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Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và 
Luật Tô chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
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Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình ho trợ phát triên doanh nghiệp và 
sản phâm cao su - nhựa giai đoạn 2020 - 2030;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Công Thương tại Tờ trình sổ 1016/TTr-SCT 
ngày 26 tháng 02 năm 2021 về ban hành Chương trình hô trợ phát triền 
doanh nghiệp và sản phãm cao su - nhựa Thành pho Hô Chí Minh giai đoạn 
2020 - 2030.

Điều l .B a n  hành kèm theo Quyết định này “Chương trình hỗ trợ 
phát triến doanh nghiệp và sản phẩm cao su - nhựa Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2020 - 2030” .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành Thành phố, Thành viên Hội đồng phát triển ngành cao su - nhựa 
Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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C H Ư Ơ N G  TR ÌN H  
Hỗ trọ’ phát triển doanh nghiệp và sản phấm cao su - nhựa  

Thành phố Hồ Chí M inh giai đoạn 2020-2030

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ ^50 /QĐ-UBND ngàyOÒ tháng 3 năm 2021 
của Uy ban nhân dân Thành phô Hô Chí Minh)

Ngành cao su - nhựa là một trong bốn ngành công nghiệp trọng điếm của 
Thành phố, chiếm tỷ trọng 7,40% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp, 
đóng góp 5,87% giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp. Đây là ngành sản xuât 
có tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp, sản phấm cao su - nhựa của 
doanh nghiệp thành phố có tính cạnh tranh cao trên thị trường, các sản phẩm 
nhựa chiếm 80% sản lượng cả nước và đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm 
nhập khấu, các sản phẩm bao bì đa lớp chỉ có các doanh nghiệp tại Thành phố 
đủ năng lực sản xuất.

Tuy nhiên, ngành cao su - nhựa có sự tăng trưởng chưa cao, phần lớn 
doanh nghiệp sản xuất còn phụ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khấu; hạn chế 
vê thiêt bị, công nghệ, giá thành, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng trong 
sản phâm chưa cao.

Nhàm định hướng phát triển ngành cao su - nhựa theo hướng công nghệ 
tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa vào 
chuỗi giá trị toàn cầu, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản 
phâm cao su - nhựa, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khấu, 
Thành phố xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triến doanh nghiệp và sản phấm 
cao su - nhựa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030 để phát triển đúng 
trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn tới.

Do đó, cần thiết xây dựng Chương trình hồ trợ phát triển doanh nghiệp và 
sản phẩm cao su - nhựa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030 để 
phát triển đúng trọng tâm, trọng điểm trong giai đoạn tới.

I. QUAN ĐIẺM - MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nhanh các ngành kinh tế 
chủ lực có giá trị gia tăng cao. Phát triển công nghiệp có hàm lượng khoa học - 
công nghệ dựa trên nền tảng công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số; đây mạnh 
phát triên công nghiệp hỗ trợ và tiếp tục phát triển 4 ngành công nghiệp 
trọng yêu; trong đó, phát huy vai trò của ngành cao su - nhựa trong toàn ngành 
công nghiệp Thành phố thông qua việc tập trung nguồn lực hồ trợ doanh nghiệp 
phát triển các sản phẩm cụ thể.
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- Phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su - nhựa theo hướng 
đầu tư công nghệ mới, chú trọng sản xuất các sản phẩm tái chế, sản phấm có 
giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường.

- Phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su - nhựa sử dụng các 
loại vật liệu, công nghệ tiên tiến; ưu tiên phát triển các sản phấm cao su - nhựa 
sử dụng cho ngành y tế, các sản phẩm cao su - nhựa có nguồn gôc thiên nhiên 
hoặc phân hủy sinh học để bảo vệ môi trường, các chi tiết nhựa trong các thiêt bị 
điện - điện tử, màng nhựa phức hợp đa lóp cho thực phẩm, cao su silicone, 
cao su và polyurethane (PƯ) làm trục và các chi tiết m áy... Thúc đẩy nghiên cứu 
công nghệ và vận hành tái chế rác thải cao su - nhựa.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt về nghiên cứu 
vật liệu mới.

2. M ục tiêu

2.1. M ục tiêu tổng quát

- Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su - nhựa của 
Thành phố thông qua việc hồ trợ đối mới máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, 
đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến mở rộng thị trường.

