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BÁO CÁO
Tổng kết đánh giá Chương trình Năng suất chất lượng
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Công văn số 3674/UBND-KHCN ngày 11/8/2020 của UBND
tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tổng kết đánh giá chương trình năng suất chất
lượng và Công văn số 2336/BKHCN-TĐC ngày 07/8/2020 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc tổng kết Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng, Sở
Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN GIAI
ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
1.1. Công tác triển khai Chương trình NSCL giai đoạn 2011-2015
Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”,
UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày
31/08/2010 về việc phê duyệt Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định
hướng đến năm 2020” với mục tiêu: Xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ,
áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến, giải pháp nâng cao
năng suất và chất lượng, tạo lập môi trường, nguồn lực cần thiết để triển khai có
hiệu quả hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng trong các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh; Tạo bước chuyển biến về năng suất và chất lượng đối với
những sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh của
các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế chung của tỉnh;
UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì Chương trình.
Trên cơ sở đó, Sở KH&CN đã ban hành 04 dự án thuộc Chương trình:
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp của
tỉnh Quảng Trị.
- Nâng cao năng suất và chất lượng trong các doanh nghiệp sản xuất sản
phẩm chủ lực của tỉnh.
- Xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận theo tiêu chuẩn
TCVN 7475:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996) và TCVN ISO/IEC 17021:2008

