
UBND THANH PHO HA NOI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO CONG THUNG Dc Lap — Ta' do — Hinh phüc 

So: 1I3 /KH-SCT Ha Nç5i, ngày 22tháng 03 nàm 2021 

KE HOACH 
Tinyc hin d an phát trin san phm cong nghip chü lijc 

thành phô Ha Ni nãm 2021 

Can cir các Quyt djnh: S 496/QD-UBND ngày 26/01/2018 v vic phê 
duyt Dé an phát triên san phâm cong nghip chü 1irc (SPCNCL) thành phô Ha 
Nôi dn närn 2020, dinh huóng tói närn 2025; so 4303/QD-UBND ngày 24/9/2020 
ban hành Kê hoich t1c hin dê an phát triên SPCNCL giai don 2021-2025 trên 
dja bàn thành phO Ha Ni; 

Thirc hin K hoach s 60/K}1-UBND ngày 11/03/2021 cüa UBND Thành 
phô ye vic thixc hin dê an phát triên san phárn cong nghip chij 1c thành phô Ha 
Nôi näm 2021. 

S Cong thuang ban hành K hoach thi7rc hin d an phát trin SPCNCL 
thành phô Ha Ni nàm 2021, vó'i các ni dung ci the nhu' sau: 

I. MIJC Did, YEU CAU 

1. Mic tiêu chwig 

- Tiêp tiic trin khai thrc hin có hiu qua D an Phát trin san phrn cOng 
nghip chi 1ic thành ph den näm 2020, dnh hu'ó'ng tói närn 2025, gop phân phát 
triCn kinh tê thu dO nhanh và ben v1rng.. 

- Tp tiling phát trin các ngành, san phm cOng nghip có igi th canh tranh, 
khà näng tham gia sâu và dóng gop giá trj gia tang cao vào chuôi san xuât, cung ung 
toàn cu; cô nghTa nên tang, tác dng lan tóa cao den các ngành san xuât và kinh 
tê Idi.ác, si'r diing cOng ngh sch, than thin rnôi trtxông. 

- Nâng cao näng 1irc cinh tranh ciia các SPCNCL Thành phô, thüc day hgp 
tác, lien ket san xuât giUa doanh nghip san xuât SPCNCL Ha Ni vi doanh 
nghip ciia các tinh, thành trong nuâc và nu'c ngoài. 

2. IVI,c lieu cii the 

- Thu hut sx tham gia cüa 20-25 doanh nghip vth khoàng 25-30 san phâm dugc 
cong nhn SPCNCL Thành phO nám 2021. Phân dâu 1 00% các doanh nghip san 
xuât SPCNCL thii huöng các chInh sách hO trg cUa Thành phô. 

- Giá tr san xuât cña các doanh nghip có san phm du'gc cong nhân 
SPCNCL Thãnh phô tang 10-12% so vó'i näm 2020, dóng gop 35-40% tOng giá tr 
san xut cOng nghip toàn thành phô, 15% tong kim ngch xuât khâu Thành phô. 
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II. NQ! DUNG KE HOiCII 

1. Xét ch9n và ton vink san phm cong nghp cM 4cc 

- Tuyên truyn chu'ng trmnh phát trin san phrn cong nghip chü 1irc Thành 
phô trên các phuo'ng tin thông tin di chüng (dài phát thanh vã truyên hmnh, báo 
ditn tfi, intng internet...). 

- T chtrc rnèi, vn dng và hung dn doanh nghip tham gia xét ch9n 
SPCNCL Thânh phô. 

- T chi:rc 1 ton vinh và trao danh hiu SPCNCL thành ph Ha Ni nàm 
2021. Phôi hqp vâi dai Phát thanh va Truyên hinh Ha Ni truyên hInh trVc  tiêp Lê 
tOn vinh trên kCnh 1. 

2. Day niinIi các hoçit ct(3ng xác 1kn thu'o'ng mcli, diu Etc và ho trp doanh 
nghip san xuât SPCNCL Thank phO 

- Té. chirc tnrng bay giói thiu SPCNCL Thành pM giai dotn 2019-202 1 vâi 
qui rnô khoáng 500m2, thôi gian 02 ngày, trong khuôn khô lê ton vinh và trao danh 
hiêu SPCNCL Ha Nôi närn 2021. 

