
CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 13-8-2015 27

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––– –––––––––––––––––––––––  
Số:  1648/Qð-UBND Phú Thọ, ngày 22  tháng 7  năm 2015 

 

 
QUYẾT ðỊNH 

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 
kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ 

––––––––––––––– 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð- CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công; 
Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2013 của Bộ Công Thương 

quy ñịnh chi tiết một số nội dung của Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-CP ngày 21/5/2012 
của Chính Phủ về khuyến công; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của 
Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí 
khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công ñịa phương; 

Xét ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 181/TTr-STC ngày 10 tháng 6 
năm 2015, 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế quản lý và sử dụng kinh 
phí khuyến công tỉnh Phú Thọ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết ñịnh số 608/Qð-UBND ngày 12/3/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy 
ñịnh quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế ñối với hoạt ñộng Khuyến công 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, 
Sở Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám ñốc Trung tâm Khuyến 
công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng tỉnh; Các ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

                                              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

Chu Ngọc Anh 
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QUY CHẾ 

Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú Thọ 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1648/Qð-UBND ngày 22 /7/2015 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) 
––––––––––––––– 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Phú 
Thọ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ 
về khuyến công. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp ñầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ 
hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt ñộng theo quy ñịnh của pháp luật (sau ñây 
gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).  

2. Các cơ sở sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ áp dụng sản xuất 
sạch hơn. 

3. Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt ñộng 
dịch vụ khuyến công trên ñịa bàn tỉnh gồm: Trung tâm khuyến công, cơ sở ñào tạo 
nghiên cứu khoa học công nghệ, doanh nghiệp có hoạt ñộng tư vấn, ñào tạo, chuyển 
giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và các hoạt ñộng khác liên 
quan ñến sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghệp. 

ðiều 3. Nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công 

Kinh phí khuyến công ñịa phương bảo ñảm chi cho những hoạt ñộng khuyến 
công do Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện, phù hợp với chủ trương, 
chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của ðảng, Nhà nước và Quy 
hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2011-2020, ñịnh hướng ñến năm 
2030. 

ðề án, dự án và nhiệm vụ khuyến công thực hiện theo phương thức xét chọn 
hoặc ñấu thầu theo quy ñịnh của Luật ðấu thầu. 

 



CÔNG BÁO/Số 11/Ngày 13-8-2015 29

ðiều 4. ðiều kiện ñể ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công 

ðiều kiện ñể các tổ chức, cá nhân ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công do UBND 
tỉnh Phú Thọ quy ñịnh phải ñảm bảo các nguyên tắc: 

1. Nội dung phù hợp với nội dung quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-CP 
ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; ngành nghề phù hợp với danh mục 
ngành nghề quy ñịnh tại ðiều 5 của Quy chế này. 

2. Nhiệm vụ, ñề án, dự án ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt (Hội ñồng thẩm 
ñịnh liên ngành). 

3. Tổ chức, cá nhân ñã ñầu tư hoặc cam kết ñầu tư ñủ các hạng mục thực hiện 
ñề án, dự án và nhiệm vụ ñã ñược các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Cam kết của tổ chức, cá nhân thực hiện ñề án, dự án khuyến công chưa ñược 
hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của Nhà nước cho cùng một nội dung chi ñược 
kinh phí khuyến công hỗ trợ. 

ðiều 5. Ngành nghề ñược hỗ trợ kinh phí khuyến công 

Theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 1666/Qð-UBND ngày 22/7/2014 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ ñến năm 
2020. 

ðiều 6. Nguồn kinh phí ñảm bảo hoạt ñộng khuyến công ñịa phương 

- Từ ngân sách tỉnh bố trí dự toán hàng năm. 

- Nguồn ñóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

- Các nguồn thu hợp pháp khác; lồng ghép các trương trình, dự án. 

 

Chương II 
NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

 

ðiều 7. Nội dung chi hoạt ñộng khuyến công 

Theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 1666/Qð-UBND ngày 22/7/2014 của UBND 
tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ ñến năm 
2020. 

ðiều 8. Mức chi hoạt ñộng khuyến công 

1. Chi hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các 
ñịa bàn có ñiều kiện kinh - tế xã hội khó khăn và ñặc biệt khó khăn theo quy ñịnh của 
pháp luật, bao gồm: Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh khả thi; dự án thành lập doanh 
nghiệp và chi phí liên quan ñến ñăng ký thành lập doanh nghiệp. Mức hỗ trợ không 
quá 9 triệu ñồng/doanh nghiệp; 

2. Chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ñể phổ biến công nghệ mới, 
sản xuất sản phẩm mới, bao gồm các chi phí: Xây dựng, mua máy móc thiết bị; hoàn 
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chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn 
kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối ña 30% nhưng không quá 450 triệu ñồng/mô hình. 

