UY BAN NHAN DAN
TINH LONG AN
S: +6 /2019/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phéc
Long An, ngày '21 tháng 10 nám 2019

QUVET JjNI1
V vic Ban hành Quy ch xây dirng, quãn 1 và thirc hin
Chirong trInh xüc tin thtro'ng mi trên dja bàn tinh Long An
UY BAN NHAN DAN T!NH LONG AN
Can c& Lut T cht'rc chInh quyn df a phu'crng ngày 19/6/2015,
Can th Lugt ban hành van ban quyphqm pháp lugt ngày 22/6/2015;
Can ci Ngh/ ctjnh sc 28/2018/ND-CF ngày 01/3/2018 cáa ChInh phi quy
ã'jnh chi tiêt thi hành Ltfl quán lj ngogi thuvng và m5t so bin pháp phát trièn
ngogi thzroig,
C'án th Thông tu si 1 71/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 cüa Bç5 Tài chInh v
vic hwó'ng dan co' ché tdi chInh hO trçr ti' ngán sách nhà nwó'c dé thc hiên
Clucong trInh
tiên thutng mgi quOc gia;
Can th Thông tu' s 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 cva Bô Cong Thzroi'zg
htràng dan thy'c hin hogt dóng xlc tiên thwong mgi, phát triên ngogi thu'crng
thuç3c hwoiig trInh cap quôc gia ye Xüc tiên thu'o'ng mgi;
Can th Quyt djnh sd 72/2010/QD-TTg ngày 15/11/2010 cza Thá tw&ng
ChInh phz ye vic ban hành Quy chê xáy c4mg, quán l và thy'c hiçn Chu'crng
trInh xtc tiên thuong mgi quOc gia;
Can c& Quyet ctjnh sd 12/2019/QD-TTg ngày 26/02/2019 cüa Thá tu'áng
ChInh phi tha dôi, bô sung mç3t sO diêu cüa Quy chê xây dyng, quán lj va thy'c
hin Oiu'o'ng trInh xtc tiên thu'o'ng mgi quOc gia ban hành kern theo Quyêt djnh
sO 72/2010/QD-TTg ngày 15/11/2010 ca Thi tu'&ng ChInhphi;
Can th Quyit djnh soA 54/QD/2016/QD-UBND ngày 05/10/2016 cia UBND
tinh ye ban hành Quy chê xây dzeng, quán lj và thrc hiçn C7iwo'ng trInh xác tiên
thuvng mgi trên ct/a bàn tinh Long An.
Theo d nghj cia Giám ctác SO' COng Thvccng tqi tO' trInh s 2500/TTr-SCT
ngày 15/10/2019.
QUYET DNH:
Diu 1. Ban hành kern theo quy& djnh nay Quy ch xây drng, quán 1 và
thrc hin Chng trmnh xi'ic tiên thxng mai trén dja bàn tinh Long An.
Diu 2. Giao Giám d6c Sâ Cong Thirnng chU trI, phi hçp vâi các don vj, Ca
nhân lien quan to chüc triên khai, hithng dan và kiôm tra vic thc hiên quyêt
dinh nay.
Quy& djnh nay có hiêu lrc thi hânh k tir ngày 05/11/2019 và thay th
Quyt djnh so 54/2 016/QD-UBND ngày 05/10/2016 cUa UBND tinh ye vic ban

hành Quy ch xây dirng, quán 1 và thirc hin Chuang trInh xitc tin thuong mi
trên dja bàn tinh Long An.
Diu 3. Chánh Van phông Doàn dai biu Quc hi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan tinh; Giám dôc S& Cong Thixng, Giám dôc Sâ Tài chInh; ThU
trithng cac sâ, ngành tinh; ChU tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô và các ci
quan, to chUc, cá nhân Co lien quan chu trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!.
Nri nhân:
- Nhix diêu 3;
- Bô Cong Thixang (Cic XTTM);
- Ctc KSTTHC - Van phông ChInh phü;
- Cic KTVB QPPL - B Tu pháp;
- TT.TU; TT.HDND tinh;
- CT; các PCT.UBND tinh;
- Cong thông tin din tir tinh;
- PCVP.Phan;
- Phông KTTC;
- Luu: VT, Dung. ()
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UY BAN NHAN DAN
TfNH LONG AN

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tr do - Hanh phác

QUY DfNH
Xây dirng, quãn 1 và thirc hin Chtro'ng trInh xüc tin thu'ong mi
trén dja bàn tinh Long An
(Ban hành kern theo Quyet dinh so 46
/2019/QELUBND
ngây.j tháng 10 nárn 2019 cüa UBND tinh)
Cluro'ngl
QUY DJNH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chinh và di tu'çrng áp duing
1. Pham vi diu chinh

Quy ch nay quy djnh vic xay dirng, quãn l và M chIrc thrc hin Chtrcing
trmnh xüc tiên thucing mai trên dla bàn tinh
Long An (sau day g9i tAt là Chuang
trInh).
2. FMi Wong áp ding
Quy ch nay áp dic
ing di vâi co quan quán l, don vj chU tn thrc hin, don
vj tham gia thiic hin Chu(yng trInh và các cci quan, to chi'rc,
cá nhân khac có lien
quan.
Diu 2. Mic tiêu cüa chirong trmnh
1. Tang c.róng hot dông xüc tin thuorng
mai,
triên thj trtthng trong nuâc và thrnmg mi biên giâi. phát trin ngoi thixong, phát
2. H trçy cong tác quy ho?ch, vn hành
h? tAng thixong mai.
3. GAn kt các hoit dng xác tin thuong
mai vói ho?t dOng xüc tin dAu tu
và du ljch trong tinh.
Dlu 3. Don vj chü trI thtrc hin chirong trInh
1. Don vi chü trI thuc hin chucxng trInh

T chi'rc xi1c tin thuxing mai; các co quan, dcm vj, Hip hi, doanh nghip
có chuong trInh, dé an xiic tiên thuong mai dáp üng các mijc tiêu, yéu cau, diu
kin quy dnh t?i quy chë nay và dirçyc UBND tinh phé duyt.
2. Dan vj chü trI phãi dáp üng dU các diu kiên sau
a) Co tix cách pháp nhân;
b)

