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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của 

UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch "hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,

giai đoạn 2021 - 2025” năm 2021
 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh 
ban hành Kế hoạch "Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025"; theo đề 
nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình 298/TTr-SKHCN ngày 
25/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
318/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh năm 2021 với các nội dung chủ 
yếu như sau:

I. Nội dung
1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách về năng suất 

chất lượng cho các ngành, các cấp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng các hình 
thức phù hợp như tờ rơi, văn bản, đào tạo, tập huấn, làm việc, …

2. Rà soát, cử cán bộ của cơ quan, doanh nghiệp tham gia các khóa đào tạo 
về chuyên gia năng suất chất lượng, đội ngũ giảng viên năng suất chất lượng, cán 
bộ quản lý năng suất chất lượng, cán bộ quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 
cụ thể như sau:

a. Gửi đào tạo 06-08 lượt chuyên gia về năng suất chất lượng.
b. Tổ chức đào tạo 01 khóa nghiệp vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 

phục vụ hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.
3. Tổ chức 09 khóa tập huấn về năng suất chất lượng, tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của cơ quan, doanh nghiệp.
4. Triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng theo 

quy định tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về việc Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt 
động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. 

II. Kinh phí
Sở Khoa học và Công nghệ lập dự trù kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 
III. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, giúp UBND tỉnh quản lý 



2

và triển khai Kế hoạch, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai 
Kế hoạch này cho phù hợp với thực tiễn, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công 
nghệ và các cơ quan có liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương nghiên cứu những 
nội dung khác về năng suất chất lượng để điều chỉnh, bổ sung vào Nghị quyết 02, 
làm cơ sở hỗ trợ doanh nghệp trong thời gian đến.

- Chủ trì xác định nội dung, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về năng suất 
chất lượng, nghiệp vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên cơ sở khảo sát nhu 
cầu của cơ quan, doanh nghiệp. 

2. Sở Tài chính
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch 

trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Thẩm định, trình UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Sở Khoa học và Công 

nghệ để thực hiện kế hoạch.
3. Các Sở, Ban, ngành có liên quan
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch 

trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 

đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để tham gia thực hiện.
- Hướng dẫn, tập huấn, thanh kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực 

thuộc thẩm quyền quản lý.
4. Liên minh hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh
- Phối hợp triển khai thực hiện nội dung nâng cao năng suất, chất lượng 

trong các hợp tác xã, làng nghề, doanh nghiệp, hỗ trợ các lĩnh vực liên quan đến 
nội dung Kế hoạch.

- Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, hỗ trợ của các tổ chức, doanh 
nghiệp cho Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và giải quyết.

5. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng 
Nam; Báo Quảng Nam

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin; 
tổ chức thông tin, tuyên truyền và phổ biến các hoạt động năng suất chất lượng 
trên địa bàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch 

trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
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- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 
đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để tham gia thực hiện.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, 
các doanh nghiệp, tổ chức tham gia vào Kế hoạch, gắn kết các hoạt động kinh tế 
xã hội của địa phương với phong trào năng suất, chất lượng của tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND 
ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch "hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2021 - 2025" năm 2021. Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, thủ 
trưởng các Sở, Ban, ngành và địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
đạt kết quả./.

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Tổng cục TCĐLCL;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Liên minh HTX;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 [daky]
Lê Trí Thanh
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