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QUYET DJNH 
Phê duyêt Chu'o'ng trinh phát triên cong nghip ho trç' 
trên dia bàn thành ph Ba Nng giai doin 2022 - 2025 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG 

1án ct Lut T chc chInh quyn djaphu'ong ngày 19 thcng 6 nàrn 2015; 
Luát sz'ra dOi, bO sung m5t sO ã'iéu ci?a Lut TO chzc C'hInh phá và Luçt TO chc 
chIn/i quyên diaphico'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

C(in czNgh/ d/nh sO' ill/2015/ND-CP ngày 03 thOng 11 nàm 2015 cOce 
6721nh phz ye phOt triCn cOng nghip 116 trQ', 

Cán ct'c Quyé't d/nh sO' 68/QD-TTg ngthy 18 thOng 01 nám 2017 czaThz 
ttcO'ng ChInh phO ye vic phê duyet Ghu'ong trInh phát triên cOng nghip ho trc' 
th' nàm 2016 den nám 2025; 

Can cz Quyê't df n/i sO' 10/2017/QD-TTg ngày 03 thOng 4 nàrn 2017 cia 
Thth tu'Ong ChInh p/mi ban hành Quy ché cjuOn 1) và thcc hin Chro'ng trmnh phOt 
triên cong nghip hO trç, 

Can cz'r Thông hr sO' 29/2018/TT-BTC ngày 28 thOng 3 flàrn 2018 cza Bç5 
trzràng B5 Tâi chInh hicOng dOn lap, quOn lj và th c4ing kinh phi Chtro'ng trInh 
phOt trién cOng nghip hO try; 

Can c Nghi quye't so' 01-NQ/TU ngày 30 tháng 10 nãm 2020 cOa Ban 
Thu'ông vii Thành zy Dà Náng ye phOt triên cOng nghip hO trçr trén cia bàn 
thành phO Dà NOng den nOm 2030, tOm nhIn den ;iãm 2045; 

Cánct' Ngh/ quye't sO' 53/2021/NQ-HDND ngày 17 tha'ng 12 nOrn 2021 
cOa H3i dOng nhOn dOn thành phO Dà Náng quy djnh chinh sách phOt triên cOng 
nghip hO frçr tr&n c?'/a bàn thành ph0 Dà Nàng; 

Theo c1e nghi cza GiOm dO'c SO' COng Thu'o'ng tgi TO' trInh sO' 1307/TTr-
SCT ngày 07 thOng 6 nám 2022 và trên cci sO' tOng hQp kêt quO , kiên cia cOc 
Uy viên U ban nhOn dOn thOnhphO. 

QUYET BINH: 

Biu 1. Phê duyêt kern theo Quyt djnh nay Chuong trInh phát trin cong 
nghip ho trçi trên dja bàn thành phô Dâ Nang giai do?n 2022 - 2025. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tr ngày k. 

JJiu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan thânh ph; Giárn dc các So: 
COng Thuang, Tãi chInh, Kê hoach và Dâu tu, Khoa hoc và. Cong nghê, Lao 
dông - Thucrng binh và Xâ hôi, Thông tin vã Truyên thông; Truing ban Ban 
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Quãn 1' Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Dà Näng; Giám dOe Ban 
Xüc tiên Va H trçi du tix Eà Nng; Giám dc Qu5 dâu tu phát triên thành phO 
Dâ Nàng; Chü tch UBND cac quail, huyn vâ Thu trithng Ca quan, dan v, to 
chirc có lien quan chju trách nhiêm thuc hin Quyêt dnh nay.!. 9- 

Noi n/ian: 
-NhuDiêu3; 
- B Cong Thrnmg (dé b/c); 
- TT Thành üy, TT HDND TP (dO b/c); 
- Các sâ, ban, ngành; 
- TJBND các qun, huyn; 
- Các tO chirc doân the, chInh trj xa hi; 
- LiOn minh các HTX thành phô; 
- Các hii, hip hi doanh nghip TP; 
- Báo Dà Nãng, Dài PT:TH Dà Nng; 
- Cong TTDT thán}i pho; 
- Luu: VT, KT, SCT. 

Trn Phthc Sn 



DAN CONG HOA xA HOI CHU NGIIIA VIT NAM 
NANG Dôc lap - Tir do - Hnh phñc  

CHU'ONG TR1H 
n cong nghiêp h trq trên dja bàn thànli ph Dà Nng 

giai doan 2022-2025 

(Ban hânh kern theo Quyet dtinh s A2 /QD-UBND ngay 20tháng nám 2022 
cia UBND thânh phô' Dà Nàng) 

I. MJC TIEU 

1. Miic lieu chung 
- Dy manli thu hut cMu ttr phát trin cong nghiép h trçi dáp 1mg ithu cu 

nôi dja hóa các 1mb vrc khác nhau cüa các ngânh cong nghiêp ché bién-chê 
tao, trong do tp trung phát ti-len các san phm cong nghip h trç phuc vçi các 
ngành cong nghiêp ixu tiên gm: cong nghiep con? nghê cao, cong nghip din 
tlr - cong nghe thông tin - vin thOng, co khI ché tao may móc thiêt b, cOng 
nghiép ô to...; gop phân giám nhâp sieu linli kiên, phii t1111g và thüc day xuât 
khâu; 

