản 2 Điều này; 
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b) Trên cơ sở dự toán chi ngân sách cho Chương trình được Bộ Tài chính 

thông báo, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định phê duyệt đề án và kinh phí được 

hỗ trợ theo nguyên tắc tổng kinh phí hỗ trợ để thực hiện các đề án không vượt quá 

tổng dự toán được giao. 

Điều 5. Tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế ở nước ngoài  

1. Nội dung thực hiện 

a) Tuyên truyền, quảng bá:  

- Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông, các hình thức 

quảng bá của hội chợ, triển lãm;  

- Tổ chức giới thiệu thông tin về hội chợ, triển lãm, đoàn doanh nghiệp tham 

gia hội chợ, triển lãm; 

- Tổ chức văn nghệ thu hút khách tham quan đối với hội chợ, triển lãm do Việt 

Nam tổ chức hoặc đồng tổ chức ở nước ngoài có quy mô từ 100 gian hàng trở lên 

(nếu có). 

b) Tổ chức và dàn dựng khu triển lãm quốc gia (nếu có);   

c) Tổ chức, dàn dựng gian hàng: 

-  Thiết kế tổng thể và chi tiết; 

-  Mặt bằng, dịch vụ điện, nước, an ninh, bảo vệ, vệ sinh, môi trường; 

-  Dàn dựng khu vực thông tin xúc tiến thương mại chung, trình diễn sản phẩm 

(nếu có); 

- Dàn dựng gian hàng;  

- Trang trí chung.  

d) Lễ khai mạc (đối với hội chợ, triển lãm do Việt Nam tổ chức hoặc đồng tổ 

chức có quy mô từ 100 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam trở lên hoặc tham gia 

hội chợ, triển lãm ở nước ngoài có quy mô từ 30 gian hàng trở lên): Mời khách, lễ 

tân, trang trí, văn nghệ, sân khấu, âm thanh, ánh sáng; 

đ) Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức; 

e) Tổ chức hội thảo: Hội trường, thiết bị, trang trí, âm thanh, ánh sáng, phiên 

dịch, an ninh, lễ tân, giải khát giữa giờ, tài liệu, diễn giả (nếu có); 

g) Tư vấn lựa chọn sản phẩm tham gia (nếu có). 

2. Quy mô: Hội chợ, triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu 12 gian hàng và 

tối thiểu 12 doanh nghiệp tham gia. Hội chợ, triển lãm chuyên ngành có quy mô tối 

thiểu 06 gian hàng và tối thiểu 06 doanh nghiệp tham gia. 

3. Nội dung hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội 

dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.  

Điều 6. Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam đối với sản phẩm 

xuất khẩu 

1. Nội dung thực hiện 

a) Tuyên truyền, quảng bá: 

- Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông;  
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- Tổ chức giới thiệu, thông tin về hội chợ, triển lãm. 

b) Tổ chức, dàn dựng gian hàng: 

-  Thiết kế tổng thể và chi tiết; 

-  Dàn dựng gian hàng; 

-  Trang trí chung. 

c) Mặt bằng tổ chức hội chợ, triển lãm; 

d) Dịch vụ: điện, nước, vệ sinh, môi trường, an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa 

cháy, y tế, internet; 

đ) Lễ khai mạc và các sự kiện liên quan trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm; 

e) Các hoạt động tổ chức, quản lý hội chợ, triển lãm. 

2. Quy mô 

a) Hội chợ, triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu 300 gian hàng quy theo 

gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) và 150 đơn vị tham gia của Việt Nam khi tổ chức ở 

thành phố trực thuộc Trung ương, 200 gian hàng tiêu chuẩn và 100 đơn vị tham gia 

của Việt Nam khi tổ chức ở các địa phương khác;  

b) Hội chợ, triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 100 gian hàng của 

doanh nghiệp Việt Nam quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) khi tổ chức ở 

thành phố trực thuộc Trung ương, 80 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam quy 

theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m) khi tổ chức ở các địa phương khác. 

3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy 

định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. 

