
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /KH-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

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

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 275/BKHCN-TĐC ngày 17/02/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2030, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 

2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình quốc gia 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 

đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 trong năm 2022. 

2. Yêu cầu 

Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đạt được 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 79/KH-UBND. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng 

suất, chất lượng 

- Kịp thời cụ thể hóa cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng phù 

hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh. 

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách đặc thù thúc đẩy hoạt động 

nâng cao năng suất, chất lượng phù hợp điều kiện của tỉnh. 

2. Thông tin, truyền thông về năng suất, chất lượng 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở cung cấp dịch vụ, cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là tổ chức) về nghiên cứu, đổi 

mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý để nâng cao năng suất, chất lượng và sức 
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cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

- Tổ chức, triển khai các hình thức thông tin, truyền thông để phổ biến, 

chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ tại doanh nghiệp, địa phương. 

- Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia các hoạt động 

của Giải thưởng chất lượng quốc gia. 

3. Hỗ trợ 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 

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021 - 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 

25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

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

- Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên gia năng suất, chất lượng được 

chứng nhận đạt tiêu chuẩn quy định; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất, 

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

- Hỗ trợ đào tạo kiến thức về năng suất, chất lượng trong các trường cao 

đẳng nghề, dạy nghề. 

5. Hợp tác về năng suất, chất lượng 

Tham gia các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước để đào tạo, nâng cao 

trình độ cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia về năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa,… 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Từ nguồn ngân sách tỉnh đã được giao tại Quyết định 2399/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh, các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức liên quan thông tin tuyên 

truyền về Kế hoạch này. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định dự toán và 

thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.  

2. Sở Tài chính  

Phối hợp thẩm định dự toán và quyết toán kinh phí theo quy định của 



3 

 

pháp luật về ngân sách nhà nước.  

3. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

 - Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 

đến các đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để tham gia thực hiện. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị có liên quan thực 

hiện các nội dung của Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý. 

4. Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

 - Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 

đến các tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.  

 - Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, hỗ trợ của các tổ chức và phối 

hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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