Chưa phù hợp với nhu cầu
Theo phản ánh của Sở Công Thương Long An, một số quy Định trong chính sách khuyến công chưa phù
hợp với nhu cầu và Điều kiện thực tế của cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) nên khó mở rộng Đối tượng
thụ hưởng. Ví dụ, về hỗ trợ máy móc, theo quy Định, cơ sở phải mua máy mới 100% nhưng vốn Đầu tư lớn,
trong khi máy nhập khẩu Đã qua sử dụng giá ráº» hơn khoảng 30%, Độ chính xác cao, bền, tiêu thụ ít Điện
năng phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu của cở sở lại không Được tính.
Cùng Đó, một số nội dung mặc dù Được Đề cập trong chính sách khuyến công nhưng chưa có hướng dẫn cụ
thể như: Sản xuất sạch hơn; sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở CNNT; liên kết cụm
công nghiệp... cũng khiến Địa phương lúng túng trong thực hiện.
Tương tự, khuyến công Đồng Nai cũng Đang gặp khá nhiều vướng mắc trong triển khai các Đề án. Cụ thể,
Đề án xây dựng mô hình trình diễn, ứng dụng máy móc thiết bị, khi Đăng ký kế hoạch yêu cầu phải nêu cụ
thể Đối tượng thụ hưởng, thông số kỹ thuật của thiết bị dự kiến hỗ trợ. Trong khi thời gian từ Đăng ký Đến
thực hiện quá dài, có thể hơn 1 năm phát sinh nhiều vấn Đề, như: Thay Đổi Đơn vị thụ hưởng, mức Đầu tư,
thông số kỹ thuật của thiết bị nên phải làm thủ tục xin Điều chỉnh Đề án. Tuy nhiên, các thủ tục này rất phức
tạp không phải Đối tượng thụ hưởng nào cũng có thể Đáp ứng.
Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu, thời gian từ Đăng ký Đến khi Được cấp chứng nhận sở hữu nhãn
hiệu kéo dài 9 - 12 tháng khiến việc thanh quyết toán gặp trở ngại vì chứng từ không hợp lệ do không nằm
trong năm kế hoạch…
Những khó khăn của khuyến công Long An, Đồng Nai Đang gặp phải là tình trạng chung của hầu hết các
tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam. Sự lạc hậu của một số quy Định khiến các Địa phương khó tìm
kiếm Đối tượng thụ hưởng, không phát huy hết Được vai trò của chương trình.
Đề xuất Điều chỉnh
Để khắc phục những bất cập trên, một số Địa phương Đã nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện chính sách
khuyến công tại Địa phương. Tuy nhiên, Đó chỉ là nỗ lực của từng Địa phương, Để hoạt Động khuyến công
thực sự thuận lợi trong triển khai Đồng thời phát huy Được hiệu quả, chương trình khuyến công cần Được
Đổi mới từ hệ thống văn bản chính sách. Theo Đó, Sở Công Thương Long An Đề nghị: Điều chỉnh Thông
tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công
quốc gia và kinh phí khuyến công Địa phương theo hướng áp dụng nội dung và mức chi hỗ trợ thống nhất
giữa trung ương và Địa phương. Điều chỉnh, bổ sung theo hướng mở rộng Đối tượng thụ hưởng, tăng mức
hỗ trợ cho nội dung: Sản xuất sạch hơn; xử lý môi trường tại cơ sở CNNT. Cho phép Đầu tư, ứng dụng các
loại máy móc thiết bị hiện Đại Đã qua sử dụng nhưng phù hợp với nhu cầu của cơ sở. Nghiên cứu Điều
chỉnh thời gian hỗ trợ cho các dự án có thời gian Đầu tư dài, phụ thuộc vào chứng nhận của ngành khác.
Sở Công Thương Bình Phước cũng Đề nghị: Sửa Đổi Nghị Định số 45/2012/NĐ-CP về Khuyến công và
thông tư số 26 cho phù hợp với hoạt Động thực tế tại các Đơn vị. Cụ thể, với dạng Đề án hỗ trợ ứng dụng
máy móc thiết bị tiên tiến, hiện Đại vào sản xuất, Đề nghị Được lập theo nhóm Đối tượng thụ hưởng Để chủ
Động hơn trong công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Các Đề án khuyến công quốc gia Điển
hình, có hiệu quả cao Được tổ chức thực hiện ở các tỉnh cần Được giới thiệu rộng rãi nhằm nhân rộng mô
hình.
Cục Công nghiệp Địa phương Đang tích cực lấy ý kiến Đóng góp của các Địa phương nhằm Điều chỉnh quy
Định trong một số văn bản chính sách thuộc lĩnh vực khuyến công cho sát hơn với nhu cầu thực tế.
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