- Gia tăng đóng góp của các ngành công nghiệp trọng yếu vào GRDP của 
Thành phố.

- Triển khai cụ thể các giải pháp, đề án, dự án tại Chương trình hỗ trợ 
phát triến doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su - nhựa Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2020-2030.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các đề án, dự án trong 
Chương trình, từ đó làm cơ sở tham mưu, đề xuất ủ y  ban nhân dân Thành phố 
ban hành các chính sách ưu đãi thúc đây phát triến ngành cao su - nhựa trên 
địa bàn Thành phố.

- Triển khai Chương trình nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn vốn từ các 
thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư phát triển nhanh, hiệu quả ngành 
cao su - nhựa và công nghiệp hỗ trợ của ngành cao su - nhựa. Qua đó, góp phần 
đây nhanh tôc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp nói riêng và 
kinh tế Thành phố nói chung.

- Thu hút, tiếp nhận (có chọn lọc) các dự án đầu tư; phát triển các ngành, 
lĩnh vực ưu tiên nêu trên thành các ngành công nghiệp hiện đại, có năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Qua đó, tạo sự dẫn dắt, lan tỏa về thị 
trường, công nghệ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động; đóng góp trực tiếp 
vào quá trình tái cơ cấu sản xuất, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế 
công nghiệp thành phố theo hướng bền vững.

2.2. M ục tiêu cơ  bản

a) Mục tiêu cơ bản giai đoạn 2020-2025:

- Xây dựng Chiến lược phát triển ngành cao su - nhựa giai đoạn
2020-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp thực tế, đảm bảo tính 
khả thi của Chiến lược.



- Xác định Danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm 
sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa giai đoạn 2021-2025 
để có giải pháp thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triên đúng trọng tâm, trọng điêm.

- Xây dựng Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố giai đoạn
2021-2025 trong đó có các sản phẩm của ngành cao su - nhựa cân tập trung 
phát triển nhằm hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc, 
thiết bị, mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phâm.

- Hàng năm tổ chức ít nhất 01 khóa đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 
cao su - nhựa.

- Hàng năm tổ chức ít nhất 01 sự kiện xúc tiến thương mại cho ngành 
cao su - nhựa.

- Nâng cấp, đầu tư bổ sung cho Trung tâm Hỗ trợ và Phát triến 
doanh nghiệp thành phố (trước đây là Trung tâm Kỹ thuật Nhựa - Cao su và 
Đào tạo quản lý năng lượng) để đáp ứng các nhu cầu kiếm nghiệm, phân tích 
của ngành, phù hợp với các công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng phục vụ 
hồ trợ doanh nghiệp ngành cao su - nhựa.

- Xây dựng và triển khai Dự án sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa từ 
nguồn nguyên liệu tái chế (rác thải nhựa) đáp ứng nhu cầu sử dụng nhựa tái chế 
cho thị trường trong nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Đe xuất thí điểm cơ chế chính sách ưu đãi mới, mang tính đột phá dành 
riêng cho các đối tượng thực hiện các giải pháp, đề án, dự án trong Chương trình 
hỗ trợ phát triến doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su - nhựa Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030, trọng tâm là chính sách hỗ trợ tham gia 
Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố đối với các dự án đầu tư ngoài 
phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy hoạch, đầu tư một khu công nghiệp mới tại xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh đê phục vụ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công 
nghệ cao, trong đó có ngành cao su - nhựa.

b) Mục tiêu cơ bản giai đoạn 2025-2030:

- Tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả các đề án, dự án, chương trình 
thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.

- Tiếp tục xây dựng Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố 
giai đoạn 2025-2030, trong đó có ngành cao su - nhựa.

- Hàng năm tổ chức ít nhất 01 khóa đào tạo nguồn nhân lực cho ngành 
cao su - nhựa.

- Hàng năm tổ chức ít nhất 01 sự kiện xúc tiến thương mại cho ngành 
cao su - nhựa.

- Hoàn thành và triển khai các hoạt động thí nghiệm, kiểm nghiệm, 
nghiên cứu sản xuất thử sản phẩm ngành cao su - nhựa của Trung tâm Hồ trợ và 
Phát triên doanh nghiệp thành phô (trước đây là Trung tâm Kỹ thuật Nhựa - Cao 
su và Đào tạo quản lý năng lượng).