đáp ứng yêu cầu được công nhận và chỉ định chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu
chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý
chất lượng.
- Nâng cao nhận thức, kỹ năng về năng suất và chất lượng cho các doanh
nghiệp.
Kết quả của từng dự án
Dự án 1: Nâng cao nhận thức, kỹ năng về NSCL cho các DN.
Thực hiện việc nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh
vực năng suất và chất lượng của các doanh nghiệp; đào tạo các chuyên gia nòng
cốt của tỉnh về năng suất và chất lượng (8 giảng viên/chuyên gia); chuẩn bị
nguồn nhân lực được đào tạo cơ bản bảo đảm cho triển khai có hiệu quả Chương
trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh
nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.
Hướng dẫn cho 10 cơ sở nước uống đóng chai xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở
về kiểm soát chất lượng vi sinh vật; Tập huấn 07 lớp; Tuyên truyền quảng bá 06
chuyên đề các giải pháp về khoa học và công nghệ.
Kết quả thực hiện Dự án đã góp phần xây dựng phong trào năng suất chất
lượng sâu rộng trong các doanh nghiệp của tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận
thức và văn hóa quản lý của doanh nghiệp để nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm, hàng hóa.
Dự án 2: Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa trong các doanh
nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh.
Phối hợp với Trung tâm Năng suất Việt Nam, Viện tiêu chuẩn Việt Nam,
Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM, Trung tâm kỹ thuật Tp. HCM và các đơn
vị tư vấn, đánh giá BSI, Công ty Ahead tổ chức các Hội thảo khoa học với các
sở, ban, ngành và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy năng suất chất lượng của các
doanh nghiệp; Đánh giá tình hình chất lượng các sản phẩm hàng hóa trọng điểm
của tỉnh; Đánh giá thực trạng hệ thống đo lường năng suất của doanh nghiệp.
Phối hợp Đài truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị triển khai công tác
thông tin tuyên truyền, phổ biến về chương trình năng suất quốc gia, thực hiện
các phóng sự chuyên đề về NSCL trên truyền hình. Các chương trình, hoạt động
hỗ trợ cho doanh nghiệp đều được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông
tin đại chúng và tập san.
Dự án đã đào tạo được đội ngũ chuyên gia về tiêu chuẩn hóa, năng suất
chất lượng cho tỉnh và các doanh nghiệp để làm nguồn cho việc triển khai dự án
NSCL giai đoạn 2.
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Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá trình độ công nghệ; đo lường
năng suất cho 06 doanh nghiệp; đánh giá sự phù hợp của các sản phẩm; tính chỉ
số TFP của tỉnh; tư vấn xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; Xây
dựng TCCS than bùn.
Hoạt động đào tạo nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chocác doanh
nghiệp. Qua 4 năm thực hiện dự án đã tổ chức 09 lớp tập huấn với 475 lượt học
viên của các doanh nghiệp tham gia; đồng thời đào tạo được 27 lượt chuyên gia
về năng suất chất lượng trong đó 06 cán bộ của doanh nghiệp. Cùng với sự hỗ trợ
của Tỉnh dự án đã huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và
áp dụng hệ thống, công cụ quản lý chất lượng như Trung ương hỗ trợ Bia Quảng
Trị xây dựng ISO 14000; ISO 22000 và công cụ 5S; Nhà máy Cao su Cam Lộ,
Công ty Thương mại số 1, Công ty CP Thiên Tân xây dựng hệ thống ISO 9001 và
tiếp tục đề nghị Trung ương hỗ trợ Công ty Thương mại Quảng Trị xây dựng hệ
thống bảo mật ISO 27000, Công ty Minh Hưng, Nhà máy MDF xây dựng hệ
thống ISO 5000.
Dự án 3: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hội nhập
và quảng bá cho doanh nghiệp.
Dự án đã khảo sát lựa chọn và hỗ trợ việc tin học hóa một số công việc
trong hoạt động doanh nghiệp như: tư vấn cho doanh nghiệp triển khai và lựa
chọn giải pháp CNTT phù hợp để triển khai ứng dụng và hỗ trợ kết nối mạng
Lan cho 06 doanh nghiệp; Hỗ trợ thiết kế website cho 06 doanh nghiệp; Triển
khai chuyển giao các sản phẩm của dự án cho 06 doanh nghiệp; Đào tạo nâng
cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho 160 học viên là cán bộ lãnh đạo, nhân viên
của các doanh nghiệp trên địa bàn; Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp
điện tử bao gồm các phân hệ chính (Hệ chia sẻ thông tin và cộng tác trực tuyến;
Hệ quảng bá sản phẩm trực tuyến; Phần mềm quản lý nhân sự trực tuyến); Biên
soạn tài liệu: Hỏi & Đáp “CNTT và truyền thông cho doanh nghiệp”; Xây dựng
hệ thống tuyên truyền, phổ biến an toàn, an ninh thông tin theo tiêu chuẩn
ISO/IEC 27001:2002; Nâng cấp và duy trì website Năng suất chất lượng Quảng
Trị...Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 08/01/2014
của UBND tỉnh Quy định về chỉ tiêu đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và
phát triển công nghệ thông tin trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị và xây dựng
04 mô hình triển khai hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp
nhằm giúp doanh nghiệp áp dụng triển khai hiệu quả hoạt động ứng dụng CNTT
trong doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp áp dụng triển khai hiệu quả hoạt
động ứng dụng CNTT, tăng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT
trong thời gian tới.
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Dự án 4: Xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận theo
tiêu chuẩn TCVN 7475:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996) và TCVN ISO/IEC
17021:2008 đáp ứng yêu cầu được công nhận và chỉ định chứng nhận sản
phẩm phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá và chứng
nhận hệ thống quản lý chất lượng”.
Dự án chỉ thực hiện nội dung: Xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp
được công nhận theo tiêu chuẩn TCVN 7475:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996)
đáp ứng yêu cầu được công nhận và chỉ đính chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu
chuẩn, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.
Đã hoàn thành xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng và đã được cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO
9001:2008 trong lĩnh vực hoạt động: Thử nghiệm vật liêu xây dựng, Điện –
Điện tử, Sinh học – Hóa học, Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị đo.
Đã hoàn thành xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp được công nhận
theo tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996). Các thủ tục/quy
trình đã được xây dựng, ban hành và áp dựng đáp ứng yêu cầu của TCVN
7457:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996), các quy định của pháp luật và các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan; Tích hợp với hệ thống tài liệu điều hành
chung của Trung tâm (TCVN ISO 9001 và TCVN ISO/IEC 17025).
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 đã phê duyệt 05
chuyên gia đánh giá/ chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống chứng nhận sản phẩm
đối với lĩnh vực điện mang mã số 26; 27; 33.13; 33.14. 95.1.
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị được
công nhận hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực Điện – Điện tử.
Nguồn kinh phí sử dụng:
Tổng kinh phí thực hiện chương trình giai đoạn 2011-2014:
Nguồn kinh phí
(2011-2014)