- Phát trin v quy mô và nâng cao näng 1rc canh tranh, näng 1?c cung 
1mg cña cac doanh nghiêp cong nghiêp h tra nôi da, dáp 1mg th trix1mg trong 
nu'óc và xuât khau, tirng bii&c tham gia vào chui giá trj toàn câu; 

- Thüc dy lien k& chu& cung 1mg giüa doanh nghip trong nuOc và 
doanh nghiêp có vOn du tr ni.râc ngoài; thüc dy lien Ht phát triên cOng nghip 
ho tr? vi các dja phiwng trong yang và cac dja phucxng có lci the phát triên 
cong nghiêp trong Ca nir6c n1im da dang hoá chui cung 1mg cho các doanh 
nghip cong nghiép trén dia bàn thành ph; 

- Dam bào mt bng san xut phuc vu thu hlit du ter phát trin cong 
nghiêp ho trçi; dam bâo phát triên cOng nghip M trçi ben vthig. 

2 Muctjeucuth 

- T' tr9ng cong nghiêp h tro trong cci cu giá tij tang them ngành cong 
nghiép ché biên, chê tao den nàm 2025 chim khoáng 30%', trong do, t trng 
cong nghiep ho trci các ngànb cong nghiep cong nghê cao, cOng nghiêp din tcr - 
cong ngh thông tin - viên thông chim trên 20%2;  

- Phn du dn näm 2025, tren dia bàn thàxth pM có trên 150 doanh 
nghip cOng nghiêp ho trG, trong do có It nht 10% doanh nghip trong nuc dü 
nàng lirc cung 1mg san phânj trirc tip cho các doanh nghip san xuât, lap rap 
san phâm hoàn chinh; 

Näm 2020: 23,5%; 
2 Nàm 2020: 12,5%. 

Nâni 2020: Khoãng 100 doanh nghip. 
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- HIIIh thành và dira vao hoat dng Khu cong nghip hO trg Khu cong 
ngh cao Dà Näng; hInb thành các phân khu dành cho phát triên cong nghip hO 
trcY trong các khu cong nghip trOn dta  bàn thành phô. 

II. DOI TUNG 

D6i trcmg cüa Chucrng trInh nay thirc hin theo quy djnh tai Diêu 2 Ngh 
quyêt so 53/20211NQ-FIDND ngày 17/12/2021 quy djnh chInh sách phát triên 
cong nghip h trci trOn da bàn thành pM Dà Nng, gm: 

1. T chüc, Ca nhân tnic tip d&u tir san xut san phm cong nghip h trç 
uu tiên phát triên trên dja bàn thânh pM Ba Nng. 

Danh m11c san phm cong nghip h tro' uu tiOn phát trin trên dia  bàn 
thành phô Ba Nng duçc quy dinh t?i khoán 2 Diêu 3 Nghj quyOt so 
53/2021 /NQ-HDND. 

2. Các co quan, do'n v,  th chic, cá nhân tham gia cong tác quãn 1i, thirc 
hin các hoat dng phát trin cOng nghip h tr trên dja bàn thânh phô. 

III. NQI DUNG CHTfONG TR1NH 

1. Kt ni, h trq doanh nghiêp cong nghip h trçr trO' thành nhà 
cung frng san phtm cho khách hang & trong và ngoài ntr&c; xüc tiên thu hilt 
dâu tu vào linh vic cong nghip h tr 

a) Muc tiêu: Xüc tin va h trc mO rng th truOng trong và ngoài nUOC 
cho ngành cOng nghip hO trçi thànli pM. Két nôi, gió'i thiu doanh nghip cong 
nghip hO trçi thành phô (dr kiên 2-3 doanh nghip/nàm) tham gia vào chuôi 
cung ilng cüa cac doanh nghip san xuat san phâm hoàn chinh trong ntróc và 
doanli nghip dau Pr rnthc ngoài; két noi trirc tiép cung câu san phâm Cong 
nghip ho trV gia các doanh nghip. Day mtnh thu hut dâu Pr vào ngành cong 
nghip ho trci thành phô. 

b) Các hoit dng chInh 

- T chi'rc danh giá, xác nhan näng lirc doanh nghip cong nghip h trg 
thành phô. Tix van, ho trg k thuat cho doanh nghip cong nghip ho trq. Dánh 
giá và cong nhn các doanh nghiêp cO trmnh d và quy mO dáp ilng yêu câu quôc 
tO; 

- T chirc hôi chci, trin lam k& ni cung cAu san phm cong nghip h 
trçY t?i  Ba Náng va nuOc ngoài. T chrc cho các doanh nghi cong nghip hO 
trcr Ba Nàng tham gia các hi trq, trien lam, chucmg trinh kêt nOi cong nghip ho 
trçY trong nuOc vâ nuOc ngoài (tap trung O khu vrc ASEAN, Nht Bàn, Han 
Quôc, Trung Quôc, EU, M5') d tIm kim d& tác, phát trin thj tnrOng tiêu thi 
san phâm cong nghip ho trg; 