- Tlikrc hin các hot dng xüc tin thuang mti, diu tu nh&m M trq doanh 
nghip san xuât SPCNCL Thânh phô phát triên. 

3. Cái tI,in môi trtrà'ng diu Eu' kink doani, clio các doanh nghp san xut 
SPCNCL Ha NOi 

- Các phông, dan vj thuc S tip tic thic hin các giâi pháp câi cách thii tiic 
hành chInh, giâm thô'i gian giái quyêt các thu tiic hành chInh trong các lTnh virc do 
phàng mInh phi trách theo huó'ng thun tin cho các doanh nghip san xuât 
SPCNCL. 

- Tip trung trin ldiai, dOn d& tiên d thành 1p, xây dirng mói và hoàn thin 
dãu tu' xây di'ng dông b hi. tang k thut các cm cong nghip trên dja bàn Thành 
phô dê phát triên cong nghip theo hi.râng hin di, có sirc canh  tranh cao, giãrn 
thiêu ô nhiêm rnôi truô'ng, khai thác hiu qua qu5 dat hin có, giâi quyét nhu cau 
rnt bang san xuât cho các doanh nghip và di dè'i các co' so' cong nghip gay ô 
nhim, khOng phü h9p quy hotch ra khOi nOi  do và khu dan cu'. 

FI trg, tu' vn cho các doanh nghip san xut SPCNCL tip cn các ngun 
von vay uu dãi tü các to chirc tin ding, các qu ci1a Trung uo'ng và Thânh phô 
thông qua vic to chirc hi nghj kêt nôi giü'a doanh nghip san xuât SPCNCL vi 
các ngân hang thuo'ng rnai, Qur tin dung, 

- TO chrc dOi thoti gifra lãnh dto Thành pM vO'i các doanh nghip san xut 
SPCNCL dê tháo go' khó khàn, vuó'ng mac; to diêu kinthun igi dê các doanh 
nghip san xuât SPCNCL phát triên, dóng gop vào phát triên chung cüa Thu do. 

4. HO fr doanh ngIzip san xuét SPCNCL phdt trin khoa kQc cong ngh 

FI trg, kt ned the doanh nghip san xut SPCNCL vo'i các ded tác nrnc 
ngoâi, các vin nghiên cüu, các tru'ng d?i  hçc trong nuôc dê tiêp cin các nghiên 
ciru khoa hpc cong ngh rnó'i, vt 1iu mó'i, thiêt bj cong ngh rnói theo chuân 4.0 
áp ding vào thxc tê san xuât, 
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Lông ghép các chu'o'ng trInh, k hoch cüa S& d h trçY các doanh nghip san 
xuât SPCNCL dôi rnO'i, mg diing cong ngh, thiêt bj tiên tiên, hin dai  vào san 
xuât. 

5. Phát triên ngun nhân lcc 

T chirc 5 1p dào tao, tp hun ngn hn (rni lop 100 ngui, thoi gian 03 
ngây) cho 1nh do, can b quán l các doanh nghip san xuât SPCNCL ye k 
nàng quân 1, quân trj, thu'ang rnii, hi nhp kinh tê quOc tê,... 

H trg các doanh nghip san xut SPCNCL tham gia các lop dào tao, tp 
huân, hi nghj, hi tháo nhärn nâng cao k näng quãn 1, quàn trj. 

6. Xfly drng cc c/il chIn/i sách 

- Nghiên cru xây di..mg chInh sách h trq cho các doanh nghip san xut 
SPCNCL phü h9p vi tInh hInh thic tê cüa thành phô Ha Ni trInh UBND Thành 
phO ban hành. Trong dO có tharn khão kinh nghim cUa thành phô HO ChI Minh và 
rnt so tinh, thành phO ye chInh sách ho trçi lâi suât sau dâu tu và các chInh sách khác 
dành cho các doanh nghip san xuât SPCNCL. 

- Rà soát, trinh UBND Thành ph sra d& tiêu chI xét ch9n SPCNCL Thành 
phô cho phü hçip vO'i tInh hInh thirc tê hin nay. 