Kinh phí theo kế
hoạch

Kinh phí được
cấp

Tỷ đồng
Kinh phí đã
sử dụng

SNKH
Đối ứng doanh nghiệp

5,25
1,75

2,70
0

2,70
0

Nguồn khác

0

0

0

Tổng cộng

7,00

2,70

2,70
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1.2. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản
phẩm hàng hóa
1.2.1. Hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công
nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xác lập quyền sở hữu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Song song với Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng
đến năm 2020, UBND tỉnh đã có các chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp về đổi
mới, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ
và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định
số 1439/QĐ-UBND ngày 20/7/2011. Chương trình đã hỗ trợ 02 Dự án “ Tuyên
truyền và phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thành và Truyền
hình tỉnh”: 419,28 triệu đồng; “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Quảng Trị”
cho sản phẩm tiêu của tỉnh Quảng Trị là: 174,00 triệu đồng; “Xây dựng, quản lý
và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Khe Sanh” cho sản phẩm cà phê chè vùng
Hướng Hóa thực hiện trong 02 năm 2014-2015 là: 218,00 triệu đồng. Hỗ trợ:
13.350.000 đồng cho 09 Doanh nghiệp đã được cấp bằng bảo hộ về nhãn hiệu
hàng hoá và kiểu dáng công nghiệp với số lượng văn bằng: 15 Văn bằng nhãn
hiệu hàng hóa và 02 Văn bằng kiểu dáng công nghiệp; 15 mô hình ứng dụng, cải
tiến, đổi mới công nghệ cho 15 doanh nghiệp: với mức kinh phí hỗ trợ trong 05
năm (2012-2016): 1,3 tỷ đồng
1.2.2. Hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025
Ngày 14/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết
số 31/2017/NQ-HĐND về Chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025; Ngày Ủy
ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 1569/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày
11/7/2018 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQHĐND về Chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công
nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025; Quyết định 272/QĐSKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 15/10/2018 về Ban hành Quy trình
triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học
và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025.
Tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND tính đến 30/9/2020
là 690.360.000 (phụ lục đính kèm)
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II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG
CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
2.1. Nội dung, nhiệm vụ
Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực thuộc lĩnh
vực công nghiệp, nông nghiệp trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng
suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của địa phương, doanh nghiệp; ứng dụng
và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, kỹ thuật canh tác
và ứng dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất, chất lượng
cao; ứng dụng, đổi mới công nghệ trong khai thác, sơ chế, bảo quản, chế biến
sâu, tăng giá trị sản phẩm, hàng hóa nông - lâm - thủy sản chủ lực.
2.2. Dự kiến kinh phí: 30.000 triệu đồng
2.3. Định hướng mục tiêu, đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn đến 2030.
2.3.1. Định hướng mục tiêu:
Đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học và công
nghệ, nâng cao năng lực của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng công
nghệ mới, công nghệ cao, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả
trong hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức cá
nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu
thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có
hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ cho các hợp tác xã, doanh
nghiệp vừa và nhỏ sản xuất các sản phẩm truyền thống nâng cao năng suất chất
lượng sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và khả năng canh tranh.
2.3.2. Phạm vi, đối tượng
Các tổ chức, cá nhân trong tỉnh áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất
và chất lượng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị
trường trong và ngoài nước, tạo ngành nghề mới, xây dựng nông thôn mới, thúc
đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.
2.3.3. Nhiệm vụ trọng tâm
Hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thông tin về tiêu chuẩn chất lượng,
quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ, thông tin về sở hữu công nghiệp để ứng dụng
vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; thay thế công nghệ lạc hậu, ứng dụng công
nghệ tiên tiến, làm chủ công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài vào Việt
Nam; hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến,
công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản
xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong
6

sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội;
hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ nhằm nâng
cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm hàng hóa.
2.3.4. Giải pháp quản lý
2.3.4.1. Về cơ chế quản lý
Tiếp tục tham mưu, ban hành các chính sách hỗ trợ về khoa học công
nghệ, khuyến công, khuyến nông giai đoạn 2020-2030.
2.3.4.2. Về cơ chế tài chính
Từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương, nguồn đóng góp từ các
doanh nghiệp và các nguồn kinh phí khác.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được từ chương trình năng suất
chất lượng trong thời gian qua, đề nghị Chính phủ tiếp tục phê duyệt triển khai
dự án năng suất chất lượng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của các sản
phẩm, hàng hóa trên thị trường trong nước và quốc tế, phục vụ cho việc hội
nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới./.
Nơi nhận:

K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Bộ KH&CN;
- Tổng cục TCĐLCL;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐC.