- T ch(rc các hi nghj, hi thão xilc tin thu hut dâu Pr trong nuOc Va 
nuOcngoài vào các linh vrc cong nghip h trç Ixu tiOn phát triOn tai  thành phO. 
Tix van, 1ô trçi doanh nghip dâü tix vào linh c cong nghip ho trçi, nhât là các. 
doanh nghip san xuât phii t1ing gôc (OEM); 
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- To chCrc các doàn gia.o dich, xüc tin du tir ti rnrâc ngoài d thiic day 
giao thuo'ng và thu ht dâu liz vâo ngành cong nghiêp hO trçi thành phô; 

- Day manh các hott dOug truyn thông v cong nghip h trg thông qua 
hOi nghj, hi thão, t9a dam và t6 chrc tuyen truyu, ph bin chmnh sách, hoat 
dOng phát triên cong ngbiép h tra trên các ph'uang tin thông tin dai  chñng (báo 
giây, báo din tr, truyên thanh, truyn hinh, an phm va các hinh thrc phô biên 
thông tin khác); 

- H trç các doanh nghiep cong nghiêp h trcy xay dtrng và dãng 1c9 báo h 
thucmg hiu/nhân hiu san phám a Irong rnrac và nuâc ngoài; dàng k dt chfrng 
nhân san phâm phü hcTp tiêu chuân quôc tê; xáy d1rng webssite thuang mai din 
ttr; quãng bá, gi&i thiêu san phâm cUa doanh nghiép trên các phircing tin thông 
tin cti cháng. 

2. H trq doanh nghiêp áp diing h thong  quán 1 dáp frng yêu cu 
cüa cc chuôi san xut toàn cu trong quãn tn cloanh nghip, quãn tr san 
xuât 

a) Muc tiêu: H tn tir van, dào tao h th6ng quán In doanh nghip vâ 
quán trj san xuât phà hop vri yeu cau cüa các chuôi san xuât trong nirâc, toàn 
câu vâ áp dung thàn.h cong tai doanli nghiêp dixo'c h trç (mi tiên doanh nghip 
trong ntrâc). 

b) Các boat dng chIn.h 

- Kháo sat, dánh giá khá nng và nhu cu áp dung các tiêu chu.n, h 
thông quãn 1r tiên tiên trong san xuât tai các doanh nghip; 

- Xây dung chixcng trinh, t cht'rc dào tao cho các doanh nghip ye quán 
trj doarth nghip, qithn tn san xuât; 

- T chirc danh giá cong rthân h thng quail tr doanh nghip Va quán frj 
san xuât theo tiêu chuân quôc té. 

3. H tro dào to nâng cao cht lu'çrng ngun nhân ltrc dáp &ng yêu 
cu cfla các ngànli san xut san phm cong nghiêp h trçr 

a) Miic tiêu: H trçi cac doanh nghiêp dào tao ngun nhân lirc chat hzng 
cao; tang cug lien kêt gia cac tniig di h9c, viên nghiên ciu, c s dào tao 
và doanh nghip trong dào tao ngun nhân 1irc dáp ing yêu câu cüa các ngành 
cong nghip ho trçY. 

b) Các hoat dng chmnh 

- Nghien cfru, dánh giá nlau cu v nhân lijc cüa doanh nghip cOng 
nghip ho trçx trén dja bàn thành phô theo các cap trInh d, ngânh nghê; 

- chüc các khóa dào tao nâng cao trinh do, nàng 1c quán tn, nàng sut 
san xuât và quãn tn chat hrçcng san pMm cho di ngil nlian l?c quân 1, quàn fri 
san xuât, di ngfi k5 thuât, cong nghê cña doanh nghiep cong nghip ho liv; thuê 
lii van và myi chuyên gia mr&c ngoâi h trq cOng tác dào tao; 
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- Trin khai các chumig trmnli dao t.o nâng cao tay ngh bi dixmg kiên 
thüc, k nàng ngh cho dôi ngü cong nhän k thut dáp i'rng nhu câu cüa các 
cloanh nghip; 

- H trçi doanh nghip tu th chirc dào to ngh cho ngixñ lao dng dê 
phiic vçi trirc tiêp cho san xuât; cü can bO quãn 1', cong nhân 1ç9 thuat di dào to 
nâng cao trInh d & trong và ngoài nu6c; 

- T chirc các l&p t.p hun, bM dtr6ng can bO quán 1' nhà niic, can b 
quân 1r doanh nghip v chinh sách, quán 1, cong ngh, thixcmg mai... lien quan 
den linh vyc cong nghip h trci. 

4. H try nghiên cfru phát trin, frng drng chuyn giao Va di mãi 
cong ngh trong san xut san phm cong nghip h trçr 

a) Mic tiêu: Thiic dy cac dr an nghiên ciru phát trin cOng ngh Va san 
xuât thu nghim trong linh vrc cong nghiêp h trg; h trçi doanh nghip cong 
nghip h trçi nghiên cru, iirng dung, hoàn thiên, di mài cong ngh, san xuât 
thu nghim san phâm cong ngbip 1 trc mdi, tip nhn chuyOn giao cong ngh 
tiên tiên, hin dai trong san xut cOng nghiêp h trçl; thüc day hçTp tác trong 
nithc và quOc tê trong dào t?.o,  nglhiên ciru, chuyn giao cong ngh trong ilith 

rc cong nghip ho trçi. 

b) Các hoat dng chinE 

- T chlic giói thiu, ph bin mt s quy trinh cOng ngh san xut Va yêU 
cau k thut ye san phâm cong nghiêp h trci cho các doanh nghip cOng nghip 
ho tra; 