Điều 7. Tổ chức hội chợ, triển lãm quốc tế tại Việt Nam cho sản phẩm của 

doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam  

1. Nội dung thực hiện 

a) Tuyên truyền, quảng bá:  

- Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông;  

- Tổ chức giới thiệu, thông tin về hội chợ, triển lãm.  

b) Tổ chức, dàn dựng gian hàng: 

-  Thiết kế tổng thể và chi tiết; 

-  Dàn dựng gian hàng; 

-  Trang trí chung. 

c) Mặt bằng tổ chức hội chợ, triển lãm; 

d) Dịch vụ: điện, nước, vệ sinh, môi trường, an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa 

cháy, y tế, internet; 

đ) Lễ khai mạc và các sự kiện liên quan trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm; 

e) Các hoạt động tổ chức, quản lý hội chợ, triển lãm. 

2. Quy mô: Hội chợ, triển lãm có quy mô tối thiểu 60 gian hàng quy theo gian 

hàng tiêu chuẩn (3m x 3m), trong đó tối thiểu 15 gian hàng của doanh nghiệp nước 

ngoài có nhu cầu nhập khẩu. 
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3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy 

định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 8. Tổ chức hội chợ, triển lãm tại Việt Nam đối với các sản phẩm, 

nguyên liệu, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu, sản phẩm 

công nghệ, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh 

tranh mà trong nước sản xuất 

1. Nội dung thực hiện 

a) Tuyên truyền, quảng bá:  

- Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông;  

- Tổ chức giới thiệu, thông tin về hội chợ, triển lãm.  

b) Tổ chức, dàn dựng gian hàng: 

-  Thiết kế tổng thể và chi tiết; 

-  Dàn dựng gian hàng; 

-  Trang trí chung. 

c) Mặt bằng tổ chức hội chợ, triển lãm; 

d) Dịch vụ: điện, nước, vệ sinh, môi trường, an ninh, bảo vệ, phòng cháy chữa 

cháy, y tế, internet; 

đ) Lễ khai mạc và các sự kiện liên quan trong khuôn khổ hội chợ, triển lãm; 

e) Các hoạt động tổ chức, quản lý hội chợ, triển lãm. 

2. Quy mô: Hội chợ, triển lãm có quy mô tối thiểu 50 doanh nghiệp và 100 

gian hàng quy theo gian hàng tiêu chuẩn (3m x 3m). 

3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

Điều 9. Tổ chức trưng bày, giới thiệu và xuất khẩu hàng hóa qua gian 

hàng chung trên sàn giao dịch thương mại điện tử  

1. Nội dung thực hiện 

a) Mở tài khoản trên sàn giao dịch thương mại điện tử; 

b) Duy trì tư cách thành viên; 

c) Xây dựng quy trình, đánh mã, quản lý kho các sản phẩm dự định bán qua 

gian hàng chung trên sàn giao dịch thương mại điện tử; 

d) Tư vấn hỗ trợ pháp lý đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; 

đ) Đăng ký nhãn sản phẩm tại thị trường xuất khẩu theo yêu cầu của sàn giao 

dịch thương mại điện tử và thị trường xuất khẩu; 

e) Xây dựng lại bao bì, nhãn mác theo quy chuẩn của sàn giao dịch thương 

mại điện tử và thị trường xuất khẩu; 

g) Chụp ảnh sản phẩm theo tiêu chuẩn của sàn thương mại điện tử; 

h) Quản lý gian hàng chung trực tuyến: cập nhật hình ảnh, thông tin, giá cả 

mỗi sản phẩm theo danh mục của sàn thương mại điện tử, xác nhận đơn hàng, thông 

báo kho xuất hàng, tiếp nhận thông tin về các vấn đề phát sinh sau bán hàng; 
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i) Quảng bá gian hàng chung thông qua mạng xã hội, công cụ tìm kiếm trên 

internet; 

k) Vận chuyển đơn hàng; 

l) Các hoạt động khác:  

- Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh trên sàn giao dịch thương 

mại điện tử để xây dựng chiến lược tiếp thị, khuyến mại; 

- Xây dựng nội dung số (video clip) quảng bá gian hàng chung hoặc sản phẩm; 

- Nâng hạng gian hàng chung trên sàn giao dịch thương mại điện tử để tăng 

cơ hội bán hàng. 

2. Quy mô: Tối thiểu 15 đơn vị tham gia, mỗi đơn vị cung cấp tối thiểu 03 sản 

phẩm được sản xuất tại Việt Nam. 