(Bié'uphân cong nhirn vii chi tilt cho cácphOng, don vj kern theo KI hoach). 

III. KINH PHI THUC HIJN 

Kinh phi thirc hin K hoach nàrn 2021, grn: 

- Ti ngun ngân sách Thãnh ph dâ giao S& Cong Thu'cing tti Quyt djnh so 
5568/QD-UBND ngày 9/12/2020 cüa UBND Thành phô. 

- Ngun xâ hi hóa (Giao Trung tam Khuyn cong và Tu vn PTCN chü tn, 
phOi hccp vO'i các ca quan, do'n vl lien quan day mnh huy dng nguôn 1irc xâ hi 
boa dê thirc hin Kê hotch. Vic huy dng các nguôn 1irc xa hi hóa phãi dam bâo 
cong khai, rninh bach, phü hcrp vói các quy dnh cüa pháp lut). 

IV. TO CHU'C THIXC HhIN 

1. Trung tam Khuyên cong vi Tir van phát triên cong nghip 

Là don vj chñ trI t chc thirc hin K hoach  nay, có nhim vu: 

- Triên khai các nhirn vu, giài pháp d ra trong K hoach darn bào tin d, 
chat lup'ng, dat  rnpc tiêu de ra. 

- Phi hp vol phông Quán l cOng nghip và các don v lien quan ià soát, 
xay dirng co chC chinh sách ho t1V cho các doanh nghip san xuât SPCNCL phü hçip 
vói tmnh hInh thirc tê và phát trién nhanh, ben vttng; süa dOi tiêu chI xét ch9n 
SPCNCL Thành phô; tong hpp, tharn rnuu, trmnh UBND Thành phô theo quy djnh. 

- Phôi hçip các Phông thuc SO', các SO', ngành và don vi có lien quan h trçi 
doanh nghip san xuât SPCNCL cüa Thành phô, nâng cao nàng lirc quãn trj, san 
xuât kinh doanh; näng lrc canh  tnanh trén thj truO'ng. 

3 



- Chü trl, phi hçp các dcn vj lien quan, các co quan truyn thông Trung 
u'o'ng vã Ha Ni thirc hin thông tin tuyên truyên, phô biên, giôi thiu và ton vinh 
thuong hiêu SPCNCL Ha Ni, Chu'ong trInh SPCNCL Ha Ni. 

- Tiêp nhn và thm tra h so', ki&Tn tra thirc t ti doanh nghip; Tong hcip, to 
chirc tInh toán so 1iu, hoàn thin báo cáo dánh giá san phârn cüa các doanh 
nghip dàng k xét ch9n SPCNCL Ha Ni nãrn 2021 báo cáo Hi dông dánh giá 
xét chçn SPCNCL näm 2021 quyêt djnh. 

- Dé xuât các nhirn vii, giái pháp nh,m nâng cao hiu qua và uy tin cüa 
Chung trinh xét ch9n SPCNCL Thãnh phô. 

- Chü trI phi hçp vó'i các SO, ngành, do'n vj lien quan, xây dirng báo cáo k& 
qua thirc hin dê an phát triên SPCNCL cUa Thành phô närn 2021, kê hotch thrc 
hiên dê an närn 2022. 

2. Các phOng thuc SO' 

2.1. ['[hi (rn vy cli ung 

- Phi hçcp vth Trung tarn Khuyn cong Va Tu van PTCN trong qua trInh triên 
khai thuc hiên Ké hoach darn báo tiên do, muc tiêu dê ra. 

- TuyCn truyn, giO'i thiu v chu'ong trInh xét chçn SPCNCL tôi các doanh 
nghip thuc lTnh virc phOng phii trách. Lp danh sách các doanh nghip (co thong 
tin lien h chi tiêt) thuc ngành, lTnh virc do phOng quán l dáp 11ng dO diêu kin 
dê tharn gia Chuo'ng trinh xét ch9n SPCNCL Ha Ni nàm 2021 và güi Ye Trung 
tarn Khuyên cOng và Tu van PTCN truc 31/3/2021 dê rni tharn gia. 

- Thi'c hin các giái pháp cái cách thi:i tic hành chInh, giárn thôi gian giái 
quyCt các thO titc hành chInh trong các linh virc do phOng mInh phii trách theo 
hu'ó'ng thun tin cho các doanh nghip san xuãt SPCNCL. 