- Thuê chuyên gia trong và ngoài niró'c d tu vAn h trç trçrc tip cho các 
doanh nghip cOng nghip ho trci ye nghiên elm phát triên, irng d1ng chuyên 
giao và dôi mcii cOng ngh, dào tao  ngun nhân 1irc...; 

- Xây dirng và trin khai các chumg trinh hçp tác quc t& trong dâo tao, 
nghiên elm, chuyên giao cOng ngh trong linh vrc cOng nghip ho trq; 

- H trç các doanh nghiêp, cd s& nghiên elm dAy manE  các hoat dng 
nghiên elm 1mg diing, san xuAt thfr nghim, chuyn giao cOng ngh trong linh 
rrc cong nghip h trçY; thác dAy các hoat dung gAn v&i Khu nghiên din - phát 

triên, dà.o t?o va rmn tao  doanh nghip thuc Kim cOng ngh cao Dà Nàng; 

- H trq doanh nghip hoân thiên, di mói cOng ngh và san xuât 
thu nghiêm san phâm cong nghiêp h tro mm, h tra doanh nghiêp tiêp nhân 
chuyên giao cong ngh tiOn tin, hin dai;  mua ban quyên, sang chê, phân mêm 
phuc vi san xuât san phâm cong nghip h trçi; 

- Tao diu kin thuan lçii d các doanh nghip FDI thic hin chuyn giao 
cOng ngh tiên tiên cho các doanh nghip san xuAt cOng nghip ho trçi trong 
nu&c; 

- Xây dimng, hoàn thin tiêu clii d danE giá doanh nghip v cong ngh và 
san phâm cOng nghip h trçi. 
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5. To diu kin thun Ii v mat bng san xut; h trçr doanh nghip 
cong nghip h trçr v h 

tang Va bão v môi tru'ông 
a) Mc tiêu: 100% doaith nghiép trong các linE vrc san xut san phAm 

cong nghiêp ho tr uu tiên phát tri&i trên dja bàn thành phO dugc tiêp can và có 
mat bang dam bào cho hoat dông san xuât. H 

fro mt phân chi phi dê khuyen 
khIch doanh nghiêp trong rnr&c dâu tix cac dix 

an san xuât cOng nghip ho trci, 
th'(ic day cong tác bâo v môi tnr&ng trong san xuât. 

b) Các hoat dng chInh 

- H trçY doanh nghiêp cong nghiêp h trn trong mrc du tr sra chüa, 
nâng cap các hang miic báo v mOi trLrg theo quy dnh ti nhà may/ca s san 
xuât. Ho tra chi phi sr diing ha tang và xr l mróc thai cho các dir an mOi ca 
doanh nghiep trong nuóc dâu tir san xuât san phâm cong nghip ho trq trong các 
khu, ciim cong nghip; 

- ,Xây dirng hoân thânh Khu cOng nghiêp h tro' Khu cong ngh cao Dà 
Nng dé thu hut clau tix cac dix an san xuât san phâm cong nghip ho try phiic vi 
cong nghip cOng ngh cao; 

- Quy hoch, hIiih thành cac phân khu chüc nàng dành cho phát trin cong 
nghiêp hO try trong các khu cong nghiep tai thàiih phO, nhât là các khu cong 
nghip mOi (Hôa Cam - Giai doan 2, Hôa Nhcvn, Hôa Ninh); 

- Gi6i thiêu, h3 tro doanh nghiep cong nghiêp h try tim kirn mt bang 
san xuât phii hçrp 

tai cac khu, ciim cong nghiep trên da bàn thànla phô. 

6. Xây drng và vn hành trang thông tin, co' s& du' 
lieu ye cong nghiêp ho trçr 

a) Mic tiéu: Xây thrng ccr s dü 1iu, trang thông tin din tr, cOng ho 
thông tin, xuât ban an. phâm ye cong nghiê h trcy de cung cap thông tin den cac tO chrc, doarth nghiêp, nha dAu ti.r nhàm tang cung lien kêt, thi'ic day san 
xuât kinh doanh và dau tu phát tri&i cong nghiep h try trOn dla bàn thành phô. 

b) Các hoat dng chinh 

- Khâo sat, xây dirng và cp nhât ca 
so d& 1iu v nang lirc doanh nghip 

san xuât cOng nghiep ho try và chmnh sách liOn quail; 

- Cung c.p thông tin cung cu v thi tnthng san phm cong nghip h try 
và chfnh sách ye cOng nghiép li try; 

- Xây drng, vn banE trang thông tin din tCr v cOng nghip h try thành 
pho; xây drng h thông phân mêm kêt nôi các ccx quan, dan vj, tO chi'rc, Ca nhân 
tham gia quãn !', thirc hin Chuo'ng trInh cong nghip h try; 

- Xut bàn cac n phm d tuyên truyn, quáng bá v cong nghip h try; 
to chirc các hi thào cong bO thông tin 

ye cOng nghip hO try thânh phô. 
'A A A -. 7. Ho trçr doanh nghiep tiep qrn nguon von vay tnt dat, ho trr lai suat 

vay vn cho du tir phát trin san xut san phm cong nghip h trç tru tiên 
phát trin 
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a) Muc tiêu: H trci ngun hrc tài chInh cho doanh nghip trong rnr&c dâu 
tir phát triên san xuât các san phàm cong nghip h trc dê dáp rng nhu câu 4t 
tix, linli kin, phii.tàng cho các doanli nghip Co vOn dâu ttx nuc ngoài Va các 

cong ty san xuât 1p rap trong nithc. 

