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UBND TỈNH KON TUM 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

       Số:          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Kon Tum, ngày    tháng     năm  

 

KẾ HOẠCH 

Về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn  

tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia 

  

Thực hiện Kế hoạch 1480/KH-BCT ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

Công Thương về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu tiêu 

biểu cấp khu vực và cấp quốc gia; Công văn số 156/CTĐP-TTCN ngày 12 tháng 

3 năm 2020 của Cục Công Thương địa phương và Công văn số 527/XTTM-

CSXT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Cục Xúc tiến thương mại về việc triển khai 

thực hiện kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu tiêu 

biểu cấp khu vực và cấp quốc gia, Sở Công Thương tỉnh Kon Tum xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Thực hiện các giải pháp, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 

có sản phẩm được cấp chứng nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp 

quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại nhằm góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại, các phòng chuyên môn 

thuộc Sở Công Thương thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao phải xác định 

đây là nhiệm vụ quan trọng, cần chủ động, quan tâm nội dung, các giải pháp cụ 

thể để hỗ trợ giúp các cơ sở CNNT phát triển các sản phẩm CNNT tiêu biểu. 

II. Nội dung hỗ trợ, phát triển sản phẩm cho các cơ sở CNNT 

Cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp khu vực 

năm 2018, cấp quốc gia năm 2019 (1) , được xem xét, hỗ trợ phát triển sản phẩm 

theo các nội dung chính như sau: 

- Cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn các cơ sở NTNT cách tiếp cận 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản 

xuất, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chế biến, bảo quản, điều kiện bảo đảm an toàn, kiểm 

nghiệm, nhãn hàng hóa thực phẩm. 

 

(1)Tỉnh Kon Tum có 02 doanh nghiệp được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia gồm: Công ty TNHH MTV Cà phê Nguyên 

Huy Hùng 01 sản phẩm:Cà phê DakMark túi lọc chồn, Công ty TNHH Sim Thiên Sơn 02 sản phẩm: nước ép trái sim rừng, nước ép chanh dây, 

01 cơ sở được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực là Hộ kinh doanh Da vàng 01 sản phẩm: Cà phê Da vàng 28.  
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- Xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định 

tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính Phủ; từ nguồn kinh 

phí khuyến công địa phương theo Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 

22/01/2019 của UBND tỉnh Kon Tum. 

- Giới thiệu về sản phẩm trên cổng thông tin điện tử, sàn thương mại điện 

tử của Sở Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ Công Thương. 

- Hỗ trợ, kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối 

hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc (Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ,  

các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, điểm bán hàng Việt...). 

- Hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và địa 

phương, quảng bá, phát triển thương hiệu; trưng bày, giới thiệu sản phẩm ở trong 

và ngoài nước. 

 - Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử cho công tác 

phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu. 

III. Kinh phí thực hiện: 

- Nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, nguồn kinh phí khuyến công.  

- Nguồn kinh phí thương mại điện tử. 

- Nguồn huy động các doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại 

- Cung cấp danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia 

đến các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan biết để chủ động triển khai kế 

hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Hướng dẫn các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu xây dựng Đề án 

khuyến công theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của 

Chính Phủ và Quyết định 01/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh 

Kon Tum. 

- Chủ trì, xây dựng Đề án về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, 

giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu của các cơ sở 

CNNT trên sóng Đài Truyền hình và các cơ quan truyền thông khác. 

- Chủ trì triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh 

nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia Chương trình xúc tiến 

thương mại quốc gia và địa phương hàng năm. 

- Hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực thiết kế, phát 

triển nhãn mác, bao bì phù hợp với thị trường mục tiêu, hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu 

hàng hóa, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, góp phần gia tăng giá trị 

thương hiệu cho sản phẩm CNNT tiêu biểu. 
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- Chủ trì, tham mưu Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tuyên truyền và kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống 

phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc. 

2. Phòng Quản lý Công nghiệp 

Phối hợp với Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại tham mưu: 

- Triển khai công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu các cấp. 

- Hướng dẫn các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu nghiên cứu, 

đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong sản xuất. 

3. Phòng Quản lý Thương mại 

- Chủ trì, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các điểm bán hàng Việt,  

các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh và trên toàn quốc. 

- Chủ trì, tham mưu Sở Công Thương phối hợp với Sở khoa học công nghệ 

hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu hoàn thiện hồ sơ và làm thủ 

tục tự công bố; bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm 

thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương quản lý và các sản phẩm CNNT tiêu biểu theo 

quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 

thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Chủ trì, tham mưu Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu triển khai các giải 

pháp trực tuyến nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm, mở 

rộng thị trường nội địa thông qua kênh thương mại điện tử; tăng cường giao dịch 

trực tuyến; tìm cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; ứng dụng giải pháp 

truy xuất nguồn gốc xuất xứ cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu.  

- Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển tại chỗ nguồn nhân lực có kỹ năng 

thương mại điện tử, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp, 

cơ sở CNNT. 

- Đẩy mạnh việc tổ chức công tác thông tin truyền thông, giới thiệu các sản 

phẩm CNNT tiêu biểu của cơ sở CNNT trên cổng thông tin điện tử Sở Công 

Thương, liên kết sàn thương mại điện tử của Sở Công Thương với với webside 

của các doanh nghiệp. 

- Là đầu mối tổng hợp kết quả hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu 

của tỉnh Kon Tum, định kỳ 06 tháng một lần vào tháng 25 tháng 6 và 25 tháng 

12, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đến Cục Công Thương địa phương và 

Cục xúc tiến Thương mại. 

Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, yêu cầu 
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Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến thương mại, các phòng chuyên môn chủ động 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Cục CNĐT, Cục XTTM (B/c); 

- Phòng QLCN 

- Phòng QLTM                 (T/h) 

- Trung tâm KC-XTTM  

- Lưu KC&TV. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Chương 
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