Co khã nàng huy dng các ngun hjc d t chüc thirc hin chuorng trInh;
có kinh nghiém, náng lirc trong vic to chüc các hot dng xüc tién thuong mal;
c) Thuc hin chuong trInh nhAm mang lai lcii
Ich cho cong dông doanh
nghip, khOng nhAm mic dIch lçi nhun.
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3. Dan vj chü trI dtrçxc tip nhãn kinh phi h trçy d trin khai thuc hiên
chi.rang trmnh và Co trách nhim quyêt toán kinh phi ho trci theo quy djnh hiên
hành cüa Nhà nu6c.
Diu 4. Don vj tham gia thyc hin chLrong trInh
1. Dan vj tham gia thijc hin chrnng trInh là các ca quan, don vi, doanh
nghiep thuOc moi thành phân kinh t, các hçip tác
xã, ca s& san xuât, kinh doanh,
t6 chi'rc xüc tiên thuong mi trên dia bàn tinh dixçc thành 1p theo quy djnh cUa
pháp lut hin hành.
2. Dan vj tham gia th?c hiên chtrang trInh thrçic h trçi ngu6n kinh phi
thirc
hién theo quy djnh ti Quy chê nay.
Diu 5. Co quan quãn 1 chirong trInh
1. S& Cong Thuang là ca quan duçic
UBND tinh giao trách nhim quán l'
chtrang trinh, chju trách nhiém phôi hp vâi các ngành, dja phrnyng
lien quan tO
chirc thijc hiên chuang trInh:

nay;