b) Các ho?.t dng chInh 

- H trç doanh nghip vay vn v&i lãi sut ru dãi tai  Qu Dâu tix phát 
triên thành phO (dir kiên ho th 10-15 dir an trong Ca giai don) dé du tLr Sail 

xuât san phâm cong nghip h tro trên da bàn thành phô theo quy djnh tai  NgM 
quyêt sO 354/2O21/NQ-HEND ngày 12/4/2021 cüa }]DND thành phô Dà Nàng 
thông qua Danhmiic các linli vtrc ct,u tir, cho vay cüa Qu Dâu tx phát triên 
thànhphô Dà Näng giai ctoan 2021-2025 (hoäc van bàn süa doi, bô sung, thay 
the nêu co); Quyêt djnh 15681QD-TJBNID ngày 07/05/2021 cia UBN]) thành 
phô ye vic ban hành Danh miic cac linh vrc dâu tt.r, cho vay ci:ta QuS' Dâu Pr 
phát triên thành phô giaidon 202 1-2025 và các van bàn cO lien quail4  (hoc van 
bàn sira dôi, bô sung, thay the nu có); 

- IEhrO'ng dan, h trci cac doanh nghip du Pr dir an san xut san ph.m 
cong nghip ho trçi phiic các ngành cOng nghip cong ngh cao, cOng nghip 
cong ngh thông tin - din tCr - vin thông và các san phâm cong nghip ho tr 
ru tiên phát trien lchác di.rc thu huâng chinh sách h tr lãi suât vay von dâu Pr 
dir an theo quy djnh t?i  Nghj quyêt 149/20 1 8/NQ-HDND ngày 12/7/2018 cüa 
HDND thành phO ban hành chInh sách ho trq lãi suât doi vói các tO chirc vay 
von dê dâu tLr các dr an phát trin kinh t - xã hi quan trçng trên dia bàn thành 
phô (hoc van bàn sia dôi, bô sung, thay the nêu co). Dr kiên ho tr 3-5 dr an 

trong Ca giai don. 

IV. KIINH PR! THTXC lI1N 

1. Kinh phi thrc hin Chirong trInh phát trin cong nghip h trç giai 
don 222-2O25 

Kinh phi thçrc hin Chucing tflnh pliát trin cong nghip h trçi hang näm 
(trong giai doan 2022-2025) sê dixoc lap du toán chi tiêt trên c sâ tong hp các 
nhiêm vu, dê an dé xuât cu the ciia dn vi, to chic dàng k tham gia Chung 
trinh va thrGc lira chon bai môt HOi dông thâm drnh do Chu tich UBND thanh 
phO quyêt djnh thàiih 1p theo Quy chê xay dimg kê hoch, to chirc thiic hin Va 

quàn 1 Chrnmg trmnh phát triên cOng nghip hO trç trên dja bàn thành phô Dà 
Näng do UBND thành phô Dà Nng ban hành. 

2. Nguii kinh phi 

a) Ngân sách thành ph cp hang nàm ct thuc hin Chirong trinli phát 
triên cOng nghip ho trçr trén di:a  bàn thành phô và các chuong trinh, chInh sách 

Quyet dlrih  so 1734/QD-UBND ngày 20/5/2021 Va müc 1i suit cho vay ti thiau ti Qu5' Du b.i phát iên 

thãnh pho; Quyet djnh so 41/QD-HDQL ngày 01/07/2021 cOa Hi dng Quán I' Qu Du ttz phát triên thàuh 
pho Dà Nng ban hânh  chi tiét rthóm lãi sut cho vay theo linh vrc dAu tu ti Qu Dâu ti phát triên thânh phO... 
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có lien quan khác; kinh phi sir nghiêp giao các dan vi thc hin theo quy djnh 
hiên hành. 

b) Ngun vn dóng gop, d& rng tr các doanh nghiêp, t chc, cá nhân tham gia Chirm-ig trInh; ngun tài trci cüa các t chi1rc, cá nhân trong và ngoài 
rnthc và các nguon kinh phi hap pháp khác theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

3. Quãn 1$ kinh phi Chirong trInh 
a) Yiêc quãn 1 kinh phi Chrn:xng trinh thirc hién theo Lust Ngân sách nhà 

rnr&c và quy dnh t?i Thông ti.r s 29/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 3 näm 2018 
cüa BO tnrrng B Tài chInh hir&ng dn lip, quân l và sü d%ing kinh phi Chi.rang 
trinl phãt triên cOng nghiêp h tm (hoàc van bàn sira doi, bô sung, thay the nêu 
co). 

b) Các co quail, don vi thrcic giao chü tn các nhim vi thuc Clurang 
trInh cô trách nliiêm huy ctng các ngun vn két hap vói ngân sách ho trçy (îê 
dam bão thçrc hin Chuang trmnh cO hiu qua. 