Mức hỗ trợ ñối với các cơ sở công nghiệp nông thôn ñang hoạt ñộng có hiệu 
quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng ñể các tổ chức cá nhân khác học tập; bao 
gồm các chi phí: Hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ; hoàn thiện quy trình sản 
xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ 90 triệu ñồng/mô hình; 

3. Chi hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào 
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Mức hỗ trợ tối ña 50% chi phí nhưng 
không quá 180 triệu ñồng/cơ sở; 

4. Chi hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ 
công mỹ nghệ trong nước, bao gồm: Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, chi thông 
tin tuyên truyền và chi hoạt ñộng của Ban tổ chức hội chợ triển lãm trên cơ sở giá ñấu 
thầu hoặc trường hợp không ñủ ñiều kiện ñấu thầu thì theo giá ñược cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

Trường hợp các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm khác 
trong nước. Mức hỗ trợ 80% giá thuê gian hàng; 

5. Chi tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn 
tại nước ngoài. Hỗ trợ 100% các khoản chi phí, bao gồm: Thuê mặt bằng, thiết kế, 
dàn dựng gian hàng, trang trí chung của khu vực Việt Nam; 

6. Chi hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn ñi 
tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài. Số người ñược hỗ trợ theo 
quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền; 

7. Chi tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp tỉnh:                                                                                                   

- Chi cho tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
tỉnh. Mức hỗ trợ 90 triệu ñồng/lần. 

- Chi thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ñược bình chọn 
ñạt giải cấp tỉnh thưởng 04 triệu ñồng/sản phẩm. 

8. Chi hỗ trợ xây dựng và ñăng ký thương hiệu ñối với các sản phẩm công 
nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối ña 50% chi phí, nhưng không quá 30 triệu 
ñồng/thương hiệu; 

9. Chi hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các 
lĩnh vực: Lập dự án ñầu tư, marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; 
thiết kế mẫu mã, bao bì ñóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới. Mức hỗ trợ tối 
ña 50% chi phí, nhưng không quá 30 triệu ñồng/cơ sở; 

10. Chi xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản 
tin ấn phẩm; tờ rời, tờ gấp và các hình thức thông tin ñại chúng khác. Mức chi thực 
hiện theo hình thức hợp ñồng với các cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin ñại 
chúng theo ñơn giá ñược cấp thẩm quyền phê duyệt; 
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11. Chi hỗ trợ ñể thành lập hội, hiệp hội ngành nghề cấp tỉnh. Mức hỗ trợ tối ña 
30% chi phí thành lập, nhưng không quá 60 triệu ñồng/hội, hiệp hội; 

12. Chi hỗ trợ ñể hình thành cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp. Mức hỗ 
trợ tối ña 50% chi phí nhưng không quá 130 triệu ñồng/cụm liên kết; 

13. Chi hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô 
nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp (hỗ trợ sau khi cơ sở công 
nghiệp nông thôn ñã hoàn thành việc ñầu tư): Mức hỗ trợ tối ña 50% lãi suất cho các 
khoản vay ñể ñầu tư xây nhà, xưởng, máy móc thiết bị trong 02 năm ñầu nhưng 
không quá 450 triệu ñồng /cơ sở. Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng ñối với các khoản vay 
trung hạn và dài hạn bằng ñồng Việt Nam trả nợ trước hoặc trong hạn, không áp dụng 
ñối với các khoản vay ñã quá thời hạn trả nợ theo hợp ñồng tín dụng. Với mức lãi 
suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất áp dụng cho các khoản vốn ñầu tư phục 
vụ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ của Ngân hàng 
ðầu tư Việt Nam; 

14. Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở 
công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối ña 30% chi phí, nhưng không quá 270 triệu 
ñồng/cơ sở; 

15. Chi hỗ trợ sủa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các 
cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ tối ña 30% chi phí, nhưng không quá 1.300 triệu 
ñồng/cụm công nghiệp; 

16. Chi hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ tối ña 50% 
chi phí, nhưng không quá 450 triệu ñồng/cụm công nghiệp; 

17. Chi hỗ trợ ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, bao gồm: San 
lấp mặt bằng, ñường giao thông nội bộ, hệ thống cấp ñiện, nước, thoát nước tại các 
cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ không quá 2.700 triệu ñồng/cụm công nghiệp. 