Nguyễn Hữu Thắng
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Phụ lục Kết quả triển khai thực hiện
Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND tính đến 30/9/2020
STT

1

2

3

Tên đề tài/dự án
Phê duyệt kinh phí hỗ
trợ xây dựng và áp
dụng 01 tiêu chuẩn cơ
sở thuộc lĩnh vực TCĐL-CL
Tổ chức thực hiện: Cơ
sở sản xuất tinh dầu
thiên nhiên Hằng Mộc
– Thôn Bích La Đông,
Triệu Đông, Triệu
Phong
Thực hiện năm 2018
Phê duyệt kinh phí hỗ
trợ xây dựng và áp
dụng 01 tiêu chuẩn cơ
sở thuộc lĩnh vực TCĐL-CL
Tổ chức thực hiện:
Hợp tác xã Dược liệu
Trường Sơn – KP Nam
Hùng, thị trấn Cam Lộ,
huyện Cam Lộ
Thực hiện năm 2018
Phê duyệt kinh phí hỗ
trợ xây dựng và áp
dụng Hệ thống quản lý
chất lượng tiên tiến,
chứng nhận sản phẩm
phù hợp tiêu chuẩn kỹ
thuật, chứng nhận sản
phẩm phù hợp quy
chuẩn kỹ thuật thuộc
lĩnh vực TC-ĐL-C:
Tổ chức thực hiện:
Công ty cổ phẩn Thiên
Tân – KP7, phường 3,

Năm hỗ
trợ

Lĩnh vực

Tiêu
chuẩn –
Đo lường
–
Chất
lượng

Tiêu
chuẩn –
Đo lường
–
Chất
lượng

Tiêu
chuẩn –
Đo lường
–
Chất
lượng
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Số tiền hỗ
trợ

Ghi chú

2019

Quyết định hỗ
trợ
số
3.000.000 245/QĐSKHCN ngày
07/10/2019

2019

Quyết định hỗ
trợ
số
3.000.000 246/QĐSKHCN ngày
07/10/2019

2019

Quyết định hỗ
trợ
số
59.360.000 248/QĐSKHCN ngày
07/10/2019

STT

4

5

6

7

8

Tên đề tài/dự án
Đông Hà.
Thực hiện năm 2018
Phê duyệt kinh phí hỗ
trợ Xây dựng và áp
dụng Hệ thống quản lý
chất lượng tiên tiến
thuộc lĩnh vực TC-ĐLCL
Tổ chức thực hiện:
Công ty Cổ phần tư
vấn xây dựng Quảng
Trị - 47 Trần Hưng
Đạo, Đông Hà.
Thực hiện năm 2018
Dự án: Mô hình chế
biến cà phê theo
phương pháp ướt, sử
dụng
chế
phẩm
enzyme
Tổ chức thực hiện:
Doanh nghiệp tư nhân
Đình Tàu – Thôn Cợp,
xã Hướng Phùng,
Hướng Hóa.
Thực hiện năm 2018
Dự án: Mô hình nuôi
tôm sinh học Nuôi tôm
hai gia đoạn
Tổ chức thực hiện: Hộ
gia đình Trần Văn
Tuyển – Thôn Huỳnh
Xá Hạ, Vĩnh Sơn,
Vĩnh Linh
Thực hiện năm 2019
Dự án: Mô hình nuôi
tôm sinh học Nuôi tôm
hai gia đoạn
Tổ chức thực hiện: Hộ
gia đình Trần Vĩnh
Hoài – Thôn Huỳnh
Xá Hạ, Vĩnh Sơn,
Vĩnh Linh
Thực hiện năm 2019
Dự án: Xây dựng mô
hình nhà kính trồng rau
sạch theo tiêu chuẩn

Năm hỗ
trợ

Lĩnh vực

Tiêu
chuẩn –
Đo lường
–
Chất
lượng

Dự án sản
xuất nông
nghiệp

Dự án sản
xuất nông
nghiệp

Dự án sản
xuất nông
nghiệp

Dự án sản
xuất nông
nghiệp
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Số tiền hỗ
trợ