V. TO CIIUC TRUC H1N 
1. Sö COng Thirong 

- Là ca quan du mi, chiu trách nhiêm ph& hop các sO, ban, ngânh, don 
vi lien quan to chüc trien khai thc hin Chixcmg tninh; tham mixu UBND thành 
phO bail hành quy chê xay drng kê hoach, to chi'rc thirc hin và quàn 1 Chwmg 
trInh phát triên cOng nghiép h trçi trén dja bàn thành phO; 

- Xây dirng k hoach và dg toán kinh phi thi.rc hiên Chircmg trinh hang 
nãm ti-en co sO tong hop nhiêm vu, d an dé xuât cüa các don vj, gCri SO Tài 
chInh thâm ti-a dé trinh UBND thành pM can dôi, bô ti-I kinh phi theo quy dinh; 

- Chü ti-i don d&, giám sat, kim fra hot dng trin khai, k& qua thirc 
hin cña tirng nhiém vu, dé an; báo cáo dánh giá kêt qua thçrc hin Ch-iwng triuh 
theo djnh k' 06 tháng, hang näm và Ca giai doan theo yêu câu cüa UI3ND thành 
pho, B Cong Thuong; thithng xuyên rà soát, kip thOi dO xuât UBND thànlipho 
diOu chinh, bô sung clii lieu, nhiêm vu, giái pháp phát triên cong ng1iip hO trq 
phii hap vOi tinh hInh thirc té trOn dja bàn thành phô; 

- Lam du m6i tip nhan các kin nghi, d xut cüa các th chirc, doanh 
nghip và các don vj liOn quan trong qua trinh trin khai thirc hin Chiwng trInh 
dé giãi quyêt kip thOi theo ch(rc nang, nhiêm vu duçic giao; lam dâu môi lien kOt 
giüa thành phô Dà N&ag vOi các tinh, thành pM trên cã nuOc dé phát triên cong 
nghip ho trçy. 

2. So Tài chIith 

Hang näm, vão thai dim lap dir toán, trên co sO danh mic nhim vii, 
an dàng k tham gia Chuang trinli phát trin Cong nghip h trq trong nàm kO 
hoach do SO Cong Thucnig dO xuãt, SO Tài chinh tong hap kinh phi, báo cáo 
UBND thành phô trinh cap co thm quyn phO duyt theo quy djnh cüa Lut 
Ngân sách nhà rnrâc. 
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3. S&K Iioach vàDu tix 

- Chü tn, pMi hop vâi S Tài chinh và các sO', ngànhi. lien quan triên khai 
Co hiêu qua chinh sách h trçi lãi sut cho các t ch'(rc vay von dê dâu tir CáC dir 
an phát triên kinh tê - xa hi quan trong trên dja bàn thành phO (trong do Co các 
di.r an thuc 1mb vçrc cOng nghip h trci) theo quy dlnh tai Nghi. quyêt sO 
149/20 1 8/NQ-HDND (ho.c van bàn sira dOi, bô sung, thay the nêu cO); 

-, PMi hop vó'i Ban Xüc tin và H tro' du tix và các s&, ban, ngànhliên 
quan day manl-i  xüc tiên dâu ti.x các dir an san xuât san phâm cong nghip ho trci 
vào thàuh phO, day manh hop tác vó'i các t chüc, cá nhân trong và ngoài nuO'c 
dê thu hut các nguon 1irc phyc v hoat dng phát triên cong nghip ho trçi trén 
da bàn thânhphô. 

4. S& Kboa hQc và Cong  ngh 

- PM bin chucrng trmnh, chInh sách phát trin cOng nghip ho trçY cüa 
thânh phô den các doanh nghip, th chirc nghiên cru khoa hçc, cOng ngh trên 
dia bàn thành phO. Phôi hop vO'i SO' COng Thuang và các don v, to chO'c lien 
quantriên khai các ni dung M trg nghiên ciiu phát triên, irng ding chuyên giao 
và dôi mâi cOng ngh trong san xuât san phâm Cong nghip ho trq tai  Chtro'ng 
trInh nay va cac nhim vii khac lien quan den boat dông khoa h9c và cOng ngh 
trong 1mb virc cong nghip ho trç trên dta  bàn thành phO; 

- To diu kin thun li cho các doanh nghip Cong nghip M tr t?i 
thành phô, that là các doanh nghip nhO và vtra trong nuO'c, tiêp Ctfl Va thii 
huO'ng các chInh sách M tro' nghiên thu khoa hoc, dOi mOi cong ngh, nâng cao 
nàng suât, chat luçmg san phâm, phát trin tài san tn tu và khen thithng trong 
hoat tong khoa hçc và cong ngh. 

5. SO' Lao dng - Thtro'ing binh và XA hi 

- PM bin chucing trInh, chInh sách phát trMn cong nghip M trçY cüa 
thânh phô den các co' sO' giáo diic ngh nghip trên da bàn thành phô. Phôi hop 
vO'i SO' COng Thuang và các dcxii v lien quan tniên khai các hot dng ho trg dào 
t?o nâng cao chat h.rcng nguon nhân li,rc cho các n.gành cong nghip ho trq; 

- Chi do các co' sO' giao diic ngh nghip trên dja bàn d.y mamh hcm nra 
vic phát triên. giáo dic nghê nghip theo mô hinh  lien ket n1à tnthng doanh 
nghip, nhât là trong dào tao  nguon lao dng có trinh d k5 thut, tay nghêdãp 
thig thu câu cña các doanh nghip cong nghiêp M tr; thuc dày hop tác quôc tê 
trong dào tao,  phát triên nguOn nhân 1irc cho ngành cOng nghip ho trg trên dja 
bàn thânh phO. 