a) Hithng dn xay dung dà an xUc tián thrnng mi theo quy djnh tti quy ch

b) Dánh giá, thAm djnh các k hoach, d an tng hcip vào k hoach xüc tin
thuang mai cüa tinh hang nàm va trInh UBND tinh phé duyt;
c) Phé duyêt cac chuang trInh xüc tin thixang mai chi tit trong k hotch
xüc tiên thuang mti hang nAm cUa tinh sau khi dà
duqc UBND tinh phê duyt;
d) T chirc trin khai, giám
sat, kim tra vic thrc hin các d an thuc
chuang trInh;
d) Quán 1 kinh phi xüc tin thuang mai cUa tinh;
e) Tng hçp dánh giá k& qua, báo cáo UBND tinh và các cor quan lien quan
ye thirc hin Chixang trInh.
2. Giárn dc Sâ Cong Thuang thành 1p va ban hành quy ch lam vic cüa
Hi dOng thâm djnh chirang trInh (sau day gçi tat ia Hi dOng thâm djnh).
a) Hôi dng thAm djnh bao gm d?i diên các dan thuOc Sâ Cong Thuang,
dai diên các s&, ngành lien quan, do Giám ctôc S& Cong Thuang lam
Chü tjch.
Hôi dOng có the m?yi và tham
khâo ' kiên cüa các sâ, ngành có lien quan trong
qua trmnh thâm djnh.
b) Hôi dng co nhim vi giüp Giám dc Sâ Cong Thuang thm djnh các d
an, ké hoach xüc tiên thuang mai cüa dan vj chU trI xây dirng, tong hçip vào ké
ho?ch xüc tiên thixang mai hang nàm dé UBND tinh phê duyt. Trueing hçp dê an
xüc tiên thuong mai phát sinh ngoài ké hoach xUc tiên thuang mti dã duçc phê
duyêt, S& Cong Thuorng trInh UBND tinh phé duyt bô sung.
Diu 6. Kinh phi thc hin chuong trinh
Kinh phi thirc hin Chuang trInh di.ryc hInh thành tr các ngun sau:
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1. Ngân sách nhà n1xcc duçc UBND tinh giao hang nàm trong dix toán chi
ngân sách hang nàm cho S Cong Tht.rang (Qu xüc tin thucmg rnai);
2. Dóng gop cüa các t chüc, doanh nghip tharn gia chucing trInh;
3. Tài trç cüa các t chüc, cá nhân trong và ngoài nhxâc;
4. Ngun kinh phi hçTp pháp khác theo quy djnh cüa pháp luât.
Diu 7. Nguyen tc h trQ'
1. fMi tuçmg th%1 huâng và eác t chirc, cá nhân có lien quan dn hot dOng
xic tiên thtrang mii dtrçvc hung nhiêu ni dung h trçl trong Chuang trInh.
2. Trong cüng môt nOi dung h try, d6i tuvng th%1 hixâng và các M chüc, cá
nhân Co lien quan den hoat dng xüc tiên thtrnng mi dâ dixc h trçy tr ngun
ngân sách khác cüa Nhà ntr&c thI không duçxc xem xét ho trq.
Diu 8. Quãn 1 kinh phi xüc tin thuo'ng mii cüa tinh
1. Sâ Cong Thuang xay d%rng k hoach, dir toán kinh phi xüc tin thucing
mti và tong hçip vào dr toán ngân sách hang nm cüa Sâ Cong Thuong gri Sâ
Tài chinh thâm djnh trinh UBND tinh quyt djnh.
2. Sau khi di.rorc UBND tinh quyt djnh phê duyt k hoach vâ dr toán chi
ngân sách cho Chrnng trInh, Giám dOc Sâ Cong Thung phé duyt Chuorng trmnh
cit the; thirc hin các dé an thuOc chixcmg trInh do Sâ Cong Thuong chU trI.
3. Don vl chU trI trin khai th%rc hin và thanh, quyt toán kinh phi h trçl
theo hçp dông dà k.
Giám dc Sâ Cong Thuong quy djnh ciii th v vic k kt và thrc hin hçrp
dông nêu trên.
4. Kinh phi xüc. tin thrnmg mai do ngân sách cp chixa si'r diing ht trong
näm kê hoch thI np trã ngân sách tinh.
5. Si Tài chinh chü trI, ph& hçp vâi Sâ Cong Thucing hu&ng dn vic 1p
d%r toán, phân bô, sir dung va thanh, quyêt toán các khoãn kinh phi xüc lien
thucmg mai cUa tinh theo quy dnh cüa pháp 1ut.
Chirong II
NQI DUNG CHIXNG TR1NH VA MUC HO TRQ
Diu 9. Hot dng xüc tin thirong mi phát trin ngoi thirong
1. H trçi ti da dn 100% di vói các hoat dng K& ni giao thi.rcmg, tham
gia h thng phân phôi a nuâc ngoài và t?i Vit Nam
a) T chüc hoc tham gia hOi chçi, trin lAm qu6c t a nuâc ngoài vA t?i Vit
Nam di vâi các sAn phAm xuât khâu cüa tinh; to chtrc hoc tham gia hi chç,
trin lAm tai Viêt Nam dôi vai các sAn phâm, nguyen lieu, thiêt b1 nhp khâu phiic
vii sAn xuât hang xuât khau, sAn phâm cong ngh, nguyen lieu dâu vAo phiic vi
sAn xut các sAn phm có lçii the cnh tranh mA trong nirac sAn xuât
NOi dung h trçi:
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- Tuyên truyn, quãng bá: Trên các phucing tiên truyn thông, các hInh thüc
quãng bá cüa hi ch, triên lam; to chrc gi&i thiu thông tin ye hi ch, triên
lam,
doan doanh nghip tham gia hi chçi, triên lam;
- Thuê mat bAng và thi& k, dan dirng gian hang;
- Chi phi t chirc khai mac: GiAy m&i, don tip, trang trj, am thanh, ánh
sang;
- T chtrc hOi tháo: Chi phi thuê hôi trtrng, trang thit b, trang trI, am
thanh, ánh sang, phiên djch, an ninh, l tan, nuc uông, tài lieu, diên giâ;
- TrInh din san phAm: Thuê dia dim, thit k và trang tn san khu, am
thanh, ánh sang, trang thiêt bj,
ngthi trInh din, ngi.rii dan chung trInh, phiên
djch;
- Cong tác phi cho ngui cüa dan vj chU trI tham gia t chi'rc;
- Chi phi khác (nu co).
b) Xây dimg khu vrc trixng bay, giii thiu hang hóa xut khAu trên cng
thông tin diên tcr, mtng thi.rong mai din ttr, mang internet, mtng vin thông
Ni dung h trq:
- M?i tài khoãn trên san giao djch thizang mai din tir;
- Duy trI tt.r each thành viên;
- Quãn l gian hang chung trirc tuyn (cap nhat hInh ãnh, thông tin, giá câ
môi san phâm theo danh mvc cüa san thuang mai dinti:r, xac nhân dan hang,
thông báo kho xuât hang, tiêp nhn thông tin ye các van dê phát sinh sau ban
hang);
Quáng bá gian hang chung thông qua mang xã hi, cong cii tim kMm trén
internet.
c) T chrc, tham gia doàn khão sat thj
trithng, giao dch vth t chüc, doanh
nghip a nuâc ngoài
NOi dung h trçv:
- Tuyën truyn, quãng bá và mi các M chüc, doanh nghip nuac ngoài dn
giao thirang (tuyên truyên, quâng bá trén các phtrang tin truyên thông; to chirc
gi&i thiêu, thông tin ye doàn doanh nghip);
- T chüc hôi thão, giao thirong (hOi tru&ng, thit bj, trang trI, khu tnmg bay
san phâm mu, phiên djch, l tan, giãi khát gicta già, tài lieu, the ten, van phông
phâm);
- Cong tác phi cho ngrai cüa dan vi chü tn tham gia t chüc;
- Chi phi di lai bao gm: Tin ye may bay, ye tãu, ye xe tr Vit Nam dn
ntrâc Cong tác và nguçic 1i (kê Ca ye may bay, ye tàu xe trong ni dia nixâc den
cong tác) cho 01 nguai/dan vi tham gia.
- Các khoãn chi khac (nu có).
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d) T chüc doàn doanh nghip niiic ngoài vào Vit Nam tham gia hôi chcy,
trin lam, kháo sat thj tnrng và giao djch vâi doanh nghip cüa Long An; k& n6i
giao thuang ti Vit Nam giüa nhà cung cap v6i các doanh nghip xut khu va
t chüc xüc tiên thuang mai
Ni dung h trçv:
- Tuyên truyn, quáng bá (mcxi các M chüc, doanh nghiép rnxâc ngoài và Vit
Nam; t chirc gi&i thiu, thông tin ye doàn doanh nghip nrnc ngoài va cac doanh
nghip Vit Nam);
- T chirc hOi thão và giao thucing (hi trix&ng, thi& bj, trang trI, phiên djch,
biên djch, in an tài lieu, giãi khát giüa gi);
- T chüc gian hang, khu virc trung bay giài thiu san phm;
- T chüc quán l cüa don vj chü trI: Cong tác phi cho nguoi cüa don vj chü
trI tham gia to chüc, bi.ru chInh, din thoi, van phông phâm;
- An, a, di 1a tai Vit Nam cüa doanh nghip nixóc ngoài tham gia (không
qua 04 ngày 03 dêm cho 01 nguâi/doanh nghip nuac ngoài);
- Vé may bay khir hi, an, O, di lai tai Vit Nam cho ngithi cüa don vl d& tác
tO chüc dixa doàn vào Vit Nam (không qua 04 ngày 03 dêm cho 01 nguii/doàn
có quy mô tôi thiêu 03 doanh nghip nuâc ngoài.
Các khoãn chi khac (nu co).
d) T chirc, tham gia hi nghj quc t tii Vit Nam v ngành hang xut
khâu.
Ni dirng h trç:
- Mäi các t chi'rc, doanh nhip nuâc ngoài và Vit Nam; t chi'rc giài
thiu, thông tin ye HOi ngh quôc tê ngành hang;
- HOi trtxàrng, thit bj, trang tn, phiên djch, biên dch, in n tài 1iu, giái khát
giüa giâ;
T chrc quãn 1 cUa don vi chü tn: Cong tác phi cho nguai cUa don vj chU
tn tham gia to chüc, bun chInh, din thoai, vAn phông phâm.
2. H trçi ti da dn 100% di vâi các hoat dng Phát trin; vn hành h
tng
thuong mai, logistics ph%Ic vii hoat dng ngoai thuong
a) T chi'rc, tham gia hOi nghj, hi chq, trin lAm a nithc ngoài v logistics
Ni dung h trç:
- Tuyên truyn, quAng bá: Trên các phuong tin truyn thông, các hInh thrc
quãng bá cüa hOi ch, triên lAm; to chic giài thiu thông tin ye hi ch, triên lAm,
doàn doanh nghip tham gia hi ch, trién lAm;
- Thuê mAt bang và thi& k& dan drng gian hang;
- Chi phi t chtrc khai mac: GiAy mâi, don tip, trang tn, am thanh, ánh
sang;
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- T chtrc hôi tháo: Chi phi thuê hi tnthng, trang thit bj, trang tn, am
thanh, ánh sang, phiên djch, an ninh, l tan, nu&c ung, tài lieu, din giã;
- TrInh din san phAm: Thuê dja dim, thi& k và trang trI San khu, am
thanh, ánh sang, trang thiêt bj, ngixài trInh din, ngu&i dan chrang trInh, phiên
djch;
- Cong tác phi cho ngu?i cüa dan vj chU trI tham gia t chüc;
- Chi phi khác (nu co).
b) M&i doàn doanh nhiêp trong rnrâc và nuâc ngoài vào Vit Nam trao di
ye ca hôi dau tu, hçxp tác ye phát triên djch vi logistics
NQi dung h trçi:
- Tuyên truyn, quãng bá (m&i cac t chüc, doanh nghip nuóc ngoài và Vit
Nam; to chirc giâi thiu, thông tin ye doàn doanh nghip nuOc ngoài và các doanh
nghip Vit Nam);
- T chrc hOi thão và giao thixang (hOi trixng, thi& bj, trang tn, phiên djch,
biên dch, in an tài lieu, giái khát gi1ta gi);
- T chi'rc gian hang, khu vrc trtrng bay gii thiu san phm;
- T chüc quán l cüa don v chU tn: Cong tác phi cho ngixâi cüa don vi chU
trI tham gia to chüc, b1ru chinh, din tho?i, van phông phâm;
- An, a, di li t?i Vit Nam cUa doanh nghip nuàc ngoài tham gia (khong
qua 04 ngày 03 dêm cho 01 ngithi/doanh nghip nuàc ngoài);
- Ye may bay klit'r hi, an, a, di lai tji Vit Nam cho nguôi cUa don v d6i
tác
to chüc thra doàn vào Vit Nam (không qua 04 ngày 03 dêm cho 01 ngi.rai/doan
có quy mô tOi thiêu 03 doanh nghip nuâc ngoài.
Các khoãn chi khác (nu co).
c) T chüc din dan logistics, t chi'rc hi chçi trin lam quc t v logistics
ti Viêt Nam
Ni dung h trç:
- Tuyên truyn, quãng bá: (M&i các t chirc, doanh nghip nuâc ngoài và
Vit Nam; to chrc giâi thiu, thông tin ye HOi nghj quôc té ngành hang);