- T5u tiên lira chon, h trçr các cloanh nghip có SPCNCL tharn gia và thii 
hu'óng các chuo'ng trInh, kê hoich cüa UBND Thành phô giao Si Cong Thu'o'ng 
chü trI, do phông thirc hin. 

2.2. P/tang Quán lj Cong ngiiip 

- Chü tn phi hop vO'i Trung tarn Khuyn cong và Tu van PTCN: Nghiên ciru 
xay di.i'ng chInh sách h tr cho các doanh nghip san xuât SPCNCL phü hp vâi tInh 
hinh thrc tC cOa thành phô Ha Ni trInh UBND Thành phô ban hành. Trong do cO 
tham khão kinh nghim cia thanh phô Ho ChI Minh và rnt sO tinh, thành phô ye 
chInh sách h tro lai suât sau dâu tu' và các chinh sách khác dành cho các doanh 
nghip san xuât SPCNCL. Rà soát, tnInh UBND Thành phô si:ra dôi tiêu chI xét 
chon SPCNCL Thánh phô cho phO hçp vói tInh hInh thi'c tê hin nay. 

- PhM hçip vó'i Trung tarn Khuyn cong và Tu' vn phát trin cOng nghip 
thm tra hc so, kiêrn tra thirc tê các doanh nghip tham gia xét ch9n SPCNCL Ha 
Ni. 

2.3. Pithng Quáii /fl Thu'o'ng niii: Phi hqp vói Trung tam Khuyn cong và 
Tu van phát triCn cOng nghip cung cap thông tin thj tru'O'ng trong và ngoài nuóc 
cho doanh nghip có SPCNCL Ha Ni. 
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2.4. Plthng KI hoçic/i —Tài chIn/i — Tang h9p 

- Chi trI, hu'ó'ng dn Trung tarn Khuyn cong và Tu' vn PTCN xây drng dir 
toán chi tiêt; quân 1, sü' diing kinh phI t1c hin kê hoch theo quy djnh cña Lust 
ngân sách Nhà niró'c và các van ban quy phtm pháp 1ut hin hành. 

- Phôi hgp vâi Phông Quãn 1 cong nghip và các dan vj lien quan trong xây 
drng chInh sách ho trg cho các doanh nghip san xuât SPCNCL phü hçp vci tInh 
hInh thii'c tC cüa thành phô Ha Ni trInh UBND Thành phO ban hành. Trong do CO 
tharn khâo kinh nghim cOa thành phô HO Chi Minh vâ mt sO tinh, thành phô ye 

chInh sách h trG lãi suât sau dâu tu' và các chInh sách khác dành cho các doanh 
nghip san xuât SPCNCL. 

2.5. Tizanh tra so' 

Thm tra dir thão chInh sách h trçl cho các doanh nghip san xuât SPCNCL do 
phOng Quán l cong nghip chñ tn xây dirng, darn bão phü hop quy djnh hin hành 
tru'c ldii trmnh UBND Thânh phO ban hành. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin nu CO khO khàn vung mac, các phông, 
dan vi phân ánh ye Trung tarn Khuyên cong và Tu van phát triên cong nghip dé 
tong hçip, báo cáo Giárn doe SO' xern xét, chi do4— 

IVo'i Jilt an: 
- IJBND T!thnh phô (déb/c); 
- PCT UBNDTP Nguyen Muih Quyên (dO b/c); 
- 1)/c Trâri Thj Phu'o'ng Lan Q.GD SO (dO b/c); 
- Các d/c PGD SO'; 
- Các phOng, don vj thuc SO'; 
- Liru: VT,TTKC 

KT. GIAM DOC 
, LMDOC 
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_Iv PHULUC 
Phân công, tin dôy,ätrc hin koach thtrc hiên dê an phat triên SPCNCL Ha Nôi 

(Ban hành kern theo Ké hoc4jj'(so £[(H-SCT ngày ..L. / 03 /2021 cia S& Cong thwong Ha N 
U cou; lliIidI ) )j 