18. Chi quản lý chương trình ñề án khuyến công 

- Chi tối ña 1,5% kinh phí khuyến công do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng 
năm ñể hỗ trợ Sở Công thương xây dựng các chương trình, ñề án, kiểm tra, giám sát, 
nghiệm thu: Thuê chuyên gia, lao ñộng (nếu có); chi làm thêm giờ theo chế ñộ quy 
ñịnh; văn phòng phẩm, ñiện thoại, bưu chính, ñiện nước; chi công tác phí, xăng dầu, 
thuê xe ñi kiểm tra (nếu có); nghiệm thu chương trình, ñề án khuyến công; chi khác 
(nếu có).  

- ðối với tổ chức thực hiện hoạt ñộng dịch vụ khuyến công: ðơn vị triển khai 
thực hiện ñề án khuyến công ñược chi tối ña 2,5% dự toán ñề án, dự án khuyến công 
ñể chi công tác quản lý, chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát, chi khác (nếu có). 

19. Mức kinh phí ưu tiên hỗ trợ cho các chương trình, ñề án, dự án, nhiệm vụ 
khuyến công quy ñịnh tại Khoản 1 và Khoản 2 ðiều 6 của Nghị ñịnh số 45/2012/Nð-
CP ñảm bảo thu hút ñược các tổ chức, cá nhân ñầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn vào các ñịa bàn và ngành nghề ưu tiên  
không quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy ñịnh trên ñây; 
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Các nội dung chi hoạt ñộng khuyến công khác của tỉnh Phú Thọ không quy 
ñịnh tại quy chế này thì thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-
BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Công Thương về hướng dẫn trình tự 
lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công ñịa 
phương. 

ðiều 9. Lập, chấp hành và quyết toán kinh phí khuyến công 

a) Lập, phân bổ dự toán và chấp hành dự toán: 

- Hàng năm Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng xây 
dựng kế hoạch, kinh phí khuyến công báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính thẩm 
ñịnh và tổng hợp dự toán ngân sách ñịa phương trình UBND tỉnh ñể trình HðND tỉnh 
xem xét, quyết ñịnh. 

- Căn cứ dự toán kinh phí khuyến công ñược UBND tỉnh giao hàng năm Trung 
tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng có trách nhiệm báo cáo trước Hội 
ñồng thẩm ñịnh liên ngành (Hội ñồng do Sở Công thương chủ trì và có sự tham gia của 
Sở Tài chính) Hội ñồng có trách nhiệm xem xét, thẩm ñịnh từng chương trình, ñề án, 
dự án, nhiệm vụ... và thực hiện phân bổ kinh phí khuyến công ñịa phương, trên cơ sở 
kết quả của Hội ñồng thẩm ñịnh, Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng 
lượng có trách nhiệm hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán và gửi Sở Tài chính làm căn cứ 
giao dự toán cho các ñơn vị thực hiện. 

- Trên cơ sở dự toán và kết quả của Hội ñồng thẩm ñịnh, Trung tâm Khuyến 
công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng tạm ứng cho các ñơn vị sử dụng kinh phí 
khuyến công ñể thực hiện dự án, chương trình... nhưng không vượt quá 70% tổng 
kinh phí ñược hỗ trợ, số kinh phí còn lại ñược thanh toán sau khi hoàn thiện quyết 
toán. 

- Căn cứ vào dự toán chi ngân sách nhà nước của ñơn vị ñược giao, các ñơn vị 
thực hiện rút dự toán tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Kho bạc nhà nước tỉnh thực 
hiện kiểm soát, thanh toán cho ñơn vị sử dụng kinh phí khuyến công theo hướng dẫn chế 
ñộ quản lý, cấp phát, thanh toán theo chế ñộ chi tiêu hiện hành. 

b) Công tác hạch toán, quyết toán: 

- Các ñơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí của Chương trình có trách nhiệm hạch 
toán và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khuyến công vào loại 070 khoản 102 
"hoạt ñộng khuyến công", theo chương tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước; 

- Các ñơn vị thụ hưởng kinh phí Khuyến công phải quyết toán kinh phí ñã sử 
dụng với Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng, sau khi quyết 
toán Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng tỉnh có trách nhiệm 
gửi hồ sơ về Sở Công thương và Sở Tài chính ñể quyết toán. Trình tự lập, mẫu biểu 
báo cáo, thời gian nộp và xét duyệt báo cáo quyết toán thực hiện theo quy ñịnh hiện 
hành. 

