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KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030” trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận trong 05 năm (2021 – 2025) 

   

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc 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 (sau 

đây viết tắt là Chương trình); 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 05 năm (2021 - 2025) cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, trọng tâm thực hiện hỗ trợ 

doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng góp phần nâng tỷ trọng đóng 

góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng 

cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh 

Bình Thuận. 

2. Có sự phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm, quyền hạn của các cơ 

quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ được giao.   

II. MỤC TIÊU 

1. Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất chất 

lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%, trong đó, số doanh nghiệp được hỗ trợ xây 

dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và hệ 

thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tăng 10% so với giai 

đoạn 2011 - 2020.  

2. Hỗ trợ ít nhất 02 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các 

giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, 

nhân rộng trên toàn tỉnh. 
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3. Tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên địa 

bàn tỉnh đạt chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu đánh giá sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu. 

4. Đào tạo ít nhất 06 chuyên gia năng suất chất lượng của tỉnh đạt tiêu 

chuẩn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thực hiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng 

suất chất lượng 

- Thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động năng suất chất 

lượng của Trung ương trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch tổng thể nâng cao 

năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Phổ biến, triển khai áp dụng các giải pháp năng suất xanh và phát triển 

cộng đồng đến các doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất 

lượng 

- Tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Chương trình và hội nghị sơ kết, 

đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo trách nhiệm được giao. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo để phổ biến, hướng dẫn áp 

dụng đến các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho 

doanh nghiệp. 

- Tổ chức cho doanh nghiệp tham quan học tập các mô hình điểm năng 

suất chất lượng. 

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành 

tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng vào năm cuối của kế 

hoạch. 

- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia theo quy định.  

3. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ 

thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho 

sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh 

- Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản; áp dụng các hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù, hệ thống quản lý mới 

được công bố; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. 
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- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực 

hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để 

thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các công cụ hỗ trợ cho mô hình sản xuất 

thông minh, dịch vụ thông minh. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ 

thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức 

khỏe nghề nghiệp, chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.  

4. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất 

lượng của địa phương 

- Đào tạo 06 người của tỉnh trở thành chuyên gia năng suất chất lượng 

theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên năng suất chất lượng của tỉnh 

với lực lượng nòng cốt là công chức, viên chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất 

chất lượng cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động. 

5. Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự 

phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

- Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia phục vụ trực tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, 

sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.  

- Hỗ trợ áp dụng, duy trì hiệu lực áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ  

cải tiến năng suất chất lượng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho các 

tổ chức thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa 

xuất khẩu chủ lực trên địa bàn tỉnh. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch bao gồm: Nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ  

- Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, chủ trì giúp Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch này. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là 

cơ quan thường trực triển khai kế hoạch.  
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- Tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động năng 

suất chất lượng của Trung ương trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, đào tạo về năng suất 

chất lượng; thực hiện các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực về năng suất chất 

lượng. 

- Thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ 

trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, tham gia Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 

theo quy định. 

- Tham mưu, đề xuất việc tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có 

thành tích trong hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng.  

- Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được nêu của kế hoạch này và yêu 

cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ, lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm 

vụ được giao, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, phê duyệt. 

- Định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện cho Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tổ 

chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ vào năm cuối của kế hoạch 

này.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện nhiệm vụ 

hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện nhiệm vụ 

hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, 

tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng các công cụ hỗ trợ cho mô hình sản xuất thông 

minh và dịch vụ thông minh. 

4. Sở Tài chính 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh bố trí dự toán để thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch này phù 

hợp với khả năng ngân sách địa phương và theo đúng quy định của pháp luật 

về ngân sách Nhà nước; phối hợp tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách 

thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng có liên quan đến cơ chế tài chính. 

5. Các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố  
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Căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý Nhà nước được giao, các Sở, 

ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, giới thiệu, vận động doanh nghiệp tham gia Chương trình; đồng thời, 

tham gia xét chọn việc hỗ trợ doanh nghiệp. 

- Tham mưu, tổ chức thực hiện các chính sách, giải pháp thúc đẩy nâng 

cao năng suất chất lượng của Trung ương trên địa bàn tỉnh đối với các sản 

phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý. 

- Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch này vào các chương 

trình, kế hoạch thuộc thẩm quyền quản lý có nội dung liên quan để tránh 

chồng chéo và thực hiện có hiệu quả.  

- Định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, báo cáo kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ được giao về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo 

cáo chung. 

6. Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các 

Hội, Hiệp hội ngành nghề 

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn, giới thiệu, vận động doanh nghiệp hội 

viên tham gia Chương trình; tham gia ý kiến đề xuất, xây dựng, các cơ chế, 

chính sách, giải pháp phù hợp thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng. 

- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về 

năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp hội viên; tham gia xét chọn khen 

thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy nâng cao năng 

suất chất lượng. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Chi tiết nhiệm vụ, giải pháp, thời gian và phân công trách nhiệm thực 

hiện Kế hoạch theo Phụ lục đính kèm./. 
Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa);           

- Các cơ quan chuyên môn;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh;  

- Lưu: VT, KT, KGVXNV. Trang. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-26T10:36:33+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Đức Hòa<hoand@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2021-03-26T10:36:42+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




