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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /2015/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày <ẰŨ thảng 7 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện 

Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Thương mại; Luật Đầu tư; Luật Du lịch; Luật Ngân sách 
Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến 
thương mại; 

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch; Nghị định 
số 180/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 

Căn cứ Quyết địnH so 26/^)Òl'2/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của 
Thủ tướng Chính phủ BaiyhaiỊÌi QỊiy*chế xây dựng và thực hiện Chương trình 
xúc tiến đầu tư quốc ^ Ị í'i_ 

Căn cứ Quyết ầ|ĩ]:h %|'^^ỌÌ4A5Đ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 
của Thủ tướng Chính pliưỷmrr hàốẺ Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt 
động xúc tiến đầu tư; ' 

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11. năm 2010 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và 
thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Du lịch 
giai đoạn 2013 - 2020; 



Căn cử Thông tư số 31/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2013 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính Chương trình xúc tiên đâu 
tư quốc gia; 

Căn cứ Thông tư 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đê 
thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT/BTC- BVHTTDL ngày 
30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành 
động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020; 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3320/TTr-
SKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2015, Công văn số 5441/SKHĐT-ĐKĐT ngày 
22 tháng 6 năm 2105 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 1479/STP-
VB ngày 02 tháng 4 năm 2015, Công văn số 2943/STP-VB ngày 12 tháng 6 
năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế xây dựng, quản 

lý và thực hiện Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh". 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ 
ngày ký. 

^ Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở-ban-ngành Thành phố, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty 
trực thuộc Úy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận; 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phù; 
- Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Bộ Công Thưong; Bộ Tài chính; 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Cục Kiểm tra Văn bản-BỘ Tư pháp; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND Thành phố; ^ 
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; 
- TTƯB: CT, cấc PCT; 
- Kho bạc nhà nước Thành phố; 
- VPƯB: các PVP; 
- Các Phòng cv, TCTMDV (02), TTCB; 
- Lưu: VT, (TM/Tr). tóo 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 
Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến 

Thương mạỉ" Đầu tư - Du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /2015/QĐ- UBND 
ngày At tháng 7 năm 2015 của úy ban nhân dân Thành phô) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh « 
Quy chế này quy định về việc xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện 

Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chương trình). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan phê duyệt Chương trình: ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Cơ quan có trách nhiệm tham mưu, giúp ủy ban nhân dân 
Thành phố quán lý Nhà nước về Chương trình bao gồm: 

a) Sở Ke hoạch và Đầu tư là cơ quan được ủy ban nhân dân Thành phố 
giao trách nhiệm làm đầu mối tổng hợp, báo cáo chung về tình hình thực hiện 
Chương trình; trực tiếp quản lý các chương trình xúc tiến đầu tư. 

b) Sở Công Thương là cơ quan được ủy ban nhân dân Thành phố giao 
trách nhiệm quản lý các chương trình xúc tiến thương mại. 

c) Sở Du lịch là cơ quan được ủy ban nhân dân Thành phố giao trách 
nhiệm quản lý các chương trình xúc tiến du lịch. 

3. Các đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, 
đầu tư và du lịch cụ thể (sau đây gọi tắt là Đơn vị chủ trì) bao gồm: các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do ủy ban nhân dân Thành phố thành lập, 
được ủy ban nhân dân Thành phố giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện 
các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch cụ thể theo kế hoạch hàng 
năm được ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 



4. Các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình: là các doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã và các đơn vị liên quan được thành 
lập theo quy định pháp luật hiện hành có tham gia thực hiện hoạt động xúc 
tiến thương mại, đầu tư, du lịch. Đơn vị tham gia thực hiện Chương trình 
được hỗ trợ kinh phí theo quy định của từng hoạt động xúc tiến cụ thể do các 
Đơn vị chủ trì thực hiện. Các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình phải 
đảm bảo đủ các điều kiện sau: 

a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 

b) Có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của từng 
chương trình xúc tiến cụ thể do các Đơn vị chủ trì thực hiện; 

c) Có Bản đăng ký tham gia chương trình gửi đến Đơn vị chủ trì, 
trong bản đăng ký nêu rõ: thông tin đối tượng tham gia, yêu cầu cần hỗ trợ, 
nội dung đề nghị được tham gia chương trình. 

Điều 3. Mục tiêu của Chương trình 

1. Mục tiêu chung của Chương trình nhằm thống nhất việc xây dựng, 
quản lý và tố chức hoạt động của các chương trình xúc tiến thương mại, đầu 
tư, du lịch; tạo sự phối họp, gắn kết các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu 
tư và du lịch nhằm nâng cao toàn diện hiệu quả các hoạt động xúc tiến trong 
thời gian tới góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố 
Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. 