- Hôi trirang, thit bj, trang trI, phiên dch, biên djch, in n tâi 1iu, giAi
khát
gitia gi?;
T chirc quãn 1 cüa don vj chU tn: Cong tác phi cho
ngithi cüa dan vi chü
trI tham gia tO chrc, bui.i chinh, din thoai, van phông phâm.
T chirc, dan dirng gian hang (thi& k tng th vã chi tit; dan drng gian
hang; trang trI chung).
3. H trçl ti da dn 100% dM vvi các hoat dng Nghien c1ru, phát trin,
nâng cao chAt krçrng san phâm, hang hóa
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a) Xây dirng và phát hành thông tin, car sO d 1iu v san phtm, nganh hang,
thj trtthng;
Ni dung h trV:
- Thu thp, mua thông tin, car sO d lieu v ngành hang, thi trithng, san
phâm trong nuOc và nuOc ngoài;
- Tng hçip, phân tIch, xü 1 thông tin, dü 1iu;
- Biên tap, xây drng báo cáo, car sO dü 1iu và các san phm thông tin khác;
b) HuOng dan, M trçi doanh nghip tip can, áp diing và tuân thU cac quy
djnh, tiëu chuân, diêu kin cUa các to chirc nhp khau, cam kêt quôc t v san
phâm xuât khau, nhp khau
Ni dung h trçr:
- Xây dung tài lieu hu&ng dn các quy djnh, tiêu chun, diu kin cUa các t
chüc nhp khâu, cam kêt quôc tê ye san phâm xuât khau, nhp khâu;
- T chüc ph bin, tp hun (hôi trthng, thit bj, trang trI, phiên djch, biên
djch, in an tài 1iu, giái khát giUa gii; phô biên trên các phuarng tin thông tin
truyên thông; Giáng vien, báo cáo viên: ThU lao, an, a, di lai);
- T chüc quán l cUa darn vi chU trI: Cong tác phi cho ngu&i cUa darn vj chU
trI tham gia to chi'rc, btru chInh, din thoai, vAn phèng phâm.
- Mi darn vj tham gia drn7c h tr? khOng qua 02 hçc viên.
c) T chüc hoc tham gia các Chuo'ng trinh kháo sat, tIm hik thông tin v
san phâm, ngành hang, thj tnring
Ni dung h trçi:
- Xây drng báo cáo nghiên c1ru thông tin v san phm, ngành hang, thj
truOng;
- T chirc quán 1' cUa darn vi chU trI: Bun chInh, din thoi, vAn phOng
phâm.