Sàn giao dịch thương mại điện tử được chọn để tổ chức gian hàng phải thuộc 

20 sàn giao dịch thương mại điện tử hàng đầu thế giới theo xếp hạng của tổ chức 

Alexa hoặc Similarweb. 

3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện không quá 12 tháng 

đối với các nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm h và điểm i khoản 1 Điều 

này. 

Điều 10. Tổ chức đoàn giao dịch thương mại ở nước ngoài 

1. Nội dung thực hiện 

a) Tuyên truyền, quảng bá và mời các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đến 

giao thương: 

- Tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông; 

- Tổ chức giới thiệu, thông tin về đoàn doanh nghiệp. 

b) Tổ chức hội thảo, giao thương: Hội trường, thiết bị, trang trí, khu trưng bày 

sản phẩm mẫu, phiên dịch, lễ tân, giải khát giữa giờ, tài liệu, thẻ tên, văn phòng 

phẩm; 

c) Công tác phí cho người của đơn vị chủ trì tham gia tổ chức; 

d) Các hoạt động tổ chức, quản lý của đơn vị chủ trì; 

đ) Đơn vị tham gia: Vé máy bay/ vé tàu/ vé xe, chi phí vận chuyển hàng mẫu, 

ăn, ở, đi lại.  

2. Quy mô: Tối thiểu 15 đơn vị tham gia đối với đoàn đa ngành, 07 đơn vị 

tham gia đối với đoàn chuyên ngành. 

3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy 

định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản 1 Điều này và chi phí đi lại bao gồm: Tiền 

vé máy bay, vé tàu, vé xe từ Việt Nam đến nước công tác và ngược lại (kể cả vé máy 

bay, vé tàu xe trong nội địa nước đến công tác) cho 01 người/đơn vị tham gia.  

Điều 11. Tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch 

để mua hàng  

1. Nội dung thực hiện 

a) Tuyên truyền, quảng bá:  
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- Mời các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam;  

- Tổ chức giới thiệu, thông tin về đoàn doanh nghiệp nước ngoài và các doanh 

nghiệp Việt Nam. 

b) Tổ chức hội thảo và giao thương: Hội trường, thiết bị, trang trí, phiên dịch, 

biên dịch, in ấn tài liệu, giải khát giữa giờ; 

c) Tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì: Công tác phí cho người của đơn vị chủ 

trì tham gia tổ chức, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm; 

d) Doanh nghiệp nước ngoài tham gia: Ăn, ở, đi lại tại Việt Nam; 

đ) Vé máy bay khứ hồi, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam cho người của đơn vị đối tác 

tổ chức đưa đoàn vào Việt Nam; 

e) Doanh nghiệp trong nước: Hàng hóa, thiết bị trưng bày, vận chuyển, ăn, ở, 

đi lại, tổ chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài tham quan nhà máy, cơ sở sản xuất, 

vùng nguyên liệu. 

2. Quy mô 

a) Tối thiểu 07 doanh nghiệp nước ngoài, 21 doanh nghiệp Việt Nam đối với 

đoàn giao thương chuyên ngành; 

b) Tối thiểu 20 doanh nghiệp nước ngoài, 60 doanh nghiệp Việt Nam đối với 

đoàn giao thương đa ngành. 

3. Nội dung hỗ trợ 

a) Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, 

điểm b và điểm c khoản 1 Điều này; 

b) Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều này và không quá 04 ngày 03 đêm cho 01 người/doanh nghiệp nước 

ngoài; 

c) Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều này và không quá 04 ngày 03 đêm cho 01 người/đoàn có quy mô tối 

thiểu 07 doanh nghiệp nước ngoài. 

Điều 12. Tổ chức Hội nghị quốc tế tại Việt Nam về ngành hàng xuất khẩu 

1. Nội dung thực hiện 

a) Tuyên truyền, quảng bá: 

- Mời các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam;  

- Tổ chức giới thiệu, thông tin về Hội nghị quốc tế ngành hàng. 

b) Hội trường, thiết bị, trang trí, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu, giải khát 

giữa giờ; 

c) Báo cáo viên, thuyết trình viên: Thù lao, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam; 

d) Tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì: Công tác phí cho người của đơn vị chủ 

trì tham gia tổ chức, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm. 

