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Số: 25 /KH-SKHCN
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Quảng Trị
năm 2021
Thực hiện Công văn số 448/BKHCN-TĐC ngày 08/3/2021 của Bộ Khoa
học và Công nghệ, Công văn số 847/UBND-KHCN ngày 12/3/2012 của UBND
tỉnh Quảng Trị về việc giới thiệu doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia năm 2021, Sở KH&CN xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 của tỉnh Quảng Trị như sau:
Thời gian
24/3 - 30/3

Nội dung công việc
Xây dựng kế hoạch triển khai GTCLQG tỉnh
Quảng Trị năm 2021; Công văn các Sở, ngành
giới thiệu doanh nghiệp tham gia GTCL.
Trước 10/4 Công văn đề nghị các doanh nghiệp đăng ký
tham gia GTCL năm 2021
10/4 - 25/4 Làm việc với các doanh nghiệp, hướng dẫn
triển khai các nội dung:
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn.
- Hướng dẫn xây dựng viết báo cáo.
- Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ liên quan.
25/4 - 15/6 Doanh nghiệp viết báo cáo, bao gồm:
- Báo cáo cáo giới thiệu doanh nghiệp.
- Báo cáo tự đánh giá và các hồ sơ liên quan.
(Doanh nghiệp nộp hồ sơ trước 15/6/2021)
15/6 - 30/6 Góp ý, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện báo cáo
-Thành lập Hội đồng Sơ tuyển của Tỉnh.
-Thành lập Nhóm chuyên gia đánh giá.
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Nhóm chuyên gia tiến hành đánh giá các
doanh nghiệp tham gia GTCL.
- Đánh giá sơ bộ.
- Đánh giá tại chỗ tại doanh nghiệp.
- Đánh giá thống nhất.
Trình Hội đồng Sơ tuyển của Tỉnh đánh giá
xét tuyển.

25/7 - 30/7

Hoàn chỉnh hồ sơ tham gia Giải thưởng
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Gửi hồ sơ về Hô ̣i đồng xét tuyển Quốc gia.
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Trên đây là Kế hoạch về việc giới thiệu doanh nghiệp tham gia Giải
thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021 tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở đề nghị
các đơn vị, cá nhân được phân công tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo
yêu cầu của Quy chế giải thưởng.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TĐC.
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