II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

1.1. Xác định Danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm  
sản phẳm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa Thành phô Hô  
Chí M inh giai đoạn 2021-2025 và các chính sách hỗ trọ’ phát triên

- Xây dựng các tiêu chí cụ thê và danh mục nhóm sản phâm công nghiệp 
chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa 
Thành phố giai đoạn 2021-2025.

- Rà soát, công bố danh sách doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phấm 
công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su
- nhựa Thành phố giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng kế hoạch hồ trợ phát triển nhóm sản phẩm công nghiệp
chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa
Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

- Tổ chức điều tra, khảo sát doanh nghiệp sản xuất nhóm sản phẩm 
công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su
- nhựa; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục nhóm sản phấm công nghiệp
chủ lực và nhóm sản phấm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa
Thành phố giai đoạn 2021-2025.

1.2. Phát triển nguồn nhân lực cho ngành cao su - nhựa

- Xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo kỹ thuật viên và 
nghiên cứu ứng dụng hồ trợ phát triển công nghệ cho ngành cao su - nhựa.

- Tô chức các lóp đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho các cán bộ thuộc 
doanh nghiệp ngành cao su - nhựa đủ khả năng tiếp nhận công nghệ mới.

- Trien khai nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới và vật liệu mới trong 
ngành cao su - nhựa cho các doanh nghiệp nhằm gia tăng sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp, đáp ứng tham gia chuỗi cung úng toàn cầu.

- Tô chức các lóp đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
doanh nghiệp ngành cao su - nhựa về: kỳ thuật, quản lý sản xuất, quản lý chất 
lượng, các chuấn sản xuất 5S, Kaizen, sản xuất sạch hơn, thị trường, phát triển 
sản phẩm thương h iệu ...

- Lựa chọn, đầu tư nâng cấp một số trường đào tạo nghề đạt tiêu chuẩn 
quôc tê đê đào tạo nguồn nhân lực giỏi nghề tiếp cận và vận hành máy móc 
thiết bị công nghệ tiên tiến.

1.3. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển 
thị trường

- Tô chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm 
cung cấp thông tin và quảng bá các sản phẩm ngành cao su - nhựa, 
sản phấm công nghiệp hỗ trợ của ngành đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
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- Hô trợ chi phí cho các doanh nghiệp của ngành tham gia khảo sát
thị trường, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.

- Hàng năm tô chức 01 hội chợ, triến lãm giới thiệu thành tựu của ngành
cao su - nhựa có quy mô lớn tại Thành phố.

- Hàng năm tô chức 01 hội nghị kết nối các nhà cung ứng sản phẩm cao su
- nhựa cho các nhà đầu tư FDI.

- Hô trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, trong đó tập trung hồ trợ phát 
triên các doanh nghiệp có sản phẩm được bình chọn Thương hiệu Vàng Thành 
phố Hồ Chí Minh.

1.4. Triển khai các giải pháp về kích cầu đầu tư

1.4.1. Triển khai các chính sách U'U đãi đầu tư, hỗ trọ’ sản xuất cho 
ngành cao su - nhựa

Tham mưu ban hành “Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay theo Chương 
trình kích cầu đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 
2025”; trong đó có danh mục sản phẩm, dự án của ngành cao su - nhựa. Đê xuât 
thí điểm cơ chế chính sách ưu đãi mới, mang tính đột phá dành riêng cho các đối 
tượng thực hiện các giải pháp, đề án, dự án trong ngành cao su - nhựa Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030, trong đó trọng tâm là 
chính sách hồ trợ tham gia Chương trình Kích cầu đầu tư của Thành phô đôi với 
các dự án đầu tư ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1.4.2. H ỗ trọ’ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo kết hợp các chương trình truyền thông phổ 
biến về Chương trình kích cầu đầu tư dành cho Chương trình hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp và sản phấm ngành cao su - nhựa giai đoạn 2020-2030.

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cao su - nhựa giai đoạn 2020-2030 trong 
quá trình hoàn chỉnh hồ sơ dự án tham gia Chương trình kích cầu đâu tư.

- Đổi mới mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động các Quỹ hồ trợ cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn vay của các tô chức 
tín dụng đe đầu tư, phát triến sản xuất kinh doanh.

1.5. Hỗ trợ  phát triển, ứng dụng các giải pháp công nghệ

- Tư vấn trực tiếp cho doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý 
chất lượng, quản lý chuyên ngành và các hệ thống tích hợp mới phù hợp.

- Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng các công cụ năng suất phù hợp, 
cải tiến hoạt động đo lường; áp dụng các công cụ quản trị tài sản trí tuệ đê 
bảo vệ và khai thác có hiệu quả các kết quả hoạt động khoa học công nghệ và 
đôi mới sáng tạo.
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- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia, các 
dự án hô trợ cải tiến năng suất - chất lượng của Tổ chức năng suất Châu Á.

- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác đăng ký doanh nghiệp hoạt động 
khoa học công nghệ.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp hoạt động 
khoa học công nghệ về thủ tục miễn giảm thuế và trích lập quỹ nghiên cún 
phát triên công nghệ của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

1.6. Triển khai các giải pháp về truyền thông

- Xây dựng và vận hành Diễn đàn các doanh nghiệp công nghiệp thành phô 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trao đối thông tin, kết nối, hợp tác kinh doanh.

- Triển khai các hoạt động truyền thông về ngành cao su - nhựa thông qua 
các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và tổ chức tuyên truyền, quảng bá sản phâm chủ 
lực và doanh nghiệp tiêu biểu của ngành cao su - nhựa trên các phương tiện 
truyền thông.

1.7. Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất

- Rà soát, ưu tiên bố trí quỹ đất trong Khu Công nghiệp cho các dự án 
ngành cao su - nhựa sử dụng công nghệ cao, đảm bảo các tiêu chí về môi trường.

- Quy hoạch phân khu chức năng chuyên ngành trong các Khu 
công nghiệp mới để bố trí các dự án cùng tính chất ngành nghề; quy hoạch 
phân lô đất phù họp với quy mô đầu tư của doanh nghiệp.

- Quy hoạch, đầu tư một khu công nghiệp mới tại xã Phạm Văn Hai, huyện 
Bình Chánh để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp hô trợ ứng dụng công 
nghệ cao, trong đó có ngành cao su - nhựa.

- Tổ chức kết nối giữa chủ đầu tư Khu công nghiệp với các doanh nghiệp 
ngành cao su - nhựa để đáp ứng nhu cầu thuê đất sản xuất; từ đó đề xuất các 
chính sách hỗ trợ để chủ đầu tư Khu công nghiệp và doanh nghiệp thông nhât 
hợp tác.

- Xây dựng Đe án chuyển đổi, nâng cấp hoạt động của các Khu chế xuất, 
Khu công nghiệp hướng đên hình thành các Khu chê xuât, Khu công nghiệp 
sạch, ít thâm dụng lao động, ứng dụng các công nghệ sản xuât hiện đại, giá trị 
gia tăng cao.

2. Các Đe án cụ thể

2.1. Xây dựng Chiến lược phát triển ngành cao su - nhựa giai đoạn  
2020-2030

- Khảo sát, thu thập thông tin về sản phẩm, công nghệ và doanh nghiệp 
ngành cao su - nhựa trên địa bàn để đánh giá và đề xuất giải pháp, 
phương hướng phát triên cho ngành.

- Nghiên cứu xây dựng chuỗi sản xuất ngành cao su - nhựa.
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- Đề xuất phát triển, chuyển giao công nghệ tái chế, sản phẩm nhựa 
sinh học, nhựa y tế; tập trung xác định sản phẩm tạo giá trị gia tăng cao làm 
động lực phát triến ngành và hỗ trợ các ngành khác phát triến.

2.2. Đe án thành lập Trung tâm kiểm nghiệm  chất lưọng cao su - nhựa 
đạt tiêu chuẩn quốc tế trên CO' sở  nâng cấp Trung tâm Hỗ trọ' và 
Phát triển doanh nghiệp Thành phố

Xây dựng và tổ chức triển khai dự án đầu tư trang thiết bị, máy móc cho 
Phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm và nghiên cứu sản xuất thử sản phấm ngành 
cao su, nhựa kỹ thuật; tiến tới đáp ứng hoàn toàn các nhu cầu kiêm nghiệm, 
phân tích của ngành, phù hợp với các công nghệ tiên tiến, nâng cao chât lượng 
phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp ngành cao su - nhựa.

2.3. Đe án sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa tái chế

- Xây dựng và tổ chức triển khai Dự án sản xuât hạt nhựa và sản phâm 
nhựa từ nguôn nguyên liệu tái chê (rác thải nhựa) đáp ứng nhu câu sử dụng nhựa 
tái chế cho thị trường trong nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Triển khai chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, 
kết nối các đon vị thu gom, xử lý rác của thành phô đê cung câp nguôn 
nguyên liệu đầu vào cho dự án.

- Tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp phân loại chất thải 
rắn sinh hoạt tại nguồn, khuyến khích sử dụng sản phâm nhựa tái chê.

III. TỔ CHỨC THỤC HIỆN

1. Sỏ' C ông Thương:

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Thành viên 
Hội đồng phát triển ngành cao su - nhựa Thành phố và các Sở ngành, đơn vị 
liên quan triển khai thực hiện.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các Sở ban ngành, đơn vị 
liên quan; chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
và tham mưu, báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phô.

- Định kỳ hàng quý tổng họp, báo cáo Uy ban nhân dân Thành phô 
kết quả thực hiện Chương trình.

2. Thành viên Hội đồng phát triển ngành cao su - nhựa Thành phô:
Căn cứ các nội dung thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và 
sản phẩm cao su - nhựa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030, chủ động 
tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và các Đe án đảm bảo tiên độ, 
yêu cầu.

3. Sỏ’ Tài chính, Sở Ke hoạch và Đầu tư:

Trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí thực hiện các nội dung thuộc Chương 
trình của các đơn vị, Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu ủ y  ban 
nhân dân Thành phố xem xét, bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo quy định.



4. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành:

- Tô chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phân công (theo Danh 
mục các nhiệm vụ trọng tâm). Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 
các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung theo lĩnh vực 
quản lý và phối hợp với các đon vị liên quan trong việc thực hiện các đề án, 
dự án thuộc Chương trình.

- Định kỳ hàng quý gửi báo cáo về cơ quan thường trực (Sở 
Công Thương) tình hình triển khai Chương trình để tổng hợp, báo cáo Uy ban 
nhân dân Thành phố./.
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(Ban hành kèm theo Chương trình hỗ trợ phát triên doanh nghiệp và sản phâm cao su - nhựa

Thành phổ Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030)

TT Nội dung Thòi gian 
thưc hiên Đon vị chủ trì Đon vị phối họp

I
?

Các nhiệm vụ, giải pháp cụ thê

1

Xây dựng các tiêu chí cụ thể và danh mục nhóm sản 
phấm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công 
nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa Thành phố 
giai đoạn 2021-2025

Quý
1/2021 Sở Công Thương

Thành viên Hội đông phát triên ngành 
cao su - nhựa Thành phố (theo 
Quyết định số 1790/QĐ-ƯBND ngày 
22/5/2020 của ủy  ban nhân dân 
Thành phổ)

2

Rà soát, công bố danh sách doanh nghiệp sản xuất 
nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản 
phấm công nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa 
Thành phố giai đoạn 2021-2025

Quý
1/2021 Sở Công Thương

3

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển nhóm sản phẩm 
công nghiệp chủ lực và nhóm sản phấm công nghiệp 
tiềm năng của ngành cao su - nhựa Thành phố 
giai đoạn 2021-2025

Quý
1/2021 Sở Công Thương

4

Tổ chức điều tra, khảo sát doanh nghiệp sản xuất nhóm 
sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công 
nghiệp tiềm năng của ngành cao su - nhựa; kịp thời 
điều chỉnh, bổ sung Danh mục nhóm sản phẩm công 
nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm 
năng của ngành cao su - nhựa Thành phố giai đoạn 
2021-2025

Hàng năm Cục Thống kê Sở Công Thương, các Sở ban ngành 
liên quan
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Xây dựng và triển khai Chương trình đào tạo kỹ thuật 
viên và nghiên cứu ứng dụng hỗ trợ phát triên 
công nghệ cho ngành cao su - nhựa

Hàng năm

Thành viên Hội đồng 
phát triển ngành cao su 
- nhựa (Đại học Bách 
Khoa TP.HCM)

Sở Công Thương, Hiệp hội Nhựa 
Thành phố, Hội Cao su - Nhựa Thành 
phố và các Sở ban ngành liên quan

6
Tổ chức các lóp đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho 
các cán bộ thuộc doanh nghiệp ngành cao su - nhựa đủ 
khả năng tiếp nhận công nghệ mới

7

Triển khai nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới và 
vật liệu mới trong ngành cao su - nhựa cho các doanh 
nghiệp nhằm gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp, 
đáp ứng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

8

Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành cao su - nhựa về: 
kỹ thuật, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, các 
chuẩn sản xuất 5S, Kaizen, sản xuất sạch hơn, thị 
trường, phát triển sản phẩm thương hiệu...