d) i6 chüc hoc tham gia các HOi nghj, hi tháo, tça dam, din dan trong
nuOc và nuOc ngoài cung cap thông tin ye phát triên san phâm, ngành hang, thj
trithng
Ni dung h trçi:
- Tuyên truyn, quáng bá, mài các t chirc, doanh nghip tham gia;
- Báo cáo viên (thU lao, An, a, di lai);
- T chi'rc quán l' cUa darn vj chU tn (cong tác phi cho ngix&i cUa darn vi chU
trI tham gia to chUc, burn chinh, din thoai, vAn phông phâm).
d) T chirc, tham gia dào tto, tp hun, ph bin kin thrc nâng cao nàn
hrc thit k, phát trin san phâm xuât khâu cho các doanh nghip và các nhã thiêt
ké
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NOi dung h trq:
- Biên soan ni dung dâo tio, tap huAn;
- Biên djch, phiên djch;
- In n tâi lieu, van phông phm;

- Giáng viên, báo cáo viên: Thu lao, an, a, di 1i;
- Hi truäng, thi& bi, trang tn, giái khát giUa gii;
- T chirc quán l cUa don vj chü trI: Cong tác phi cho ngu&i cüa don vj chU
tn tham gia to chüc, quáng bá, miii tham gia, buu chInh, din thoti. Môi don vi
tham gia ducc h trçi không qua 02 h9c Viên.
Hoc T chirc quán l' ci1a don vi chU tn: Cong tác phi cho ngu&i cüa don vj
chü tn tham gia to chüc, quáng bá, m&i tham gia, buu chInh, din thoti;
ho trç
50% kinh phi H9c phi tr9n gói cUa khóa hoc. Môi don v tham gia dixçic ho trçY
không qua 02 hQc viên.
e) T chüc hoat dng ti.r vn, thuê chuyên gia tu van, h trçY thrc hin thit
kê, phát triên san phâm
Ni dung h trçv:
- Hot dng t.i vAn, thi& k, phát trin san phAm cho san phAmlnhóm san
phâm (Chuyên gia: Thu lao, an, a, di lai hoc hqp dông trcn gói; to chirc tix vAn:
Hôi trtxang, thiêt bj, trang trI, phiên djch, biên djch, in an tài lieu, giãi khát giüa
giô);
- T chi'rc quán l cüa don vi chU trI: COng tác phi cho ngucii cUa don vi chU
tn tham gia to chüc, bru chInh, din thoai, van phông phâm.
g) T chirc hoc tham gia hoat dng k& ni giUa doanh nghip vài các nhà
thi& kê
NOi dung h trç:
- Tuyên truyn, quáng bá, mai các t chüc, doanh nghip tham gia;
- T chirc quán I cUa don vj chU tn (cong tác phi cho ngithi cüa don vi chü
trI tham gia to chüc, bru chinh, din thoi, van phông phâm);
h) T chrc tuyên truyn, quãng bá ngành hang, chi dn dja l, nhãn hiêu tap
the, nhãn hiu ching nhan cUa Vit Nam ô nirâc ngoài
NOi dung h trçi:
- Thuê ttx vAn xay d%rng nOi dung vá k hoch, chin hrorc tuyên truyn,
quâng bá;

