UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 44 /KH-SKHCN

Quảng Trị, ngày 12 tháng7năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022

Căn cứ Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030; Quyết định 36/QĐ-TTg ngày
11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao
năng suất chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, Sở Khoa học và Công nghệ xây
dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
- Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, hội thảo cho các bên liên quan.
- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, áp dụng các giải pháp về
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng
nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tập trung hỗ trợ các
doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc
thù, sản phẩm OCOP tại địa phương.
II. NHIỆM VỤ.
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng
tạo.
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- Tuyên truyền về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên
Trang thông tin điện tử của Sở, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh- Truyền hình
Quảng Trị...
- Tập huấn hướng dẫn các tổ chức/cá nhân công bố chất lượng sản phẩm hàng
hóa, đăng ký mã số mã vạch, ghi nhãn sản phẩm, xây dựng hệ thống quản lý chất
lượng, công cụ năng suất chất lượng, phổ biến Nghị quyết 163/2021/NQ-HĐND tại
các huyện, thị xã, thành phố.
2. Đào tạo nguồn nhân lực.
Tham gia đào tạo chuyên gia về năng suất chất lượng nhằm triển khai Kế
hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND Tỉnh.
3. Đánh giá thực trạng về năng suất chất lượng tại một số doanh nghiệp
vừa và nhỏ, hợp tác xã để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản
phẩm OCOP.
- Điều tra, khảo sát thực trạng việc áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý chất
lượng nâng cao năng suất chất lượng tại 40 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã
để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP.
- Báo cáo đánh giá thực trạng tại 40 doanh nghiệp và lựa chọn 02/40 doanh
nghiệp hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch năng suất chất lượng trong năm
2023.
4. Triển khai nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
Ứng dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng
tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả
năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ các nguồn: kinh phí sự nghiệp
khoa học và công nghệ năm 2022.
Nội dung, tiến độ và kinh phí thực hiện tại Phụ lục kèm theo.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng Quản lý Công nghệ và
Sở hữu trí tuệ tổ chức, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan triển khai thực
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hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này theo đúng nội dung, bảo đảm tiến độ đề ra;
tổng hợp báo cáo theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có các khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh
đạo Sở để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành (p/h);
- UBND các huyện, thành phố (p/h);
- Lưu: VT, TĐC.

GIÁM ĐỐC

Trần Ngọc Lân
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Phụ lục: Nội dung, tiến độ và kinh phí thực hiện
12
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ……./KH-SKHCN ngày …./7/2022
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị
STT

1

2

3

4

5

Thời gian
thực hiện
Quý
III/2022

Kinh phí sự nghiệp
KHCN năm 2022

Các phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ
tầng các huyện, thị xã, TP; Các
hợp tác xã, doanh nghiệp.

Quý
III/2021

Kinh phí sự nghiệp
KHCN năm 2022

Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường
Chất lượng
Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường
Chất lượng

Các phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ
tầng các huyện, thị xã, TP; Các
hợp tác xã, doanh nghiệp.
Các phòng, đơn vị liên quan.

Quý
III-IV/2022

Kinh phí sự nghiệp
KHCN năm 2022

Quý
III/2022

Kinh phí sự nghiệp
KHCN năm 2022

Phòng Quản lý
CN&SHTT

Các phòng, đơn vị liên quan.

Cả năm

Kinh phí địa phương
của Nghị quyết số
163/2021/NQ-HĐND

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Viết bài tuyên truyền về hỗ trợ
doanh nghiệp nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
dựa trên nền tảng khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo trên
Trang thông tin điện tử của Sở
Tổ chức (02 lớp; 1 lớp 40 người)
tập huấn hướng dẫn các tổ chức/cá
nhân công bố chất lượng sản
phẩm hàng hóa, đăng ký mã số mã
vạch, ghi nhãn sản phẩm, xây
dựng hệ thống quản lý chất lượng,
phổ
biến
Nghị
quyết
163/2021/NQ-HĐND tại các
huyện, thị xã, TP.
Cử cán bộ tham gia đào tạo
chuyên gia về Chương trinh năng
suất chất lượng.
Điều tra, khảo sát thực trạng việc
áp dụng các công cụ, hệ thống
quản lý chất lượng nâng cao năng
suất chất lượng tại 40 doanh
nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã
để phát triển các sản phẩm chủ lực,
sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP.
Hỗ trợ cải tiến, đổi mới công
nghệ, chuyển giao công nghệ
nhằm nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm; mô hình kinh

Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường
Chất lượng

Trung tâm Nghiên cứu, Ứng
dụng và Thông tin KH&CN

Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường
Chất lượng

Kinh phí
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STT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian
thực hiện

doanh mới (thông qua chính sách
Nghị quyết số 163/2021/NQHĐND ngày 09/12/2021 và Nghị
định số 80/2021/NĐ-CP ngày
26/8/2021).

Kinh phí
ngày 09/12/2021 và kinh
phí TW của Nghị định số
80/2021/NĐ-CP ngày
26/8/2021

Phòng Quản lý
CN&SHTT

Các phòng, đơn vị liên quan.

Cả năm
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Hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ
sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu
dáng công nghiệp, nhãn hiệu và
giống cây trồng mới.

Kinh phí lồng ghép với
Chương trình phát triển
tài sản trí tuệ và Nghị
quyết số 163/2021/NQHĐND ngày 09/12/2021

Phòng Quản lý
CN&SHTT

Các phòng, đơn vị liên quan.

Cả năm
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Hỗ trợ triển khai các dự án xây
dựng, quản lý và phát triển nhãn
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập
thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc
sản, sản phẩm làng nghề, sản
phẩm đặc thù của địa phương.

Kinh phí lồng ghép với
Chương trình phát triển
tài sản trí tuệ