Hàng năm

Sở Công Thương 
(Trung tâm Hỗ trợ và 
Phát triển Doanh 
nghiệp Thành phố)

Hiệp hội Nhựa Thành phố, Hội 
Cao su - Nhựa Thành phố và các Sở 
ban ngành liên quan

9

Lựa chọn, đầu tư nâng cấp một số trường đào tạo nghề 
đạt tiêu chuẩn quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực giỏi 
nghề tiếp cận và vận hành máy móc thiết bị công nghệ 
tiên tiến

Hàng năm Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội

Hiệp hội Nhựa Thành phố, Hội Cao 
su - Nhựa Thành phổ và các Sở ban 
ngành liên quan

10

Tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại trong và 
ngoài nước nhằm quảng bá, kết nối các sản phẩm 
ngành cao su - nhựa, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của 
ngành đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư; Hỗ trợ chi 
phí cho các doanh nghiệp của ngành tham gia khảo sát 
thị trường, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước Hàng năm

Sở Công Thương, 
Trung tâm Xúc tiến 
Thương mại và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 
Hiệp hội Nhựa Thành phố, Hội 
Cao su - Nhựa Thành phố và các Sở 
ban ngành liên quan

11 Tổ chức 01 hội chợ, triển lãm giới thiệu thành tựu của 
ngành cao su - nhựa có quy mô lớn tại Thành phố.

Sở Công Thương
Hiệp hội Nhựa thành phổ, Hội 
Cao su - nhựa thành phố và các Sở 
ban ngành liên quan12 Tổ chức 01 hội nghị kết nối các nhà cung ứng sản 

phẩm cao su - nhựa cho các nhà đầu tư FDI.
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Xây dựng Ke hoạch hỗ trợ phát triến các doanh 
nghiệp có sản phấm được bình chọn “Thương hiệu 
Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2020

Tổ chức bình chọn “Thương hiệu Vàng Thành phố 
Hồ Chí Minh”

Quý
2/2021

Hàng năm

Sở Công Thương

Sở Công Thương, 
Thời báo Kinh tế Sài 
Gòn

Các Sở ban ngành có liên quan

Các Hội ngành nghề, Sở ban ngành 
có liên quan

14

Xây dựng “Nghị quyết về chính sách hỗ trợ lãi vay 
theo Chương trình kích cầu đầu tư trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025”; trong đó có 
danh mục sản phẩm, dự án của ngành cao su - nhựa. 
Đề xuất thí điểm cơ chế chính sách ưu đãi mới, mang 
tính đột phá dành riêng cho các đối tượng thực hiện các 
giải pháp, đề án, dự án trong ngành cao su - nhựa 
Thành phổ Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030

Quý
1/2021 Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Công Thương

Sở Tài chính, Hiệp hội Nhựa 
Thành phố, Hội Cao su - Nhựa Thành 
phố và các Sở ban ngành có liên quan

15

Đổi mới mô hình và nâng cao hiệu quả hoạt động các 
Quỹ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành 
phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn vay của 
các tổ chức tín dụng để đầu tư, phát triển sản xuất kinh 
doanh

Hàng năm Sở Tài Chính Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước

16

Tổ chức các hội nghị, hội thảo kết hợp các chương 
trình truyền thông phổ biến về Chương trình kích cầu 
đầu tư dành cho Chương trình hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp và sản phẩm ngành cao su - nhựa giai đoạn 
2020-2030

Sở Công Thương, 
Công ty Đầu tư Tài 
chính Nhà nước 
(HFIC), Ngân hàng 
Nhà nước - Chi nhánh 
TP.HCM

Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, 
Hiệp hội Nhựa Thành phố, Hội 
Cao su - Nhựa Thành phổ và các Sở 
ban ngành liên quan

17

Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương 
trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành 
cao su - nhựa giai đoạn 2020-2030 trong quá trình hoàn 
chỉnh hồ sơ dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu 
tư

Hàng năm

3
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Tư vân, hô trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thông 
quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành; các công cụ 
năng suất phù hợp, cải tiến hoạt động đo lường; các 
công cụ quản trị tài sản trí tuệ;
Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng 
quốc gia, các dự án hỗ trợ cải tiến năng suất - chất 
lượng; hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp hoạt động khoa 
học công nghệ và các doanh nghiệp được công nhận 
hoạt động khoa học công nghệ về thủ tục miễn giảm 
thuế và trích lập quỹ nghiên cứu phát triển công nghệ 
của doanh nghiệp theo quy định