2. Quy mô: Tối thiểu 60 doanh nghiệp Việt Nam, 20 doanh nghiệp và tổ chức 

nước ngoài sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực ngành hàng liên quan. 
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3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy 

định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều này. 

Điều 13. Kết nối giao thương tại Việt Nam giữa nhà cung cấp với các 

doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại  

1. Nội dung thực hiện 

a) Tuyên truyền, quảng bá, mời các tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch; 

b) Tổ chức giao thương: 

- Hội trường, thiết bị, trang trí, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu, giải khát 

giữa giờ; 

- Tổ chức gian hàng, khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm. 

c) Tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì: Công tác phí cho người của đơn vị chủ 

trì tham gia tổ chức, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm. 

2. Quy mô: Tối thiểu 21 nhà cung cấp và 07 doanh nghiệp xuất khẩu. 

3. Nội dung được hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

Điều 20. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn cung cấp thông tin 

về phát triển sản phẩm, ngành hàng, thị trường  

1. Nội dung thực hiện 

a) Tuyên truyền, quảng bá, mời các tổ chức, doanh nghiệp tham gia; 

b) Hội trường, thiết bị, trang trí, phiên dịch, biên dịch, in ấn tài liệu, giải khát 

giữa giờ; 

c) Báo cáo viên: Thù lao, ăn, ở, đi lại; 

d) Tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì: Công tác phí cho người của đơn vị chủ 

trì tham gia tổ chức, bưu chính, điện thoại, văn phòng phẩm.  

2. Quy mô 

a) Tối thiểu 100 đơn vị tham gia đối với chương trình cung cấp thông tin về 

phát triển sản phẩm, thị trường xuất khẩu; 

b) Tối thiểu 50 doanh nghiệp nước ngoài đối với chương trình cung cấp thông 

tin quảng bá sản phẩm, ngành hàng của Việt Nam.  

3. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy 

định tại điểm a, điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. 

Điều 26. Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực xúc tiến thương 

mại, phát triển thị trường 

1. Nội dung thực hiện 

a) Biên soạn nội dung đào tạo, tập huấn; 

b) Biên dịch, phiên dịch; 

c) In ấn tài liệu, văn phòng phẩm; 

d) Giảng viên, báo cáo viên: Thù lao, ăn, ở, đi lại; 

đ) Hội trường, thiết bị, trang trí, giải khát giữa giờ; 
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e) Tổ chức quản lý của đơn vị chủ trì: Công tác phí cho người của đơn vị chủ 

trì tham gia tổ chức, quảng bá, mời tham gia, bưu chính, điện thoại. 

2. Quy mô: Tối thiểu 50 đơn vị tham gia. 

3. Nội dung hỗ trợ: 

a) Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 

Điều này; 

b) Mỗi đơn vị tham gia được hỗ trợ không quá 02 học viên. 

 

 

3. Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình 

Xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh  

Điều 1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng 
a) Quy chế này quy định việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương 

trình xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Chương trình). 

b) Quy chế này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước của tỉnh 

khi tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và ngoài nước. 

2. Đối tượng áp dụng 
a) Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước tổ chức 

các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh thực hiện Chương trình (sau đây gọi tắt 

là đơn vị chủ trì). 

b) Các Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh cá thể, làng nghề,… trên địa bàn tỉnh được thành lập theo quy định của pháp 

luật tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh. 

c) Không áp dụng với các nội dung đã được Chương trình xúc tiến thương mại 

quốc gia hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương. 

Điều 2. Mục tiêu Chương trình xúc tiến thương mại 
1. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong và 

ngoài nước, ưu tiên vùng nông thôn của tỉnh, thực hiện cuộc vận động người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động. 

2. Góp phần nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh 

nghiệp, Hợp Tác xã, Tổ hợp tác, Liên hiệp Hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất; 

tăng cường khả năng cạnh tranh, kết nối, giao thương, nâng cao lợi thế cho sản phẩm 

của tỉnh. 

3. Gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và xúc tiến du 

lịch của tỉnh. 

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến 

thương mại 
1. Phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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2. Khi thực hiện Chương trình phải đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, có 

hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo đúng quy định tài chính hiện hành. 