2. Mục tiêu cụ thể của chương trình xúc tiến thương mại nhằm: 

a) Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển xuất khẩu, tập 
trung thúc đẩy thị trường tiêu dùng trên địa bàn Thành phố; 

b) Hồ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bản Thành phố nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu. 

c) Hỗ trợ công tác quy hoạch, vận hành hạ tầng thương mại của 
Thành phố. 

3. Mục tiêu cụ thể của chương trình xúc tiến đầu tư nhằm: ' 

a) Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài vào Thành phổ theo đúng ngành nghề, lĩnh Vực ưu tiên thu 
hút đầu tư vào Thành phố trong từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và định hướng của Chính phủ 
về thu hút đầu tư; 

b) Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tìm 
kiếm đối tác đầu tư ở nước ngoài; 

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư. 
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4. Mục tiêu cụ thể của chương trình, xúc tiến du lịch nhằm: 

a) Tăng cường quảng bá du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ở trong và 
ngoài nước; 

b) Tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch, phát triển thị trường quốc tế, 
thúc đẩy thị trường nội địa; 

c) Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, các hãng lữ hành nâng cao sức cạnh 
tranh của sản phẩm du lịch trong nước đối với thị trường quốc tế. Góp phân 
nâng cao năng lực kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, các đại lý lữ 
hành trên địa bàn Thành phố. 

Điều 4. Nguyên tắc và yêu cầu về xây dựng, quản ỉý và thực hiện 
Chưong trình 

1. Phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí 
Minh, cũng như định hướng của Chính phủ về các hoạt động thương mại, đầu 
tư và du lịch. 

2. Đảm bảo có tác động thiết thực đến việc thu hút và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực vào các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch đế thực 
hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Thành phố trong từng thời kỳ. 

3. Khuyến khích kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt 
động xúc tiển thương mại, du ỉịch; hạn chế thực hiện các hoạt động xúc tiến 
đơn lẻ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí nguồn lực. 

4. Các hoạt động xúc tiến cụ thể phải có tính khả thi về nội dung, 
phương thức, thời gian, địa điếm, kinh phí và tiến độ triến khai. 

5. Khi xây dựng và tổ chức thực hiện hoạt động xúc tiến cụ thể phải 
đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách nhiệm về nội 
dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành. 

6. Khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các hoạt 
động xúc tiến. 

Chương II 
XÂY DựNG VÀ THỤ C HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 5. Hướng dẫn xây dựng Chương trình 

1. Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch là tập hợp các 
hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du ỉịch hàng nắm được ủy ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định, trong đó xác định rõ nội dung, 
địa điểm, thời gian, tiến độ, kinh phí và đầu mối thực hiện. 
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2. Căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 
Thành phố trong từng thời kỳ và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, các 
cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 
của Quy chế này hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đối với các lĩnh 
vực thuộc phạm vi phụ trách với các nội dung chủ yếu như sau: 

a) Mục tiêu, yêu cầu đối với hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và 
du lịch; 

b) Định hướng về quốc gia và lĩnh vực cần thực hiện xúc tiến thương 
mại, đầu tư và du lịch của Thành phố; 

c) Tiêu chí đánh giá và phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại, 
đầu tư và du lịch; 

d) Các nội dung khác căn cứ vào yêu cầu phát triển thực tế về kinh tế -
xã hội của Thành phố. 

3. Hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và 
du lịch phải được gửi cho các Đơn vị chủ trì trước ngày 30 tháng 7 hàng năm 
để có cơ sở xây dựng chương trình xúc tiến của năm kế hoạch tiếp theo. 

Điều 6. Xây dựng Chương trình 
1. Các Đơn vị chủ trì căn cứ vào hướng dẫn xây dựng chương trình xúc 

tiến thương mại, đầu tư và du lịch của các cơ quan quản lý Nhà nước về 
Chương trình và mục tiêu định hướng phát triển của ngành, địa phương để 
xây dựng hoặc đề xuất các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch 
hàng năm. 