- Thtrc hiên san phArn tuyên truyn, quáng bá; xây dxng san phAm tuyén
truyên, quáng bá: Thiêt ké, thu thp ttx lieu, viêt bài, san xuât phim, ánh, san
phAm truyên thông; tuyên truyên, quáng bá, phát hânh tai các su kin xüc tiên
thircng mti và tnên các phuong tin thông tin truyên thông.
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Chucrng trmnh xay drng và thrc hin theo k hoach lien tiic ti thiu 03 nàm,
tôi da 05 nàm dôi vâi 01 thj tn.ring mic tiêu.
i) M&i th chüc, chuyên gia truyn thông nithc ngoài vâo Vit Nam san xut
san phâm truyên thông quâng bá cho ngành hang xuât khâu Vit Narn ô niiâc
ngoài
Ni dung h trçi:
- Xây dtrng k hoch và nOi dung truyn thông;
- Hçp dng trQn gói vài t chüc, chuyên gia truyn thông rnthc ngoài (vit
bài, lam phóng sir tren báo, tap chi chuyên ngành, truyên thanh, truyn hinh,
internet);
- T chrc quãn l' cüa dan vj chU trI (cong tác phi cho ngithi cüa dan vi chU
trI tham gia to chüc, buu chInh, din thoai, van phông phâm).
4. H trçl t6i da dn 100% d6i vâi các hot dng Dao t?o, nâng cao nàng lrc
xüc tiên thuang mi, phát triên thj tru&ng
a) Dào tao, tp hun, tu vn, nâng cao näng 1irc xüc tin thuang mai, phát
triên thj tru&ng
Ni dung h trçi:
- Biên soan nôi dung dào tao, tp hun;
- Biên djch, phiên djch;
- In n tài lieu, van phông phm;
- Giáng viên, báo cáo viên: Thu lao, an, i, di 'ai;
- HOi tru1ng, thit bj, trang trI, giái khát giva gii;
- T chi'rc quán l cUa dan vi chU tn: Cong tác phi cho ngu?ii cUa dan vj chU
trI tham gia to chc, quáng bá, mi tham gia, buu chInh, din thoai. Hoc h9c phi
tr9n gói cüa khoá h9c.
Mi dorn vi tham gia duqc h trq không qua 02 hçc viên.
b) T chüc, tham gia khóa dào tao tr9n gói cüa các t chc dâo tao (trirc tiêp
và trrc tuyen)
NOi dung h trçl:
- T chrc quán l cüa dan vj chU tn: Cong tác phi cho ngithi cüa dan vj chü
trI tham gia t chüc, quáng bá, mäi tham gia, buu chinh, din thoai;
- 50% Hoc phi tr9n gói cüa khóa hoc. Mi dan vi tham gia duqc h trçi
không qua 02 hoc viên
Diu 10. Hoat dng xüc tin thiro'ng mi phát trin thj trtrô'ng trong
ntró'c
1. H trçi ti da dn 100% di vOi các hoat dng
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a) Diu tra, kháo sat, nghien cüu thj tnthng trong nuàc; xay dung c sâ d&
1iu các mt hang quan tr9ng, thiét yéu; nghiên cfru phát triên he thông phân phi,
c sâ ht tang thtrong mi. Các an phâm dê pho bién kêt qua diêu tra, khão sat,
ph bin pháp 1ut, tp quán, thói quen mua sAm.
NOi dung h trçi: Chi phi mua tu 1iu; chi phi diu tra, kháo sat và thng hçip
tu 1iu; chi phi xuât ban và phát hành; các khoán chi khác (nêu co).
Müc h trçi ti da 01 triu dng/1 dan vj dAng k và nhn thông tin.
b) Tuyên truyn, nâng cao nhn thi'xc cong dng v hang hóa và djch vij
trong tinh den nguäi tiêu dung trong nuâc; cung cap thông tin thj tnthng, giá cã,
thông tin chInh sách, pháp 1ut, thông tin co hOi giao thrnmg qua các hoat dông
truyën thông trên báo giây, báo then tü, truyên thanh, truyên hInh, an phAm, bàn
tin va các hInh thrc phô biên thông tin khác.
c) Dào tao, tp hun ngn han v k nAng kinh doanh, th chüc mang hthi ban
lé; ho tr tham gia các khóa dào tao chuyén ngành ngän han cho các doanh
nghip hoat dng trong nhfrng ngành dc thu; dào tao k5' nAng phát triên thj
tru&ng trong nurc cho các dan vj chü tn; hçrp tác v9i các to chüc, Ca nhân nghiên
cüu xây drng chuong trInh phát triên thj tnr&ng trong ntrrc.
Ni dung h trç: Chi phi giãng viên, thuê 1rp h9c, thi& bj giâng day, tài 1iu
cho h9c viên và các khoán chi khác (nêu có); hoc hoc phi trçn gói cüa khóa hQc.
d) T chüc Doàn giao thtrang vâi các doanh nghiêp ngoài tinh hoc doàn
doanh nghip ngoài tinh den giao thuorng vâi các doanh nghip, HTX, ca si kinh
doanh cüa tinh hoc giiia các doanh nghip trong tinh.
d) T chirc hoc tham gia các hoat dung ban hang: Thirc hin các chuang
trInh di.ra hang Vit ye nông thôn, các khu, c%lm cong nghip, khu do thj trong và
ngoài tinh.
NOi dung h trçY: Chi phi 4n chuyn; chi phi thuê mt bang và thit k& dan
dirng quay hang; djch vi phiic vii: Din nithc, v sinh, an ninh, báo v; trang trI
chung cüa khu v'rc to chüc hoat dông ban hang; to chrc khai mac, be mac: Giây
mâi, don tiêp, trang tn, am thanh, anh sang; chi phi quãn 1', nhân cong phic vii;
chi phi tuyên truyên, quáng bá giâi thiu vic to chüc hoat dung ban hang; các
khoán chi khác (neu co).
e) T chüc hoc tham gia các hôi chç, trin lam hang tiêu dung tng hçp
hoäc vt tu, may móc, thiêt bj phuc vit phát triên nOng nghip, nông thôn, giâi
thiu các san phâm cüa doanh nghip trong và ngoài tinh den ngu&i tiêu dung.