Điều 4. Đơn vị chủ trì thực hiện các hoạt động của Chương trình xúc tiến 

thương mại 

Các đơn vị chủ trì và phối hợp tổ chức thực hiện chương trình: Sở Công 

thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý khu kinh tế; Liên minh HTX tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có chức năng xúc tiến thương mại trên địa 

bàn tỉnh. 

1. Đơn vị chủ trì và thực hiện phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Có tư cách pháp nhân. 

b) Có khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động xúc tiến 

thương mại. 

c) Nắm rõ nhu cầu xúc tiến thương mại của cơ sở, doanh nghiệp. 

d) Có kinh nghiệm, năng lực trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương 

mại. 

đ) Thực hiện chương trình nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng cơ sở, doanh 

nghiệp, không nhằm mục đích lợi nhuận. 

e) Có đầy đủ hồ sơ đề xuất đề án theo đúng quy định và được Hội đồng thẩm 

định phê duyệt. 

2. Đơn vị chủ trì được sử dụng kinh phí sự nghiệp để triển khai thực hiện 

Chương trình và có trách nhiệm quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 5. Đơn vị tham gia các hoạt động của Chương trình xúc tiến thương 

mại 
Đơn vị tham gia Chương trình gồm: Công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, làng nghề. 

- Có tư cách pháp nhân. 

- Sản phẩm, hàng hóa tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại 

Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình xúc tiến thương mại 
1. Sở Công thương là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm 

quản lý Chương trình, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố, phổ biến định hướng xuất khẩu, thị trường trong nước và vùng nông 

thôn, theo chiến lược, quy hoạch và các đề án phát triển ngành được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

b) Hướng dẫn xây dựng đề án xúc tiến thương mại theo quy định tại Quy chế 

này. 

c) Quy định tiêu chí đối với các đề án xúc tiến thương mại phù hợp với mục 

tiêu, yêu cầu của Chương trình. 
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d) Tổng hợp, đánh giá kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan 

liên quan về tình hình thực hiện Chương trình. 

e) Thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình (sau đây gọi tắt là Hội đồng 

thẩm định) để thực hiện thẩm định các đề án, kế hoạch xúc tiến thương mại, tổng 

hợp vào kế hoạch xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh. Trường hợp đề án xúc 

tiến thương mại phát sinh ngoài kế hoạch xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh, 

Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định. 

2. Trung tâm Xúc tiến Thương mại là đơn vị thuộc Sở Công thương, giao 

nhiệm vụ thường trực Chương trình, chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí do nhà nước cấp, nguồn đóng góp của doanh nghiệp và các 

nguồn tài trợ khác cho Chương trình theo đúng quy định, báo cáo Sở Công thương 

tiến độ thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

Chương trình. 

3. Trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang đầu tư tại tỉnh Trà Vinh 

tham gia thực hiện Chương trình này thì Sở Công thương báo cáo xin chủ trương Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. 

Điều 7. Kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại 
a) Ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm. 

b) Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình. 

c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

d) Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Quản lý kinh phí Chương trình xúc tiến thương mại 

1. Sở Công thương xây dựng kế hoạch, dự toán Chương trình xúc tiến thương 

mại và tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định của pháp luật. 

2. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch và phân bổ dự toán, 

Sở Công thương có trách nhiệm phân bổ dự toán theo quy định của Luật Ngân sách 

và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại thực hiện. Kinh phí được hỗ 

trợ theo nguyên tắc tổng kinh phí hỗ trợ để thực hiện các đề án của Chương trình 

không vượt quá dự toán được phê duyệt. 

Điều 9. Nội dung Chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất 

khẩu và mức hỗ trợ 
1. Chi hỗ trợ “Thông tin thương mại và thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các 

thị trường xuất khẩu trọng điểm theo các mặt hàng chủ lực của tỉnh”. Hỗ trợ 70% 

các khoản chi phí: 

- Chi phí mua tư liệu. 

- Chi phí điều tra, khảo sát và tổng hợp tư liệu 

- Chi phí xuất bản và phát hành. 

- Các khoản chi khác (nếu có). 
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Mức hỗ trợ tối đa không quá 1,5 triệu đồng/01 đơn vị đăng ký và nhận thông 

tin. 