Ghi chú

2019

Quyết định hỗ
trợ
số
30.000.000 249/QĐSKHCN ngày
07/10/2019

2019

Quyết định hỗ
trợ
số
95.000.000 252/QĐSKHCN ngày
07/10/2019

2020

Quyết định hỗ
trợ
số
45.000.000 198/QĐSKHCN ngày
17/7/2020

2020

Quyết định hỗ
trợ
số
45.000.000 197/QĐSKHCN ngày
17/7/2020

2020

Quyết định hỗ
90.000.000 trợ
số
196/QĐ-

STT

9

10

11

12

13

Tên đề tài/dự án
VietGap
Tổ chức thực hiện:
Hợp tác xã Nông
nghiệp sạch Đông
Triều – Thôn Thâm
Triều, Triệu Tài, Triệu
Phong
Thực hiện năm 2019
Dự án: Mô hình nuôi
tôm sinh học Nuôi tôm
hai gia đoạn
Tổ chức thực hiện: Hộ
gia đình Trần Văn
Thanh – Thôn Huỳnh
Xá Hạ, Vĩnh Sơn,
Vĩnh Linh
Thực hiện năm 2019
Dự án: Mô hình nuôi
tôm sinh học Nuôi tôm
hai gia đoạn
Tổ chức thực hiện: Hộ
gia đình Nguyễn Hải
Khôi – Thôn Huỳnh
Xá Hạ, Vĩnh Sơn,
Vĩnh Linh
Thực hiện năm 2019
Dự án: Mô hình nuôi
cá nước ngọt (cá lóc
đồng thuần chủng, cá
lóc đầu nhím)
Tổ chức thực hiện: Hộ
gia đình ông Lê Công
Nghĩa – Thôn Hiền
Lương, Vĩnh Thành,
Vĩnh Linh
Thực hiện năm 2019
Dự án: Sản xuất nấm
mối đen
Tổ chức thực hiện: Hộ
gia đình bà Võ Thị
Thành Nhi – Khu phố
5, phường 2, TX
Quảng Trị
Thực hiện năm 2020
Phê duyệt kinh phí hỗ
trợ xây dựng, đăng ký

Lĩnh vực

Năm hỗ
trợ

Số tiền hỗ
trợ

Ghi chú
SKHCN ngày
17/7/2020

2020

Quyết định hỗ
trợ
số
45.000.000 195/QĐSKHCN ngày
17/7/2020

2020

Quyết định hỗ
trợ
số
45.000.000 194/QĐSKHCN ngày
17/7/2020

2020

Quyết định hỗ
trợ
số
50.000.000 193/QĐSKHCN ngày
17/7/2020

Dự án sản
xuất nông
nghiệp

2020

Quyết định hỗ
trợ
số
80.000.000 192/QĐSKHCN ngày
17/7/2020

Sở hữu trí
tuệ

2020

50.000.000

Dự án sản
xuất nông
nghiệp

Dự án sản
xuất nông
nghiệp

Dự án sản
xuất nông
nghiệp
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Quyết định hỗ
trợ
số

STT

14

Tên đề tài/dự án

Lĩnh vực

và cấp văn bằng cho
nhãn hiệu tập thể Nón
Bố Liêu
Tổ chức thực hiện:
Hợp tác xã sản xuất
kinh doanh dịch vụ
nông nghiệp tổng hợp
Bố Liêu – Thôn Bố
Liêu, Triệu Hòa, Triệu
Phong.
Thực hiện năm 2019
Phê duyệt kinh phí hỗ
trợ xây dựng, đăng ký
và cấp văn bằng cho
nhãn hiệu tập thể Dưa
hấu Long Quang
Tổ chức thực hiện:
Sở hữu trí
Hợp tác xã sản xuất
tuệ
kinh doanh dịch vụ
tổng hợp Long Quang
– Thôn Long Quang,
Triệu Trạch, Triệu
Phong.
Thực hiện năm 2019
TỔNG CỘNG

11

Năm hỗ
trợ

Số tiền hỗ
trợ

Ghi chú
142/QĐSKHCN ngày
15/5/2020

2020

Quyết định hỗ
trợ
số
50.000.000 143/QĐSKHCN ngày
15/5/2020

690.360.000