6. SO' Thông tin và Truyn thông 

Phi hop vOi SO' Cong Thucing hu&ng dan, chi dao các co quan báo chi, 
truyên thông thrc hin hiu qua cong tác tuyên truyên, phô biên rng rãi Nghi 
quyêt so 53/2021Q- ngày 17/12/2021 cüa HDND thàuh phO quy djnh 
chInh sách phát tnien cong nghip h6 tr? trên dja bàn thành phô Dà Nàng Va 

Chuong trinli phát triên cOng nghip M trç trén dja bàn thành phO Dà Nàng giai 



9 

doan 2022-2025 dn cong dng. rA manE cong tác tu.yên truyn trén trang 
thông tin din tr cüa Sâ Cong Thixcng; chü dng cung cap tài 1iu, thông tin 
chInh thông cho các cc quan báo chi, truyn thông bang nhiéu hinh thi'rc dam 
bão thông tin kip thi, thông su&; chü dông du tranh v&i thông tin xâu, dc ãnh 
hu&iig den mic tiéu va qua trmnh thrc hiên Chtroiig trInh; 

- Phj hap vâi Ban Xic tin vá H trçi du tu dy manE thu hiit d.0 tir vào 
ngành cong nghiêp cong nghê thông tin - diên tcr - vin thông nói chung và linh 
vixc san. xuât san phâm Cong nghiep h trc phuc vi ngành nay, trong do thu 
trç)ng thu hut các doaith nghiêp, cong ty da quôc gia quy mô iOn. 

7. Ban Quãn 1 Kim cong ngh cao và các khu cong nghiêp Ba Nng 

- D.y nhanh ti&i d chuyn di và xay dirng hoàn thiên Co sO h tng Khu cong nghiôp h tTçY Khu cong nghê cao Da Nkg; tiin khai dan tu xây dirng các 
1dm cOng nghiép mOi tai thành phô, trong do rà soát quy hoach phan khu các khu 
cong nghiép (HOa Cam giai doan 2, Hôa Nhcyn, Hôa NinE) dé dam bào dành 
diên tIch dat phü hop cho phát trien Cong nghiêp ho trç. Khai thác CO hiu qua 
Trung tam nghiên ci'ru ucTm tao doanh nghiêp cong ngh cao trong Khu cong 
ngh cao cho mic dIch h trG nghiên cüu, san xut thr nghiêm san phâm cong 
nghiêp ho tr cOng nghe cao. Chun bi sn sang khu dat trong Khu cong nghip 
ho trçy KEn côn.g ngh cao dé thành phô phôi hop vOi Bô Cong Thircing thânh 

lap Trung tam k thuât ho trçx phát triên cong nghiêp yang tai  Dà Nàng; 

- Phi hap vOi Ban Xic ti&i và H thy d.0 tir d.y manh các boat dng xi1c 
tiên dâu hr các dir an san xuât san phâm Cong nghip h tr mt tiên vào khu 
cong nghê cao và cac khu cong nghiêp trên dja bàn thành phô; 

- PhM hap vói SO COng Thircrng ph bin, huóiig dn doanh nghip trong 
các khu cong nghiép, khu cong nghê cao tham gia tIch c1rc vào Chixong trInh 
phát triên cOng nghip h trci cüa thàith phô. 

8. Ban XÜCtnVàHtr.dUt 

- Chü tn, ph6i hp v&i SO K hoach Du tu, SO Cong Thixcing, Ban quail 
1 Khu cong nghê cao vá các khu cOng nghiep và các ca quan, don vj lien quan 
trien khai cac hoat dôrig xüc tiên, thu hut du tti vào lInE virc cong nghip ho 
trci; chü trpng thu hut các cong ty, 

tap doàn da quôc gia trong các linh cOng 
nghip mfli nhçn, cOng nghip uu tiên nhm tao dông lixc thüc day phát triên 
cong nghiêp hO trç thãnh phô; 

TIch c1rc h trçi các nhâ du hr trong qua trInh tim hiu mOi truOng3  thu tiic dâu tu ti thành phô Dà N&ig dê 1p và trin khai dir an có hiu qua. 
9. Qu Du ttr phát trin thành ph 
HuOng dan, tao diu kiên thuân Ii cho cac doanh nghiêp cong nghip h 

tr tiep can và thrc vay von tix Qu âê dâu ttr phát triOn thành phô dê triên khai 
dir an san xuât san phâm cong nghiêp h trcv mi tiên phát tniên theo quy djnh. 

10. Các s&, ban, ngành; UBND các qun, huyn 
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- Chii dng tham gia tuyên truyn, ph bin chInh sách, chuang trinh phát 
ftiên cong nghip h trçi thãnh ph dn các dcm vi, t chcrc, cá nhân có lien quan 
trong ph?.m vi quãn 1. Phôi hap vói Si COng Thucmg triên khai thirc hin có 
hiu qua các ni dung thuOc  Chuang trmnh; 

- Dy manh  cãi each thu tuc hành chInh có lien quan thuc thârn quyên 
ciia dan vi, dia phucrng, tao diu hen cho các doaith nghip, ca s san xuât trong 
lTnh virc cong nghip h trçi phát trin thun 1çi. 