2. Quy trình xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch: 
a) Các Đơn vị chủ trì tập hợp các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu 

tư và du lịch (trong đó, xác định rõ kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện các 
hoạt động xúc tiến cụ thế) và có báo cáo gửi về các cơ quan quản lý Nhà 
nước về Chương trình trước ngày 10 tháng 8 hàng năm để rà soát về sự phù 
hợp về nội dung của các chương trình xúc tiến theo quy định tại Điều 7, Điều 
8 và Điều 9 của Quy chế này và tránh sự trùng lắp trong các hoạt động xúc tiến. 

b) Các cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình chịu trách nhiệm rà 
soát, tổng hợp danh mục các chương trình xúc tiến trong lĩnh vực phụ trách 
(bao gồm cả kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện của các hoạt động xúc tiến 
cụ thể) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân 
Thành phổ trước ngày 20 tháng 8 hàng năm. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và tổng hợp báo cáo ủy ban nhân 
dân Thành phố kèm theo dự thảo văn bản của ủy ban nhân dân Thành phố 
lấy ý kiến của Bộ Kể hoạch và Đầu tư đối với hoạt động xúc tiến đầu tư trước 
ngày 30 tháng 8 hàng năm. Đối với hoạt động xúc tiến thương mại và xúc 
tiến du lịch, tham mưu cho ủy ban nhân dân Thành phố lấy ý kiến của các 
Bộ có liên quan theo quy định. 
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d) Sau khi có ý kiến của các Bộ có liên quan (nếu có), ủy ban nhân 
dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến thương 
mại, đầu tư và du lịch. 

đ) Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào điều kiện thực tế, ủy ban 
nhân dân Thành phố có thể ban hành Quyết định điều chỉnh chương trình xúc 
tiến thương mại, đầu tư và du lịch sau khi thống nhất với các Bộ ngành có 
liên quan (nếu có) theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu 
mối tổng hợp, tham mưu cho ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh 
chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch. 

3. Riêng đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, các tổ chức, cá nhân thực 
hiện hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài mà không sử dụng kinh phí từ 
ngân sách nhà nước, thực hiện theo quy định pháp luật. 

Điều 7. Nội dung chương trình xúc tiến thương mại 

1. Nội dung hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, 
bao gồm: 

a) Thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ 
liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo các ngành hàng; cung cấp thông 
tin của các doanh nghiệp xuất khẩu các thị trường; 

b) Tuyên truyền xuất khẩu, gồm các hoạt động: Quảng bá hình ảnh 
ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, miền ra thị trường nước ngoài; 
mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài đến Việt Nam để viết bài, làm 
phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, intemet nhằm quảng bá 
cho xuất khẩu Việt Nam; 

c) Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản phẩm, 
nâng cao chất krợng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường 
nước ngoài; 

d) Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao 
nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã; các tổ chức xúc 
tiến thương mại Chính phủ và phi Chính phủ; 

đ) Tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm thương mại gồm: Tổ chức, 
tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài; tổ chức hội chợ triển lãm định 
hướng xuất khẩu tại Việt Nam; tuyên truyền, quảng bá và mời khách đến giao 
dịch khi tố chức các hội chợ, triển lãm nêu trên; 

e) Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài; 

g) Tố chức đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam giao dịch 
mua hàng; . 

h) Tổ chức hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu tại Việt Nam; 
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i) Quảng bá, hỗ trợ thâm nhập thị trường nước ngoài đối với thương 
hiệu các hàng hóa, dịch vụ đặc trưng thuộc Chương trình thương hiệu 
quốc gia; 

k) Các hoạt động xúc tiến thương mại khác do Chủ tịch ủy ban nhân 
dân Thành phố quyết định theo quy định chung. 

2. Nội dung hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước, 
bao gồm: 

a) Tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng họp, giới thiệu 
các sản phẩm của doanh nghiệp Thành phố đến người tiêu dùng; 

b) Tổ chức các hoạt động bán hàng, thực hiện các chương trình đưa 
hàng Việt Nam về nông thôn, các khu công nghiệp, khu đô thị thông qua các 
doanh nghiệp kinh doanh theo ngành hàng, hợp tác xã, tổ họp tác xã cung 
ứng dịch vụ trên địa bàn theo các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước; xây dựng cơ sở 
dữ liệu các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; nghiên cứu phát triến hệ thống 
phân phối, cơ sở hạ tầng thương mại. Các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều 
tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm; 

d) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch 
vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông 
trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình 
thức phố biến thông tin khác; 

đ) Hỗ trợ công tác quy hoạch, quản ỉý, vận hành cơ sở hạ tầng thương 
mại; 

e) Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại thị trường trong nước tổng 
hợp: tháng khuyến mại, tuần "hàng Việt Nam", chương trình "hàng Việt" 
chương trình giới thiệu sản phẩm mới, bình chọn sản phẩm Việt Nam được 
yêu thích nhất theo tháng, quý, năm theo các đề án được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; 

g) Đào tạo, tập huấn ngắn hạn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng 
lưới bán lẻ; hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các 
doanh nghiệp hoạt động trong những ngành đặc thù; đào tạo kỹ năng phát 
triển thị trường trong nước cho các đơn vị chủ trì; hợp tác với các tổ chức, cá 
nhân nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước; 

h) Các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước khác do 
ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định chung. 