2. Chi hỗ trợ “Tuyên truyền xuất khẩu”: 

a) Quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý của tỉnh ra thị trường nước 

ngoài: Mức chi hỗ trợ 70% căn cứ theo hợp đồng, bao gồm: 

- Chi phí thiết kế, xây dựng kế hoạch, nội dung truyền thông; 

- Chi phí sản xuất, xuất bản và phát hành trong nước và nước ngoài để giới 

thiệu, quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý. 

b) Mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài đến tỉnh Trà Vinh để viết 

bài, thực hiện phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, Internet nhằm 

quảng bá cho xuất khẩu theo hợp đồng trọn gói: Hỗ trợ 70% với các khoản chi phí 

sản phẩm truyền thông hoàn thành (bộ phim đã phát sóng, bài viết đã đăng). 

Mức hỗ trợ tối đa cho 02 nội dung này không quá 1,5 triệu đồng/hợp đồng. 

3. Chi hỗ trợ “Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản 

phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường 

nước ngoài”, các mức hỗ trợ như sau: 

a) Hợp đồng trọn gói với chuyên gia tư vấn: Hỗ trợ 70% chi phí sản phẩm tư 

vấn hoàn thành. 

b) Tổ chức cho chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, phổ biến kiến thức và 

tư vấn cho doanh nghiệp: Hỗ trợ 100% chi phí thuê hội trường, thiết bị, trang trí, tài 

liệu, biên dịch, phiên dịch, phương tiện đi lại cho chuyên gia. 

Mức hỗ trợ tối đa cho 02 nội dung này không quá 2 triệu đồng/1 đơn vị tham 

gia. 

4. Chi hỗ trợ “Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng 

cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại”: Hỗ trợ 50% chi phí đối với đối tượng là doanh 

nghiệp, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX, cơ sở sản xuất, làng nghề và hỗ trợ 100% chi 

phí đối với các Sở, Ban, ngành tỉnh; huyện, thị xã, thành phố làm công tác xúc tiến 

thương mại bao gồm các khoản chi sau: 

- Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên, các 

khoản chi khác (nếu có) 

- Hoặc học phí trọn gói của khoá học. 

5. Chi hỗ trợ “Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm thương mại” 

a) Tổ chức, tham gia Hội chợ triển lãm tại nước ngoài: Hỗ trợ 100% các khoản 

chi phí gồm: 

- Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; 

- Trang trí chung của khu vực Việt Nam (bao gồm cả gian hàng quốc gia nếu 

có). 

- Chi phí tổ chức khai mạc (nếu là hội chợ triển lãm riêng của Việt Nam): 

Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng. 
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- Chi phí tổ chức Hội thảo: Chi phí thuê hội trường, trang thiết bị, trang trí, 

âm thanh, ánh sáng, phiên dịch, an ninh, lễ tân, nước uống, tài liệu, diễn giả; 

- Trình diễn sản phẩm: Thuê địa điểm, thiết kế, trang trí sân khấu, âm thanh, 

ánh sáng, trang thiết bị, người trình diễn, người dẫn chương trình, phiên dịch. 

- Công tác phí cho cán bộ tổ chức Chương trình. 

- Các khoản chi khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 200 triệu đồng/01 đơn vị tham gia 

b) Tổ chức hội chợ triển lãm định hướng xuất khẩu tại Việt Nam với quy mô 

từ 200 gian hàng trở lên: Hỗ trợ 50% các khoản chi phí: 

- Thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; 

- Dịch vụ phục vụ: Điện nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ (nếu chưa tính trong 

chi phí thuê mặt bằng và gian hàng). 

- Chi phí quản lý của đơn vị tổ chức hội chợ triển lãm. 

- Trang trí chung của hội chợ triển lãm. 

- Tổ chức khai mạc, bế mạc: Giấy mời, đón tiếp, trang trí, âm thanh, ánh sáng. 

- Tổ chức hội thảo: Chi phí thuê hội trường, thiết bị; 

- Các khoản chi khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 12 triệu đồng/01 đơn vị tham gia. 

c) Tuyên truyền quảng bá và mời khách đến giao dịch khi tổ chức hội chợ 

triển lãm quy định tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 9 Quy chế này: Hỗ trợ 100% chi 

phí sản xuất, phát hành giới thiệu hội chợ triển lãm và các khoản chi khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối đa với nội dung này là 10% chi phí tổ chức hội chợ quy định 

tại điểm a, điểm b khoản 5 Điều 9 Quy chế này. 

6. Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài: Hỗ trợ 100% các khoản 

chi phí sau: 

- 01 vé máy bay khứ hồi/01 đơn vị tham gia. 

- Thuê hội trường, thiết bị, giấy mời, phiên dịch, tài liệu. 

- Tuyên truyền, quảng bá, mời khách đến tham dự, giao dịch. 

- Công tác phí cho cán bộ tổ chức chương trình. 

- Các khoản chi khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối đa không quá 40 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch 

thương mại tại khu vực Châu Á; 60 triệu đồng/01 đơn vị tham gia giao dịch thương 

mại tại khu vực: Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á; 100 triệu đồng/01 

đơn vị tham gia giao dịch thương mại tại khu vực Trung Mỹ, Mỹ La Tinh. 

Điều 10. Nội dung Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong 

nước và mức hỗ trợ 

1. Tổ chức các Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các khu cụm công 

nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ 70% các khoản chi phí: vận chuyển; chi 

phí thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng quầy hàng; dịch vụ phục vụ: Điện, nước, vệ 

sinh, an ninh, bảo vệ; trang trí chung khu vực tổ chức bán hàng; tổ chức khai mạc, 
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bế mạc; chi phí quản lý, nhân công phục vụ; chi phí tuyên truyền quảng bá, các 

khoản chi khác (nếu có). 

Mức hỗ trợ tối đa không quá 105 triệu đồng/01 phiên chợ. 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ trong 

tỉnh đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, 

báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin 

khác: Hỗ trợ 100% chi phí thực hiện nội dung sản phẩm truyền thông và phát hành 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Mức hỗ trợ tối đa đối với nội dung này không quá 95 triệu đồng/01 chuyên đề 

tuyên truyền. 

3. Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước tổng hợp: 

Tháng khuyến mãi, tuần hàng Việt Nam, chương trình hàng Việt, chương trình bán 

hàng bình ổn thị trường, chương trình giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh: 

Hỗ trợ 50% các khoản chi theo nội dung cụ thể tại hợp đồng thực hiện đề án, trong 

phạm vi khoản chi phí quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 10 của Quy chế này và 

mức khống chế tiền hỗ trợ theo hiệu quả tương ứng. 

4. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán 

lẻ; hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp 

hoạt động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát triển thị trường trong 

nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu xây dựng 

chương trình phát triển thị trường trong nước: Hỗ trợ 100% các khoản chi: 

- Chi phí giảng viên, thuê lớp học, thiết bị giảng dạy, tài liệu cho học viên và 

các khoản chi khác (nếu có). 

- Hoặc học phí trọn gói của khoá học. 

Điều 11. Xây dựng đề án xúc tiến thương mại của tỉnh 
1. Các đơn vị chủ trì xây dựng đề án xúc tiến thương mại của tỉnh thực hiện 

theo các nội dung như sau: 

- Sự cần thiết xây dựng đề án. 

- Mục tiêu của đề án. 

- Nội dung đề án. 

- Phương thức triển khai. 

- Kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện. 

- Dự toán kinh phí. 

- Hiệu quả của đề án. 

- Rủi ro dự kiến và các biện pháp khắc phục. 

2. Các đề án xúc tiến thương mại tỉnh phải đáp ứng các yêu cầu: 

- Phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tập thể 

hoặc HTX. 

- Phù hợp với định hướng xuất khẩu, chiến lược phát triển thị trường trong và 

ngoài nước của tỉnh, các mặt hàng đặc trưng của tỉnh. 
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- Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phù hợp với nội dung Chương trình quy định tại Điều 9, Điều 10 Quy chế 

này. 

- Đảm bảo tính khả thi về phương thức, thời gian, tiến độ triển khai, nguồn 

nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật. 

- Hàng năm đơn vị chủ trì xây dựng Chương trình/đề án trình Sở Công thương 

xem xét đưa vào Kế hoạch xúc tiến thương mại của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt. 

Điều 12. Tiếp nhận, đánh giá, thẩm định và phê duyệt kế hoạch, đề án 

1. Đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình gửi kế hoạch, đề án xúc tiến thương 

mại gửi đến Sở Công thương tổng hợp thông qua Hội đồng thẩm định. 