NOi dung h trçY: Thuê mt b&ng và thit ká, dan dung gian hang; djch vi
phiic vi: Diên nuâc, v sinh, an ninh, báo v (neu chua có trong chi phI thuê mt
bAng va gian hang); chi phi 4n chuyên; chi phi quãn 1' cüa dan vj to chi'rc hOi
chçi trin lAm; trang tn chung cüa hOi chçi trien lAm; to chirc khai mac, be mac:
Giây mdi, dOn tiêp, trang tn, am thanh, ánh sang; to chirc hOi tháo: Chi phi thué
hi trithng, trang thit bj, trang trI, am thanh, ánh sang, an ninh, lé tan, nixàc
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ung, tài 1iu, din giã; Chi phi tuyên truyn quãng bá giói thiu hi chçi trin
1am; Các khoãn chi khác (neu co).
g) T chCrc các sr kin xi1c tin thtrong mai thj truôrng trong nuórc tëng hop:
tháng khuyên mai, tuân "hang Vit Nam", chuong trInh "hang Vit", chucing
trinh gi&i thiu san phâm rnâi, bInh ch9n san phm Vit Nam dixçic yêu thIch nht
theo tháng, qu', näm vâ diem ban hang Vit.
2. H tro t6i da dn 50% di vâi các boat dng
H trq cong tác quy hoach, quán 1', 4n hành Co sâ h thng throng mai.
3. H trçi kinh phi cho ngu&i cüa don vj chü trI di theo Doàn thrc hin cong
tác th chüc, tham gia hi chçi trin lam tai nuâc ngoài và t chüc doàn khão sat thi
trithng, giao djch vâi to chirc, doanh nghip a nuâc ngoài
H trq cong tác phi cho 01 ngthi di vâi Doàn có duâi 04 doanh nghip; h
trçl 02 nguäi dOi vâi Doân có tr 05 - 09 doanh nghip; ho trçl 03 nguai d6i vai
Doàn Co tr 10 - 15 doanh nghip; ho trçi 04 ngtthi dôi vâi Doân CO tr 16 - 20
doanh nghip; h trçr 05 ngi.r&i dôi vOi Doàn có trên 20 doanh nghip trâ len.
Diu 11. Ni dung Chiro'ng trInh xüc tin thirong mi biên gith và mfrc
h trç
H6 trçi ti da dn 100% di vói các boat dng
1. Phát trin h thng phân ph6i hang Vit vào khu vrc biên giâi, vüng sau,
vüng xa, vüng dông bào dan tc và hái dáo; to churc, tham gia phiên chci hang
Vit tai vilng biên giai
NOi dung h trç: Chi phi 4n chuyn; chi phi thuê rnt b&ng, dan dirng gian
hang, diên nuó!c, an ninh, v sinh; chi phI tuyên truyên, quáng bá giâi tbiu
chixcing trInh tO chrc ban hang và h thông phân phôi hang hóa; các khoãn chi
khác (nêu co)
2. Xây drng và cung cp thông tin thi truang biên giâi, cüa khu cüa tinh
Long An và các nuàc có chung biên giâi
Ni dung h trçl: Chi phi mua tu 1iu; chi phi diu tra, kháo sat va thng hop
tu 1iu, chi phi xut ban, phát hành, các khoán chi phi khác.
3. Các hot dng nâng cao näng 1%rc cho thuorng nhân cüa tinh tham gia xuât
khu hang bOa qua biên giâi và thixong nhân tai các khu vrc biên giài, vüng sau,
vüng xa
NOi dung h trcv: T chüc tp hun, bi duOng kin thirc, k5 nàng cho can b
quân 1', doanh nghip, hop tác xä, thuong nhân vUng biên giOi, vUng sau, vüng xa
v cong tác quán 1' chç, khu kinh tê cüa khâu, tO chirc mua ban tiêu thii san phâm
yng biên giâi, vüng sâu, vüng xa và të, chirc thrc hin các chInh sách cüa ChInh
phü.
4. T chrc và phát trin h th6ng phân ph6i hang Vit cUa tinh sang khu virc
biên giai vai nixâc có chung biên gi&i
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NOi dung h trq: Chi phi xin giy phép chInh quyn sâ tai; chi phi thuê mAt
bAng, trang trj tong the, dan dung gian hang, diên nuc, an ninh, v sinh; chi phi
tuyen truyên, quâng bá gith thiu chuang trInh to chüc ban hang và h thng phân
phôi hang hóa; các khoán chi khác (neu co).
5. T chüc các hoatdng giao nhan, 4n chuyn và djch vi ho trçy xut khu
hang hóa qua các cra khâu biên giâi cüa tinh
Ni dung h try: Lp dr an dAu tix, chi phi thit k, chi phi các thu tiic hành
chInh, thâm tra, phé duyt nhäm xay drng ben bâi 4n tái, giao nhn, tp kêt hang
hóa, h thông kêt câu ht tang phiic vi xuât khâu ti các cira khâu biên gi&i cüa
tinh.
6. T chirc hoat dng giao djch thuong mi và dua hang vào Khu kinh t cüa
khâu cüa tinh Long An
NOi dung h trçY: Thuê hOi tnr?Yng, thi& bj, trang tn, don tip, tài lieu, phiên
djch; các khoán chi khác (nêu co).
7. T chic các hoat dng tuyên truyn, quãng bá, tiêu thii hang hóa, d.c bit
là nông san cho khu vuc biên giâi, vüng sâu, vüng xa
NOi dung h trçi: Chi phi thit k, xây dung ni dung chin lixac tmyn
thông; Chi phi san xuât, xuât bàn và phát hành.
Chi phi hành chInh phái nôp thic t cho c quan cp phép d ma van phông
dai din tai các tinh rnrâc ngoài có chung biên giOi vâi Vit Nam.
Diu 12. Chi phi diu hành thrc hin chirong trinh XTTM cüa tinh
Chi thm djnh dánh giá và quán 1 các D an xüc tin thuung mai, chi phi
xäng Xe, cong tác phi, van phông phâm, to chi'ic hôi ngh thâm djnh, chi phi khác.
Chirong III
XAY DING VA TH1C HIN CHU1NG TR1NH
Diu 13. Quy trInh xây dirng d an thirc hin Chtrong trinh xüc tin
thirong mi
1. Các don vj chü trI xây drng d an xüc tin thtrcrng mai hang näm cUa tinh
(02 b) gâi ye Sâ Cong Thucmg.
2.Hsogm
a) Van bàn d xuAt d an thuc hiên Chuong trInh;
b) D an chi tit thirc hin hoat dng xiic tin thuang mai;
c) Bàn sao không cAn chüng thirc quy& djnh thành 1p hoc Diu 1 (hoc
van bàn có giá trj txorng throng), báo cáo tmnh hInh hoat dng xüc tiên thi.rang mai
cüa don vj chü trI tnong nàm gân nhât, van bàn cüa UBND tinh ye s1r diving kinh
phf XTTM.
3. Các d an xüc tin thuong mai cUa tinh phãi dáp üng các yeu cAu sau
a) Phu hop vói nhu cAu th%rc tê;
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b) Phü hçip v&i djnh huOng xut khu nhüng mt hang chU yu cUa tinh;
c) Phü hçip vOi quy hotch phát trin các vüng kinh t, mt hang cüa tinh;
d) Phü hçp vOi ni dung chucmg trInh quy dnh tti Diu 9, Diu 10, Diu 11
Quy chê nay;
d) Dam bão tInh khá thi v phucmg thüc trin khai; thOi gian, tin do trin
khai; nguôn nhân 1irc, tài chInh và ca sO vt chat k thut;
e) Di vOi các d an ma qua trInh thrc hin kéo dài qua 2 nàm tài chInh, dan
vj chü trI phái xây dirng nôi dung và kinh phi cho tirng näm.
4. Dan vj chU trI duçic hra chçn mt trong các each thüc glri h sa sau
a) Gui qua duOng bi.ru din;
b) Np tr'rc tip tti SO Cong Thuong.
c) Chuyn qua H thng QLVB và diu hành cüa SO Cong Thixang.
Diu 14. Tip nhn, dánh giá, thm djnh và phé duyt k hoch, chtro'ng
trInh
1. Dan vj chü trI gri k hoch, d an xüc tin thucmg mai dn SO COng
Thuang truOc ngày 15 tháng 7 cüa näm tnrOc näm kê hoach.
2. SO Cong Thuang can cr vào mi1c tiêu, yêu cu, ni dung quy djnh t?i Quy
chê nay và tiêu chI 1ira ch9n dánh giá, thâm djnh nOi dung kê hoach, dê an cUa
dan vj chü trI và tong hçp vào kê hoch xic tiên thixang mi cüa tinh hang nám
trinh UBND tinh phê duyt.
3. Can c'Cr k hoch xüc tin thixang mai cüa tinh dtrac UBND tinh quyt
djnh phê duyt, Giám doe SO Cong Thuong tiên hành phê duyt ti'rng Chuang
trInh xüc tiên thuong mti.
Diu 15. J3iu chinh và chm dfrt thirc hin d an
1. TrixOng hçp có diu chinh, thay di ni dung, thai gian thirc hin Chuang
trInh xüc tiên thixong mai dà duoc phê duyt các dan vj chü trI phái có van ban
giãi thIch rO 1' do và kiên nghj phtrang an diêu chinh gii SO Cong Thuong thâm
djnh.
TruOng hçp diu chinh không lam thay di tng dci toán và không thay di
miic tiëu chuang trInh dã duçic phé duyt, SO Cong Thuang xem xét cho diu
chinh; trtthng hp thay dôi tng dir toán và thay dôi mic tiêu chuong trinh, SO
Cong Thuang báo cáo UBND tinh quyêt djnh.
2. Trix&ng hçp dan vj chü trI khOng thirc hin hoc thirc hin khOng dung
mic tiêu, nOi dung, tiên dO dé an da dtrc phê duyt hoc xét thây nOi dung dê an
khOng cOn phü h Giám dc SO Cong Thuong xem xét, quyêt djnh châm düt
viêc thrc hiên dé an.
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3. Sâ Cong Thuong rà soát tin d, nôi dung kinh phi thirc hin d an d
diu chinh, thu hôi kinh phi chua sü diing hêt, báo cáo UBND tinh b sung
chrning trInh.
Chirong IV
TO CHIJ'C THVC HIN VA xiY LY VI PH3M
Diu 16. Trách nhim và quyn hn cüa Sr Cong Thiroiig
1.Tharn muu UBND tinh huâng dn và t chüc thrc hiên Quy ch nay.
2. Chü tn, phi hçp vâi các co quan có lien quan giám sat, kim tra vic
thrc hin Chucmg trInh, bão dam chuong trInh duçc thirc hin theo dung yêu câu,
mic tiêu, ni dung, tiên dO và quy djnh cUa pháp 1ut.
3. Chiu trách nhimtheo döi, tng hçp vic thrc hin Chucmg trInh; báo cáo
UBND tinh nhüng van de ngoài quy djnh cüa quy chê nay hoc virqt thâm quyên.
4. Tng k& vic thirc hin quy ch; báo cáo UBND tinh xem xét, quy& djnh
vic sra dôi, bô sung quy chê trong tnthng hcip can thiêt.
5. Không tip nhn d an trong nàm tip theo d6i vài don vj chü trI vi phim
quy djnh ti Khoán 1, Khoán 2, Khoán 3, Khoãn 4, Diêu 18 quy chê nay.
6. Không tham muu UBND tinh quy& djnh h trçi di väi don v chU trI vi
phm quy djnh ti khoán 5 Diêu 18 quy ché nay trong 03 nàm tiêp theo tInh tü
näm vi pham.
7. Khong xem xét trInh UBND tinh phê duyt các d an xüc tin thuong mi
trong näm tiêp theo cüa cac don vj chü tn Chuong trInh không thirc hin thanh,
quyêt toán kinh phi ho trçl theo hqp dông quy djnh t?i quy chê nay.
Diu 17. Trách nhim cüa các co quail, don vj có lien quan
Các Co quan, don vj lien quan có trách nhim pMi hçip vói Sâ Cong Th'irang
va các don v chü tn trong vic to chrc thrc hin Co hiu qua các dê an xüc tiên
thuong mai cüa tinh.