Điều 8. Nội dung chương trình xúc tiến đầu tư 

1. Các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng 
và đối tác đầu tưệ Các hoạt động này được thực hiện dưới các hình thức 
sau đây: 
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a) Thu thập thông tin, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án, 
báo cáo; 

b) Tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước và nước ngoài; 

c) Tố chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong nước và nước ngoài. 
Trong đó, kết nối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lâu năm tại 
Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư mói; 

d) Các hình thức khác theo quy định pháp luật. 

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư. 
Cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư phải được cập nhật 
thường xuyến để bảo đảm phục vụ có hiệu quả cho hoạt động xúc tiến đầu tư. 
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu bao gồm: 

a) Thu thập, hệ thống hóa các sổ liệu; môi trường đầu tư; pháp luật, 
chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư; 

b) Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử về pháp luật, chính 
sách, thủ tục đầu tư, môi trường, tiềm năng, cơ hội đầu tư, đối tác đầu tư; 

c) Các hình thức khác theo quy định pháp ỉuật. 

3. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và trình úy ban nhân 
dân Thành phố ban hành và công bố Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của 
Thành phố theo từng thời kỳ. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của Thành phố 
phải được đăng tải công khai và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin 
điện tử của Thành phố với các nội dung sau đây: 

a) Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và nội dung chi tiết của dự án thuộc 
danh mục dự án kêu gọi đầu tư; 

b) Tình hình thực hiện Danh mục dự án kêu gọi đầu tư; 

c) Các nội dung liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Danh mục 
dự án kêu gọi đầu tư. 

4. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu 
tư. Các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư phải bảo đảm 
cập nhật thông tin về môi trường đầu tư; pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; 
tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư. Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu 
tư chủ trì xây dựng ấn phẩm, tài liệu chung để phục vụ cho hoạt động xúc 
tiến đầu tư của Thành phố; các Đơn vị chủ trì xây dựng ấn phẩm, tài liệu 
phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư trong phạm vi quản lý của mình. Các 
ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư gồm các hình thức: 

a) Sách hướng dẫn; tờ rơi; danh mục dự án kêu gọi đầu tư và nội dung 
chi tiết của dự án thuộc Danh mục dự án kêu gọi đầu tư; 

b) Các tài liệu nghiên cứu tổng hợp, nghiên cứu chuyên đề; 
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c) Các chuyên đề hoặc bài báo, tạp chí; các chương trình phát thanh, 
truyền hình, quảng cáo để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng 
trong nước và nước ngoài; 

d) Quà tặng, đồ lưu niệm; 

đ) Các hình thức ấn phẩm và tài liệu khác theo quy định pháp luật. 

5. Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm 
năng và cơ hội đầu tư; cụ thể bao gồm các hoạt động: 

a) Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, diễn đàn, 
tọa đàm trong nước và nước ngoài; 

b) Tổ chức hoặc tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với các cơ quan, tô 
chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư; 

c) Tổ chức hoặc tham gia đoàn công tác để xúc tiến đầu tư theo từng 
chuyên đề hoặc đối tác cụ thể; 

d) Thực hiện các chương trình tuyên truyền, quảng bá trên các phương 
tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài; đặt hàng cơ quan truyền 
thông trong nước và nước ngoài viết bài, ỉàm phóng sự trên báo chí, truyền 
thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử; làm phim quảng bá môi trường 
đầu tư tại Việt Nam theo hợp đồng trọn gói; 

đ) Các hình thức tuyên truyền, quảng bá khác theo quy định pháp luật. 

6. Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư bao gồm 
các nội dung: 

a) Bối cảnh kinh tế quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội; tình hình đầu tư; 
quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và vùng lãnh thổ; 

b) Cập nhật pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư; 

c) Các kết quả nghiên cứu, đánh giá về tiềm năng, thị trường, xu hướng 
và đối tác đầu tư; 

d) Các kỹ năng xúc tiến đầu tư; 

đ) Các nội dung khác theo yêu cầu của công tác xúc tiến đầu tư. 

7. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong trường hợp cần thiết, đối 
với các dự án đầu tư quy mô lớn, có nội dung phức tạp, ủy ban nhân dân 
Thành phố thành lập tố công tác đế hỗ trợ trong quá trình xúc tiến đầu tư 
(nghiên cứu, thành lập hồ sơ, triển khai các thủ tục), giải quyết các thủ tục 
hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, hỗ trợ triển khai dự 
án đầu tư. Nội dung hỗ trợ bao gồm: 

a) Cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; tình hình đầu 
tư; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành và vùng lãnh thổ; 
pháp luật, cơ chế, chính sách; tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu 
tư khi có yêu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư; 
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b) Hướng dẫn thủ tục đầu tư; 

c) Hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn 
trong quá trình triển khai dự án đầu tư; 

d) Tiếp nhận, tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết các 
đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

8. Hợp tác về xúc tiến đầu tư, bao gồm: 

a) Hợp tác và phối hợp giữa các hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến 
thương mại và xúc tiến du lịch; 

b) Hợp tác giữa các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Ban quản lý 
do Úy ban nhân dân Thành phố quyết định thành ỉập; 

c) Hợp tác giữa các Bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Ban quản lý 
do ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập với các cơ quan, tố 
chức, hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư; 

d) Hợp tác quốc tế về xúc tiến đầu tư. 

Điều 9. Nội dung chương trình xúc tiến du ỉịch 

1. Xúc tiến, quảng bá du lịch Thành phố thông qua các phương tiện 
truyền thông trong nước và ngoài nước; xuất bản các ấn phấm, vật phấm 
phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. 

2. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch Thành phố ở 
trong và ngoài nước, bao gồm: hội chợ, triển lãm; khảo sát phát triển sản 
phấm du lịch; tổ chức các đoàn báo chí, doanh nghiệp lữ hành khảo sát điếm 
đến, xây dựng chương trình, tuyến, điểm du lịch; phát động khai thác, mở 
rộng thị trường và xúc tiến đầu tư du lịch. 

3. Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, hội thi chuyên ngành 
và các sự kiện du lịch khác ở trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh 
đất nước, con người và sản phẩm du lịch của Thành phố; nâng cao nhận thức 
của các cấp, các ngành, cộng đồng về du lịch; tổ chức bình xét các tập thế và 
cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực du lịch. 

4. Nghiên cứu, tổ chức điều tra, thu thập thông tin về thị trường khách 
du lịch nội địa, thị trường khách du lịch quốc tế. Nghiên cứu, thiết lập, cung 
cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin du lịch của Thành phố và của cả nước 
phục vụ công tác xúc tiến du lịch. Nghiên cứu, phát triển thương hiệu du lịch 
của Thành phố. 

5. Tổ chức các hoạt động để phát triển và nâng cao chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố, bao gồm: xây dựng mới, nâng 
cấp chương trình, tuyến du lịch; hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân 
gian tại các khu, điểm du lịch có nhiều khách du lịch; các chương trình phát 
triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. 
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6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong và ngoài nước nhằm 
nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến du lịch cho cán bộ quản lý nhà nước về 
du ỉịch, cán bộ thuộc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên 
địa bàn Thành phố. Thời gian tổ chức tối đa quy định như sau: 

a) Trong nước: không quá 20 ngày; 

b) Ngoài nước: không quá 15 ngày. 

7. Trường họp đặc biệt, có thể thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn trong và 
ngoài nước để tư vấn việc tổ chức các hội chợ, triển lãm, chương trình phát 
động điểm đến, chiến dịch tuyên truyền quảng bá trên báo chí chuyên ngành, 
làm phim quảng cáo, sản xuất ấn phẩm, lập và triển khai kế hoạch tiếp thị, 
quan hệ công chúng. 

8. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch khác theo quyết định của 
Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Chương III 
KINH PHÍ THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 10. Kinh phí thực hiện Chương trình 

Kinh phí thực hiện Chương trình được hình thành từ các nguồn sau: 

1. Ngân sách Thành phố cấp hàng năm theo kế hoạch. 

2. Đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Chương trình. 