2. Hội đồng thẩm định căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu, nội dung quy định tại 

Quy chế này và tiêu chí lựa chọn đánh giá, thẩm định nội dung kế hoạch, đề án của 

đơn vị chủ trì và tổng hợp vào kế hoạch xúc tiến thương mại hàng năm của tỉnh gửi 

Sở Công thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3. Căn cứ kế hoạch xúc tiến thương mại của tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt, Giám đốc Sở Công thương tiến hành phê duyệt từng Chương trình, đề án 

xúc tiến thương mại giao cho các đơn vị chủ trì thực hiện. Riêng đối với các hoạt 

động xúc tiến nước ngoài thì Sở Công thương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Điều 13. Điều chỉnh và chấm dứt thực hiện đề án 
1. Trường hợp có điều chỉnh, thay đổi nội dung hoặc chấm dứt thực hiện đề 

án đã được phê duyệt, các đơn vị chủ trì phải có văn bản giải thích rõ lý do và kiến 

nghị phương án điều chỉnh gửi Sở Công thương (qua Hội đồng thẩm định). 

2. Trường hợp xét thấy cần thay đổi nội dung đề án cho phù hợp với yêu cầu 

và tình hình cụ thể, trên cơ sở văn bản đề nghị của đơn vị chủ trì, Sở Công thương 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Trường hợp đơn vị chủ trì không thực hiện đúng mục tiêu, nội dung, tiến 

độ đề án đã được phê duyệt hoặc xét thấy nội dung đề án không còn phù hợp, Sở 

Công thương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Trường hợp không thực hiện được hoặc không hoàn thành đề án xúc tiến 

thương mại của tỉnh trong năm kế hoạch, đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo Sở 

Công thương trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

5. Sau khi có quyết định điều chỉnh hoặc chấm dứt thực hiện đề án, Sở Công 

thương trình UBND tỉnh điều chuyển kinh phí còn dư (nếu có) để bổ sung cho các 

đề án đã phê duyệt phát sinh tăng kinh phí, các đề án mới. 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Công thương 
1. Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy chế này. 
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2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực 

hiện Chương trình, bảo đảm Chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục 

tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật. 

3. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Chương trình; báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề ngoài quy định của Quy chế này hoặc 

vượt thẩm quyền. 

4. Tổng kết việc thực hiện Quy chế; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

sửa đổi, bổ sung Quy chế trong trường hợp cần thiết. 

5. Không tiếp nhận đề án trong năm tiếp theo đối với đơn vị chủ trì vi phạm 

nghĩa vụ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 của Điều 16 

Quy chế này. 

6. Đình chỉ tham gia Chương trình trong 3 năm kế tiếp trong trường hợp đơn 

vị chủ trì vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 5 Điều 16 Quy chế này. 

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan 
1. Sở Tài chính tham mưu, cân đối ngân sách, tổng hợp trình cấp có thẩm 

quyền phân bổ theo Luật Ngân sách. 

2. Các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công 

thương và các đơn vị chủ trì trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương 

trình, đề án xúc tiến thương mại của tỉnh nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương 

mại, đầu tư và du lịch trong nước và nước ngoài. 

Điều 16. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình 
1. Tổ chức thực hiện tham gia đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội 

dung, tiến độ, dự toán trong hợp đồng đã ký; đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, có 

hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành. 

2. Đối với đề án có nhiều đơn vị tham gia chương trình, đơn vị chủ trì có trách 

nhiệm phối hợp và phân công các đơn vị tham gia thực hiện từng nội dung của đề 

án. 

3. Có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tham gia phù hợp với tiêu chí đã cam kết 

trong đề án. Nội dung tham gia của doanh nghiệp phải phù hợp với sản phẩm, dịch 

vụ của doanh nghiệp. 

4. Khi thực hiện xong đề án, các đơn vị chủ trì phải gửi báo cáo tình hình thực 

hiện về Sở Công thương (qua Trung tâm Xúc tiến Thương mại) trong thời gian 30 

ngày làm việc kể từ khi kết thúc đề án, đồng thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị 

tham gia đề án thực hiện các báo cáo liên quan. 

5. Cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin trung thực liên quan đến tình hình thực 

hiện đề án và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định tại 

Quy chế này. 
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