Nhim vu cii th 
Don v chü trI, don vj ph(i 

hçrp 
Thô'i gian hoàn 

thành 

M?i, 4n dng, hixng 
dn doanh nghip tham 
gia; t chcrc xét ch9n 
SPCNCLnãm 2021 

- T chirc các cuc lam vic 4n dông, hthng dn 
20-25 doanh nghip tham gia chuong trInh xét 
chon SPCNCL näm 2021. 
- TInh toán, phân tIch s lieu h so tham gia xét 
chon 
- Chuân bj vâ to chirc các cuc h9p hi dOng dê 
xét chon SPCNCL näm 2021 

Don vj chü trI: Trung tam 
Khuyn cong vâ Tu van phát 
trin cong nghip 
Don vj phi hçip: Các phông 
thuOc Sâ. 

Tháng 04-09 

2 
T chtrc L ton vinh và 
trao danh hiêu SPCNCL 
Ha Nôi näm 2021 

T chirc l ton vinh và trao danh hiu cho các san 
phrn dugc UBNID Thành ph cong nhn dat  
danh hiêu SPCNCL và TOP 10 SPCNCL Thành 
phô nám 2021 (Lam phóng sir gii thiu, hi 
trumg, am thanh ánh sang, ca nhac, giy chirng 
nhn, biu tru'ng....). Dy kiên l ton vinh và trao 
danh hiu duçic truyên hInh trirc tip trên kênh 1 
Dài PT va TH Ha Ni. 

Dcm vj chü tn: Trung tam 
Khuyn cong và Tu van phát 
trin cong nghip 
Don vi phôi hçp: Các Phông 
thuc S&. 

Tháng 11 

T chirc trung bay, giôi 
thiu SPCNCL Ha Ni 

giai doan 2019-2021 
gän voi i ton vinh va 
trao danh hiu SPCNCL 
Ha Ni näm 2021 

T chüc khu trung bay vi quy mô 500m2, trung 
bay, gii thiu các SPCNCL giai doan  2019-2021 
trong khuôn kh L ton vinh và trao danh hiu 
SPCNCL näm 2021 

Don vj chü trI: Trung tam 
Khuyn cOng và Tu van phát 
triên cOng liicp 
Don vi phôi hçip: PhOng Quán 
l cOng nghip, Phông Quán l 
thuong mai. 

Tháng 09 
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p p 

To chüc tp huân ngän 
han nâng cao ki näng 
quãn trj doanh nghip 
cho các doanh nghip 
san xut SPCNCL 

9 p 

To chtrc 5 1p tp huân (mOi lrp 100 h9c viên, 
thii gian 3 ngay) cho 500 luçit can b lãnh dao,  
quân 1,? các doanh nghip san xut cong nghip, 
doanh nghip san xuât SPCNCL nhm nâng cao 
k5 nàng quân l, quân trj. 

Don vj chü trI: Trung tam 
Khuyn cong và Tu van phát 
trin cong nghip 
Don vj phôi hç'p: PhOng Quan 
l cOng nghip, Phông QLTM. 

Tháng 06 - 07 



Nhim vij ci the ChI tiêu 
Don v  chü trI, don vj phi 

hçrp 
Thii gian hoan 

thành 

T chirc d& thoai gi1ta 
lãnh dçto Thành phô vi 
cac doanh nghip san 
xut SPCNCL d tháo 
go' khó khan, vuàng 
mac. 

T chirc Hôi nghj di thoi gitta lãnh dto, các s, 
ban, ngành cüa Thành phô vth các doanh nghip 
san xuât SPCNCL v giái quy&, tháo go' nhng 
khó khän trong SXKD cho các doanh nghip. 

Dan vj chü tn: Trung tam 
Khuyn cong và Tu vn phát 
trin cong nghip 
Dan vj ph& hqp: Các PhOng 
thuc Sâ. 

Tháng 08 

6 

trci các doanh nghip 
san xut SPCNCL phát 
trin khoa h9c cong 
ngh 

H trq, kt nM các doanh nghip san xut 
SPCNCL vci các di tác nuéc ngoâi, các vin 
nghiên cñu, các tru&ng dai  h9c trong nuóc d tiêp 
c.n các üng diing khoa h9c cong ngh mâi, 4t 
lieu m9i, thi& bj cong ngh mi theo chun 4.0 
áp diing vào thirc th san xut. 