3. Tài trợ của các tố chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

4. Nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch quốc gia. 

5. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Nội dung chi và định mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành 
phố cho Chương trình 

1. Nội dung chi và mức hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố: 

a) Nội dung chi và mức hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố cho các hoạt 
động xúc tiến thương mại được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và 
Thông tư số 171 /2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện 
Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia. 
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b) Nội dung chi và mức hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố cho các hoạt 
động xúc tiến đầu tư được thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về thực hiện Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 
2014 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động 
xúc tiến đầu tư. 

c) Nội dung chi và mức hỗ trợ từ Ngân sách Thành phố cho các 
hoạt động xúc tiến du lịch được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 
101/2014/TTLT-BTC-B V HTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Liên Bộ 
Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Du lịch giai 
đoạn 2013-2020. 

2. Định mức chi: 
a) Ngân sách Thành phố hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động xúc tiến 

thương mại - đầu tư - du lịch theo các nội dung quy định tại Khoản 1 
Điều này và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức chi thực tế hợp lý 
nhưng không vượt quá các mức chi hiện hành quy định đối với các cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. 

b) Đối với các nội dung chi chưa có chế độ hướng dẫn, các khoản chi 
có tính chất đặc thù như hoạt động thông tin, tuyên truyền phương tiện thông 
tin đại chúng trong và ngoài nước; xuất bản các ấn phẩm, sách, tài liệu; chi 
làm phim; chi quảng bá; chi tổ chức sự kiện, phiên dịch tại nước ngoài, các 
đơn vị hoạt động xúc tiến phải thực hiện chào giá cạnh tranh hoặc đấu thầu 
theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn của Luật Đấu thầu. 

3. Giao Sở Tài chính là cơ quan thẩm định, tham mưu cho Ủy ban 
nhân dân Thành phố phê duyệt dự toán kinh phí các hoạt động xúc tiến 
thương mại - đầu tư - du lịch sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố. 

Điều 12. về việc giao kế hoạch nguồn ngân sách Thành phố cho 
Chương trình xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch hàng năm 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị chủ trì, kết quả thực 
hiện năm. trước, cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình theo quy định tại 
Khoản 2, Điêu 2 Quy chê này có trách nhiệm kiêm tra, rà soát và tông hợp dự 
toán kinh phí thực hiện hàng năm gửi Sở Tài chính xem xét, tổng hợp vào kế 
hoạch ngân sách hàng năm và báo cáo, trình ủy ban nhân dân Thành phố 
giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước. Việc thanh toán cho các hoạt 
động xúc tiến cụ thể sẽ được thực hiện sau khi đã được ủy ban nhân dân 
Thành phố thông qua chủ trương và dự toán kinh phí. 

2. Trường hợp phát sinh các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư 
- du lịch theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành phố, đơn vị được giao chủ 
trì thực hiện lập kế hoạch cụ thể và dự toán chi tiết cho chương trình gửi ủy 
ban nhân dân Thành phố thông qua kế hoạch, và Sở Tài chính thẩm định dự 
toán trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kinh phí làm cơ sở cho đơn 
vị triển khai thực hiện. 
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Điều 13. Quy định sử dụng nguồn kinh phí được duyệt từ nguồn 
vốn ngân sách cho Chương trình Xúc tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch 

1Ế Trên cơ sở kế hoạch xúc tiến hàng năm được ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt, Đơn vị chủ trì lập phương án, kế hoạch cụ thể trình 
ủy ban nhân dân Thành phố thông qua; đồng thời lập dự toán chi tiết 
(trên nguyên tắc không vượt tổng dự toán đã được ủy ban nhân dân 
Thành phố bố trí kinh phí đầu năm) cho các chương trình xúc tiến thương 
mại - đầu tư - du lịch gửi Sở Tài chính thẩm định trình ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện. 

2. Sở Tài chính trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề 
nghị của các cơ quan nêu trên, thực hiện thẩm định và trình ủy ban nhân dân 
Thành phố phê duyệt dự toán kinh phí chi tiết cho các hoạt động xúc tiến 
theo đề nghị của các Đơn vị chủ trì. 

3Ể Đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm về nội dung sử dụng chi phí và đảm 
bảo cung cấp đầy đủ tất cả chứng từ khi thực hiện thanh quyết toán với Kho 
bạc Nhà nước kinh phí xúc tiến sử dụng cho mỗi hoạt động xúc tiến sau khi 
hoàn thành. 

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, trường 
hợp phát sinh kinh phí ngoài dự toán đã được phê duyệt, các Đơn vị chủ trì 
có báo cáo gửi ủy ban nhân dân Thành phố (đồng gửi Sở Tài chính) để được 
xem xét, quyết định. Giao Sở Tài chính thực hiện việc thẩm định và trình Ủy 
ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt kinh phí phát sinh ngoài dự toán 
của các hoạt động xúc tiến. 