Hàng năm Sở Khoa học và Công 
nghệ

Sở Công Thương, Sở Ke hoạch và 
Đầu tư, Sở Tài chính, Hiệp hội Nhựa 
Thành phố, Hội Cao su - Nhựa Thành 
phố và các Sở ban ngành liên quan

19
Xây dựng và vận hành Diễn đàn các doanh nghiệp 
công nghiệp thành phố nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trao 
đổi thông tin, kết nối, hợp tác kinh doanh

Hàng năm

Thành viên Hội đông 
phát triển ngành cao su 
- nhựa Thành phố 
(Đại học Bách Khoa 
TP.HCM)

Sở Công Thương, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Hiệp hội Nhựa Thành 
phố, Hội Cao su - Nhựa Thành phố và 
các Sở ban ngành liên quan

20

Triên khai các hoạt động truyên thông vê ngành cao su 
- nhựa thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; 
quảng bá sản phẩm chủ lực và doanh nghiệp tiêu biểu 
của ngành cao su - nhựa

Hàng năm Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyên thông, 
Hiệp hội Nhựa Thành phố, Hội 
Cao su - Nhựa Thành phố và các Sở 
ban ngành liên quan

21
Rà soát, ưu tiên bô trí quỳ đât trong Khu Công nghiệp 
cho các dự án ngành cao su - nhựa sử dụng công nghệ 
cao, đảm bảo các tiêu chí về môi trường

Hàng năm
Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và Công 
nghiệp Thành phố

Sở Công Thương, Sở Quy hoạch - 
Kiến trúc, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, 
Hiệp hội Nhựa Thành phổ, Hội Cao 
su - Nhựa Thành phố và các Sở ban 
ngành liên quan

22

Quy hoạch phân khu chức năng chuyên ngành trong 
các Khu công nghiệp mới để bố trí các dự án cùng tính 
chất ngành nghề; quy hoạch phân lô đất phù hợp với 
quy mô đầu tư của doanh nghiệp

23

Quy hoạch, đầu tư một khu công nghiệp mới tại xã 
Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh để phục vụ phát triển 
các ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, 
trong đó có ngành cao su - nhựa

4
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Tổ chức kết nối giữa chủ đầu tư Khu công nghiệp với 
các doanh nghiệp ngành cao su - nhựa để đáp ứng nhu 
cầu thuê đất sản xuất; từ đó đề xuất các chính sách hỗ 
trợ để chủ đầu tư Khu công nghiệp và doanh nghiệp 
thống nhất hợp tác

25

Xây dựng Đề án chuyển đổi, nâng cấp hoạt động của 
các Khu chế xuất, Khu công nghiệp hướng đến hình 
thành các Khu chế xuất, Khu công nghiệp sạch, ít 
thâm dụng lao động, ứng dụng các công nghệ sản 
xuất hiện đại, giá trị gia tăng cao

Quý
3/2021

II Các Đê án cu thê

26 Chiến lược phát triển ngành cao su - nhựa giai đoạn 
2020-2030 Năm 2021 Sở Công Thương

Viện Nghiên cứu phát triên thành 
phố, Cục Thống kê, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, 
Hiệp hội Nhựa Thành phố, Hội 
Cao su - Nhựa Thành phố, Thành 
viên Hội đồng Phát triển ngành cao su 
- nhựa Thành phổ và các Sở ban 
ngành liên quan

27

Đê án thành lập Trung tâm kiêm nghiệm chât lượng 
cao su - nhựa đạt tiêu chuẩn quốc tế trên cơ sở nâng 
cấp Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp 
Thành phố

Năm 2021 
-2023

Sở Công Thương 
(Trung tâm Hỗ trợ và 
Phát triển Doanh 
nghiệp Thành phố)

Các Sở ban ngành liên quan

28 Đề án sản xuất hạt nhựa và sản phẩm nhựa tái chế Năm 2021

Thành viên Hội đông 
Phát triển ngành cao su 
- nhựa Thành phố 
(Công ty Cổ phần sản 
xuất Nhựa Duy Tân)

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và 
Môi trường và các Sở ban ngành liên 
quan

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ
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