Diu 18. Trách nhiêm cüa don v chü trI
1. T chirc thrc hin các d an duçic phê duyt theo dung miic tiêu, nOi
dung, tién dO, dr toán dA duoc duyt; dam báo sü dung kinh phi tiêt kim, CO hiu
qua và chju trách nhim ye nOi dung chi theo dOng chê do tài chinh hin hành.
2. Phi hçxp và phân cong các don vj tham gia thuc hin tmg nOi dung cüa
dé an.
3. Lira ch9n don vi tham gia phü hçip vâi tiêu chj theo quy djnh. NOi dung
tham gia cüa doanh nghip phái phà hçxp vri san phâm, djch vi cüa doanh
nghip.
4. Khi thrc hin xong d an, các don vj chU tr phái gui báo cáo tmnh hInh
thrc hin v Sâ Cong Thuong trong thxi gian 30 ngày lam vic ké tr khi kêt thüc
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d an, dng thai thông báo cho các c quan, dn vi tham gia d an thrc hiên các
báo cáo lien quan.
5. Cung cAp dy dü tài lieu, thông tin trung thirc lien quan dn tInh hInh thirc
hin d an và to diêu kin thi4n lçii cho vic kiêm tra, giám sat cüa cci quan có
thâm quyên theo quy dinh cüa pháp luat.
Diu 19. Trách nhim cüa don vj tham gia chtroiig trInh
Thrc hin nghiêm tüc các quy dnh khi tham gia các chuang trInh theo
humg dn cüa cicni vj chü tn. Si:r ding kinh phi ho trçl theo dung ni dung dà
dáng k. Thrc hin báo cáo có lien quan theo quy djnh.
Diu 20. Khen thirong và xtr 1 vi phtm
1. Các t chüc, Ca nhân Co thành tich trong thrc hin Chuong trInh xuc tin
thuong mai cüa tinh thI dixçvc xem xét, khen thumg theo quy dnh.
2. Các th chirc, cá nhân có hành vi vi phtm quy ch nay, tay theo mirc d vi
phm se bj xir l theo quy djnh pháp lust.
Diu 21. Diu khoãn thi hành
Trong qua trInh thrc hin Quy ch& nu phát sinh nhihig vn d cAn diu
chinh, bô sung, giao Sâ Cong Thuong chU tn, phôi hçTp vâi các sâ, ngành hen
quan dê xuât timnh UBND tinh xem xét, quyêt djnh./.
TM. UY BAN NHAN DAN
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