Điều 14. Quy trình quản lý đối với nguồn kinh phí đóng góp của 
các tổ chức, doanh eghiệp tham gia chương trình 

Khi tổ chức các hoạt động xúc tiến, trong trường hợp có các tổ chức, 
doanh nghiệp tham gia chương trình, đối với các nội dung không được ngân 
sách hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Quy chế này, các Đơn vị chủ 
trì khi thực hiện yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp tham gia chương trình 
đóng góp, cần phải công khai, minh bạch các khoản phải đóng góp cho các tổ 
chức, doanh nghiệp tham gia biết để quyết định tham gia trên cơ sở tự 
nguyện; thực hiện quản lý và chi từ nguồn góp của các tổ chức, doanh nghiệp 
theo đúng nội dung đã đề ra và đúng quy định hiện hành. Sau khi kết thúc 
hoạt động xúc tiến, cần phải tổng kết việc thu chi nguồn kinh phí đóng góp 
của tố chức, doanh nghiệp và công khai cho tổ chức, doanh nghiệp tham gia 
đóng góp biết. 

Điều 15. Quy trình quản lý đối với các nguồn vốn khác 
1. Đối với nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch quốc 

gia, việc thực hiện đăng ký, trình duyệt và sử dụng được thực hiện theo đúng 
hướng dẫn quy định của cơ quan đầu mối cấp kinh phí. 

12 



2. Đối với nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước: 

a) Khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội từ tài trợ của các 
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ thực hiện các hoạt động thuộc 
chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch. 

b) Việc huy động các nguồn lực xã hội phải đảm bảo minh bạch, rõ 
ràng, phù hợp với kế hoạch, chương trình xúc tiến đã được phê duyệt, phù 
hợp với các quy định của pháp luật; đảm bào cân đối hài hòa lợi ích chung 
của cả xã hội và lợi ích của nhà tài trợ. 

c) Nội dung chi và định mức chi thực hiện theo quy định của đơn vị tài 
trợ nhưng phải đảm bảo các nội dung quy định tại Điểm b, Khoản này. 
Trong trường hợp nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
không quy định rõ thì nội dung chi và định mức chi được thực hiện theo quy 
định tại Điều 11 của Quy chế này. 

Chương IV 
CHÉ Độ THÔNG TIN, BÁO CÁO 

Điều 16. Chế độ thông tin 

Các cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình chịu trách nhiệm tổng 
hợp thông tin về tình hình thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư 
và du lịch theo lĩnh vực được phân công theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 
của Quy chế này trên phạm vi toàn thành phố: cung cấp các thông tin có liên 
quan cho cơ quan đầu mối là Sở Ke hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo 
ủy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 17. Chế độ báo cáo 

1. Các Đơn vị chủ trì, sau khi thực hiện xong mỗi hoạt động xúc tiến, 
phải báo cáo ngay tình hình triển khai thực hiện và kết quả đạt được của hoạt 
động xúc tiến gửi đến cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình để tổng 
hợp (đồng gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư theo dõi và Sở Thông tin và Truyền 
thông, cập nhật vào trang web của Thành phố). 

2. Định kỳ 6 tháng và cả năm các cơ quan quản lý Nhà nước về 
Chương trình có báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện, kết quả đạt 
được, khó khăn, tồn tại, giải pháp khắc phục và kế hoạch triển khai thực hiện 
trong thời gian tới của hoạt động xúc tiến thuộc phạm vi được phân công phụ 
trách gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân 
Thành phố. 
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3. Thời hạn nộp báo cáo: 

a) Báo cáo 6 tháng: cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình gửi Sở 
Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 6 hàng năm; Sở Ke hoạch và Đầu tư 
tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố trước 20 tháng 6 hàng năm đế 
Úy ban nhân dân Thành phố báo cáo các Bộ có liên quan. 

b) Báo cáo năm: cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình gửi Sở Ke 
hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 11 hàng năm; Sở Ke hoạch và Đầu tư 
tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố trước 30 tháng 11 hàng năm 
đế Úy ban nhân dân Thành phố báo cáo các Bộ có liên quan. 

Điều 18. ứng dụng thông tin điện tử phục vụ cho hoạt động xúc 
tiến Thương mại - Đầu tư - Du lịch 

1. Các cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình, Đơn vị chủ trì có 
trách nhiệm xây dựng và cập nhật thông tin phục vụ cho hoạt động xúc tiến 
đầu tư, thương mại và du lịch của Thành phổ trên trang thông tin điện tử của 
mình. 

2. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động xúc tiến 
quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Quy chế này thực hiện bằng hình thức 
văn bản và hình thức thông tin điện tử. 

Chương V 
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÊ CHƯƠNG TRÌNH 

Điều 19. Trách nhiêm của Sở Ke hoach và Đầu tư 
• • 

lề Chủ trì hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình theo Quy chế 
này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra 
việc thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; bảo đảm 
Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch được thực hiện theo đúng 
yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật. 

3. Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương 
trình xúc tiến thương mại, đầu tư, đu lịch; báo cáo ủy ban nhân dân Thành 
phố những vấn đề ngoài quy định của Quy chế này hoặc vượt thẩm quyền. 

4. Tổng kết việc thực hiện Quy chế; báo cáo ủy ban nhân dân Thành 
phố xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trong trường hợp 
cần thiết. 
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Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về 
Chương trình 

1. Hàng năm, cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình có trách 
nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình; tổng hợp, báo cáo về 
tình hình thực hiện chương trình; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch 
thực hiện cho năm tiếp theo và tổng hợp kế hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 
đối với các hoạt động xúc tiến trong phạm vi lĩnh vực được phân công theo 
quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Quy chế này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát, kiểm tra 
việc thực hiện các hoạt động của chương trình xúc tiến trong phạm vi lĩnh 
vực được phân công; bảo đảm các hoạt động xúc tiến được thực hiện theo 
đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ và quy định của pháp luật. 

3. Trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước về Chương trình cũng đồng 
thời là Đơn vị chủ trì thực hiện hoạt động xúc tiến thì phải thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm của Đơn vị chủ trì. 

Điều 21 ế Trách nhiệm của các Đơn vị chủ trì 

1. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chương trình xúc tiến thữơng mại, 
đầu tư, du lịch hàng năm đã được ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, các 
Đơn vị chủ trì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện 
các hoạt động xúc tiến và dự toán kinh phí thực hiện để trình ủy ban nhân 
dân Thành phố trước khi tổ chức thực hiện. 

2. Tố chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đã được phê duyệt theo 
đúng mục tiêu, nội dưng, tiến độ, dự toán đã được ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt; đảm bảo sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách 
nhiệm về nội dung chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành. 

3. Đối với hoạt động xúc tiến có nhiều đơn vị tham gia Chương trình, 
Đơn vị chủ trì có trách nhiệm phổi hợp và phân công các đơn vị tham gia 
thực hiện từng nội dung của hoạt động xúc tiến. 

4. Có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tham gia phù hợp với tiêu chí đã phê 
duyệt. Nội dung tham gia của doanh nghiệp phải phù họp với các lĩnh vực 
hoạt động của doanh nghiệp. 

5. Khi thực hiện xong hoạt động xúc tiến, các Đơn vị clìủ tri phải gửi 
báo cáo tình hình thực hiện về cơ *quãn quản lý Nhà nước về Chương trình 
trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc hoạt động xúc tiến, đồng thời thông 
báo cho các cơ quan., đơn vị tham gia hoạt động xúc tiến thực hiện các báo 
cáo có liên quan. r,.ị / . 'ị / 

6. Cung cấp đầy đủ^tấl. liệu, ..thông tin trung thực liên quan đến tình 
hình thực hiện hoạt động xúc tiến theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Quy chế 
này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. 
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Điều 22. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia thực hiện 
• • O • 8 

Chương trình 

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến theo đúng nội dung đã 
đăng ký. 

2. Có trách nhiệm báo cáo tình hình, đánh giá kết quả tham gia hoạt 
động xúc tiến cho Đơn vị chủ trìể 

3. Cung cấp đầy đủ chứng từ và chịu trách nhiệm về nội dung chi phí 
với đơn vị chủ trì khi thực hiện thanh quyết toán sau khi hoạt động xúc tiến 
kết thúc. 

4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước về Chương 
trình, cùng các đơn vị chủ trì trong việc tổ chức hiệu quả các hoạt động xúc 
tiến thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố nhằm tăng cường hợp tác 
kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch trong nước và nước ngoài. 

• Chương VI 
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ ĐĨỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Xử lý vi phạm 

Các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tùy theo mức 
độ vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành. 

Điều 24ẵ Điều khoản thi hành 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, nếu phát sinh khó khăn, 
vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo về Sở Kế 
hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, tổng hợp trình ủy ban. nhân dân Thành phố 
xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Lê Hoàng Quân 
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