11. Các Hi, Hip hi doanh nghip 

- Phi hap vài SO' Cong Thiiang trin khai Chucmg trinh; t chi'rc tuyên 
truyên, hithng dn các doanh nghip hi viên v chü trucrng, djnh hu&ng, ca chê 
chInh sách phát triên cong nghip h trn và các ni dung ho trci cña Chuong 
trIrth; là dâu mOi kêt nôi, nm bat, phán anh kho khän vuâng mac trong qua triflE 
thitc hin, chü dng dê xuât UBND thành phô hoc thông qua SO' Cong Thuang 
dê có giãi pháp h trçx kjp thai; 

- Tang cirO'ng hap tác, chia sé thông tin, lien kt cung cu san phm gia 
các doanh nghip nhäm thüc day phát trién ngành cong nghip ho tr trên da 
bàn thành phO. 

A P 12. Che do bao cao 

Djrth k' hang 11am (tnthc ngày 30/11), các ca quail, dcm vj duçxc giao chü 
tn các nhim vi ti Chuang trInh nay báo cáo tInh hInh vâ kêt qua thirc hin gui 

SO' Cong Thucrng dê tong hap, báo cáo UBND thành ph. 

Trong qua trinh thrc hiên, nu có virmg mac, khó khän, các dan v lien 
quan kip  thii phân ánh ye SO' COng Thuo'ng dê báo cáo UBND thành phO chi 
dao giãi quyêt./. 
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Soluo'ng 
dl? kin 

(giai doan 
2022-2025) 

4.10 
H trçi doanh nghip mua thit b cong ngh có ham chira 
cong ngh cao hoc cong ngh dê nâng cao näng suât, chat 
lucing sin phm 

Dir an 5-10 

H tro doanh nghip cong nghiêp h trç v chi phi sfr dung b tang Va bão v môi 
trirôiig 

5.1 
H trçi doanh nghip süa chüa, nâng cp h thng xü 1 ch.t 
thai, thc hin cic hang miic bio v môi trithng theo quy 
djnh 

Dir in 8-10 

5.2 
H trc phi sir dicing h tang vi phi xü 1r rnthc thu cho d'r in 
dâu tu mâi sin xuât sin phm cOng nghip h trci trong cic 
khu, cim cong nghip 

Dr in 8-10 

6 Xây dirng và vn hành trang thông tin, co' sv dfr lieu v cong nghip h trçr 

6.1 
Khio sat, xay dirng vl cp nhat co s dü 1iu doanh nghip 
sin xuât sin phâm hoàn chinh vi sin phâm cong nghip ho 
trcx 

Dçit khio sit 2 

6.2 Nhp dü 1iu, tao  1p cac trang siêu yin bàn, tao  1p thông tin 
then tu tren ccm sci du hçu co san, so hoa thong tin Chug trmnh 2 



TT 

6.3 
3 

6.4 
3-4 

6.5 
1-2 

Ghi chñ 
So hrcrng 
thrkjn 

(giai doan 
2022-2025) 

Dony 
tinh 

Chiwng trInh 

Dot xut bàn 

Hôi thão 

Ni dung 

Mua c si d lieu, cung cp thông tin cuug cu v thi truàng 
san phâm Cong nghiêp hO trn Va chmnh sách ye cOng nghiep 
hO try. 

Xut bàn các n phm v cOng ngbiép h trçi, van hành trang 
thông tin din tCr vO cOng nghip hO trçi 

T chüc hi tháo cong b thông tin, di 1iu v cong nghiêp 
h trçy 

Muc tiêu 

IEE tro doanh nghiêp tip can ngun vn vay tm dAl, h tro lãi sut vay vn cho du tir 
phát trin san xut san phm cong nghiêp h tro 

7 

Dixán 

Dir an 

H trg doanh nghip vay vn vâi lãi sugt iru dãi tai Qu Du 
7.1 tir phát triên thành phô dé dâu ti.r san xuât san phâm cOng 

nghiêp h trçi trên dja bàn thành phO 

Hi.r&ng dan, h tn các doanh nghiep du hr dr an san xut 
san phâm cong nghip hO trç phi1c vi cac ngành cong nghiep 

72	 cong nghë cao, cong nghiep cong ngh thông tin - din tcr - 
vin thông và các san phâm cOng nghiêp ho trçt tru tiCn phát 
tniên khác dugc thu hiring chInh sách h tr lài suât vay von 
dâu fir dir an 

Thztc hin theo quy ãinh tal Nghi 
quyêt so 354/2021/NQ..j-JDND 
ngày 12 thdng 4 nám 2021 cia 

10-15 HDND thành phô Da Náng 
(hoác van ban si-a d'ôi, bô sung, 
thay the neu co,) và các quy dlnh 
cá lien quan 

Thzrc hiên theo quy djnh tqi Nghi 
quyêt 149/2018/NQ-j-JDND ngây 
12 tháng 7 nárn 2018 cia HDND 
thành phó Dà Ndng (hoc van 
ban st-a a'oi, bô sung, thay the 
nêu co) vd các quy inh có lien 
quan 

3-5 
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