- Khi kết thúc chương trình, ñề án, dự án... chậm nhất sau 30 ngày ñơn vị sử 
dụng kinh phí Khuyến công phải lập báo cáo quyết toán theo quy ñịnh gửi về Trung 
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tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng. Hồ sơ gồm 01 bộ gốc (bộ gốc sẽ 
trả lại ngay sau khi có quyết ñịnh phê duyệt quyết toán), 02 bộ sao y bản chính (có 
dấu và chữ ký xác nhận của thủ trưởng cơ quan ñơn vị sử dụng kinh phí khuyến công 
ñể lưu hồ sơ quyết toán). 

Hồ sơ quyết toán gồm: Hợp ñồng thực hiện nhiệm vụ kèm theo dự toán chi tiết 
kinh phí ñược duyệt; biên bản nghiệm thu; thanh lý hợp ñồng; công văn ñề nghị 
quyết toán; quyết ñịnh phê duyệt dự toán và các hóa ñơn chứng từ có liên quan theo 
chế ñộ hiện hành (các chứng từ gốc về chi tiêu của ñơn vị trực tiếp thụ hưởng và thực 
hiện nhiệm vụ khuyến công ñược lưu tại ñơn vị). 

 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 10. Phân công trách nhiệm 

1. Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tổng hợp cân ñối nguồn kinh phí 
khuyến công trong dự toán ngân sách hàng năm, báo cáo UBND tỉnh quyết ñịnh; có 
trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và quyết toán kinh phí sự nghiệp Khuyến công theo 
quy ñịnh. 

2. Sở Công Thương: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện, kiểm tra việc thực 
hiện quyết ñịnh này. Phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức liên quan chỉ 
ñạo, kiểm tra việc thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công. 

3. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị: 

Hướng dẫn các ñơn vị trong phạm vi quản lý của mình xây dựng kế hoạch hỗ 
trợ; xem xét, có ý kiến và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình ñối với hồ sơ ñề nghị 
hỗ trợ; tổng hợp, ñề xuất kế hoạch hỗ trợ hàng năm của ngành, của ñịa phương mình. 

4. Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng: 

Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công theo quy chế quản lý 
vốn và chế ñộ tài chính hiện hành: 

- Trực tiếp tiếp nhận; xem xét, tổng hợp hồ sơ ñề nghị của các ñơn vị, ñịa 
phương, xây dựng kế hoạch vốn khuyến công hàng năm, từng giai ñoạn báo cáo Sở 
Công Thương ñể thống nhất với Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh 
bố trí nguồn vốn trong dự toán ngân sách hàng năm. 

- Thông báo, hướng dẫn cho các ñối tượng ñược hỗ trợ lập hồ sơ, thủ tục và 
thực hiện công tác thanh quyết toán theo quy ñịnh. 
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- Kiểm tra việc sử dụng vốn khuyến công của các ñối tượng ñược hỗ trợ. Nếu 
phát hiện thấy sử dụng không ñúng mục ñích thì ngừng cấp kinh phí và báo cáo cơ 
quan có thẩm quyển ñể có biện pháp xử lý. 

- Thực hiện quyết toán theo quy ñịnh hiện hành; tổng hợp kết quả báo cáo Sở 
Công Thương, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo quy ñịnh. 

5. Các tổ chức, cá nhân ñược hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt ñộng dịch vụ 
khuyến công trên ñịa bàn tỉnh có trách nhiệm sử dụng kinh phí khuyến công ñược hỗ 
trợ ñúng mục ñích, ñúng nội dung theo quy ñịnh của quy chế và các văn bản pháp 
luật quy ñịnh. 

6. Thành viên Hội ñồng thẩm ñịnh ñề án khuyến công: 

- Có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ ñề án khuyến công, các nội dung liên quan 
ñến lĩnh vực, ngành mình quản lý, thẩm ñịnh hồ sơ ñề án theo quy ñịnh của Quy chế 
này và các quy ñịnh của pháp luật liên quan. 

- Chịu trách nhiệm về những ý kiến thẩm ñịnh trước Hội ñồng thẩm ñịnh và 
UBND tỉnh. Trường hợp ủy quyền cho cán bộ thay mặt tham dự họp, phải ñảm bảo 
ñúng chuyên ngành, lĩnh vực liên quan ñến ñề án và chịu trách nhiệm về những ý 
kiến của cán bộ ñược cử tham gia thẩm ñịnh. 

ðiều 11. ðiều khoản thi hành: 

1. Quy chế này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký quyết ñịnh ban hành; các 
quy ñịnh trước ñây trái với các quy ñịnh trong quy chế này ñều bị bãi bỏ. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần ñiều chỉnh 
bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại ñịa phương, các tổ chức, cá nhân có liên 
quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Công Thương ñể tổng hợp báo cáo Uỷ 
ban nhân dân tỉnh xem xét sửa ñổi, bổ sung./. 
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