Dan vj chü trI: Trung tam 
Khuyên cong và Tii van phát 
trin cong nghip 
Dan vj phi hçip: Các PhOng 
thuc S&. 

Tháng 08 - 10 

Tuyên truyn chuang 
trInh phát then 
SPCNCL Thành pM 
(Tuyên truyn trên báo, 
dâi, website, irng diing 
thit bj thông minh, 
form mO'i) và các hoat 
dng khác 

- Thirc hin phóng s1r trên truyên hInh, tin, bài 
trên báo giây, báo mng, t chüc hqp báo. 
- Thit k file tài lieu, form mt1i tham gia chuang 
trInh. 
- Duy trI, cp nht thông tin len website chuang 
trInh SPCNCL tai dia chi 
www.congnghiepchuluc-hanoi .gov.vn  

Dan vj chü trI: Trung tam 
Khuyn cong và Tu van phát 
trin cong nghip 
Dan vj ph& hçip: Các Phông 
thuc S. Tháng 04- 11 

- Thi& ké, in catalogue gii thiu doanh nghip 
san xuât SPCNCL giai doin 2019-2021. 
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Xây dmg Co ch chInh 
sách, giâi pháp M trc)' 
doanh nghip CC) san 
phm ctucic 
Thành pM cong nhan 
dat danh hiêu SPCNCL. 

 nay. 

- Xây dirng ca ch chInh sách, giài pháp M trg 
doanh nghip có san phm duçic UBND Thành 
pM cong nhtn dt danh hiu SPCNC (xem xét 
nghiên cü'u chInh sách M trq lãi suit sau dtu Ui); 
To chirc tham khâo kinh nghim tai  Thành phô 
H ChI Minh và mt s tinh, thânh phô. 
- Rà soát, trInh UBND Thành pM sra di tiêu chI 
xét ch9n SPCNCL phü hçcp vôi tInh hInh hin 

Dan vj chü trI: Phông Quãn l 

cOng nghi 

Dan vj phôi hçp: Trung tam 

Khuyn cong vã Tu vn phát 

trin cong nghip, Thanh tra 

S, Phông K hoach — Tài 

ChInh — Tong hçip. 

Tháng 04-11 



Nhim vu cu th CM tiêu Dan vj chü trI, dan vj phi 
hçrp 

Thô'i gian hoàn 
thành 

Cung cap thông tin thj 
tru&ng trong và ngoài 
nuâc cho doanh nghip 
có SPCNCL. 

Cung cp thông tin thj trumg trong Va ngoài 
nuâc cho doanh nghip có SPCNCL. 

Dan vj chü tn: Phông Quân 1 
thisang mii. 
Dan vj ph& hcip: Trung tam 
Khuyn cong và Tu vn phát 
trin cong nghip. 

Tháng 04-11 

10 

H trçi, giâi thiu các 
doanh nghip san xut 
SPCNCL tham gia 
chucing trInh, k hoach 
do Si Cong Thuang 
chü tn 

' 
Ho trçY, giri thiu các doanh nghip san xuât 
SPCNCL tham gia các chuang trInh, k hoch 
UBND Thành phO giao S& Cong Thuang chü trI. 

Dan v chü tn: Các Phông 
QLCN, QLTM, Quãn 1 näng 
1ug, KHTCTH. 
Dan vj phéi hcip: Trung tam 
Khuyn cong và Tu vn phát 
trin cOng nghip. 

Tháng 03-12 

Giói thiu các doanh 
nghip dü diu kin 
tham gia xét ch9n 
SPCNCL nàm 2021 

Các phông 13p danh sách (co thông tin lien h chi 
tit) các doanh nghip san xu.t cong nghip dü 
diu kin tham gia xét ch9n SPCNCL nAm 2021 
g1ri Trung tam Khuyn cOng và Tu vn PTCN 

Dan vj chü tn: Các Phông 
QLCN, QLTM, Quán 1 nAng 
luçmg, KHTCTH. 
Dan vj phôi hçip: Trung tam 
Khuyn cOng và Tu vn phát 
trin cOng nghip 

31/3/2021 
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