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KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nâng
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022
Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 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; Thông tư số
35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định cơ chế
quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số
262/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng
đến năm 2030; Công văn số 149/UBND-CN ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về
việc triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm hàng hoá năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành
Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022, với những nội
dung chính sau đây:
I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH
1. Mục tiêu chung
a) Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh về
nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng công nghệ quản lý tiên
tiến theo tiêu chuẩn quốc tế để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã 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.
c) Tạo bước chuyển biến rõ rệt về nâng cao năng suất và chất lượng của các
sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển
kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 10 chuyên gia năng suất
chất lượng tại các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp.
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- Có trên 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất các sản phẩm đặc
sản của địa phương được phổ biến, tập huấn, tuyên truyền, ứng dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu
chuẩn quốc tế, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.
- Có ít nhất 5 doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ,
thiết bị thuộc các lĩnh vực: dệt may; sản xuất thực phẩm; vật liệu xây dựng; các
sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, nông nghiệp; các sản phẩm đặc sản của địa
phương.
- Có 10 đến 20 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất các sản phẩm hàng
hóa chủ lực của tỉnh, các đặc sản của địa phương được hỗ trợ áp dụng các hệ
thống quản lý và công cụ quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn
quốc tế.
- Có ít nhất 3 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.
II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh sản xuất các
sản phẩm chủ lực của địa phương, các sản phẩm mang thương hiệu Huế, các sản
phẩm thuộc các ngành ưu tiên phát triển như dược liệu, các sản phẩm đạt giải
OCOP, các sản phẩm đã được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn
tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cấp quốc gia.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất
chất lượng
a) Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất lao động trong quá trình
tái cấu trúc nền kinh tế.
b) Vận động, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị cho
ngành nghề, làng nghề truyền thống.
c) Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho
các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh, công bố hợp chuẩn phù hợp với tiêu
chuẩn quốc gia, công bố hợp quy và đánh giá phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật
quốc gia, hướng dẫn đăng ký và sử dụng mã số mã vạch sản phẩm.
2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng
a) Tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về ứng dụng các giải pháp hỗ trợ
doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
b) Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kiến thức, kinh
nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng trên Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh”.
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3. Đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng các hệ thống quản lý,
công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất các
sản phẩm chủ lực của địa phương, các sản phẩm mang thương hiệu Huế, đẩy
mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc
thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố.
Triển khai Dự án “Tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng các hệ thống quản lý,
công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại 03 doanh nghiệp/cơ sở sản xuất trên địa
bàn tỉnh”:
a) Tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng các hệ thống phân tích mối nguy
và kiểm soát điểm tới hạn theo Tiêu chuẩn HACCP tại 01 cơ sở/doanh nghiệp.
b) Tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng các hệ thống quản lý An toàn thực
phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000 tại 02 cơ sở/doanh nghiệp.
(bao gồm hoạt động khảo sát cơ sở sản xuất, đào tạo nhận thức chung, đào tạo
nội dung áp dụng tiêu chuẩn).
4. Tư vấn, hướng dẫn, đào tạo đánh giá giám sát định kỳ việc áp dụng các
hệ thống quản lý tiên tiến được áp dụng tại doanh nghiệp nhằm cải tiến liên tục,
duy trì và áp dụng có hiệu quả.
5. Hỗ trợ 10 doanh nghiệp chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm, chất lượng, môi trường, năng lượng, an toàn
và sức khỏe nghề nghiệp, sản xuất nông nghiệp tốt, chứng nhận hợp chuẩn, hợp
quy.
6. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng
a) Phối hợp xây dựng, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất.
Tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy
định.
b) Tổ chức 2 đến 3 khoá đào tạo, tập huấn chuyên sâu về các mô hình áp
dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (ISO 9000,
ISO 14000, ISO 22000, HACCP, VietGAP, SA 8000, ISO/TS 16949; ISO/IEC
17025; OHSAS 18000; TQM; CRM; GMP; 5S; KAIZEN...), nhất là các công cụ
hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.
7. Tìm kiếm, xác định các đơn vị tư vấn, chuyên gia thực hiện hỗ trợ phát
triển sản phẩm và chuyển giao công nghệ hiệu quả nhằm nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp; Nghiên cứu, đánh giá hỗ
trợ tư vấn cho từng doanh nghiệp về phát triển sản phẩm và chuyển giao công
nghệ phù hợp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho
các doanh nghiệp.
Nội dung ưu tiên thực hiện có Phụ lục kèm theo.
IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH
Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm nguồn ngân sách nhà nước giao
và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực của Chương trình:
- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch;
- Triển khai nhiệm vụ KHCN Tư vấn, hướng dẫn, đánh giá áp dụng hệ
thống quản lý được áp dụng tại cơ sở sản xuất/doanh nghiệp, thực hiện việc lựa
chọn đơn vị tư vấn, chứng nhận hệ thống quản lý được áp dụng tại cơ sở sản
xuất/doanh nghiệp theo các quy định hiện hành;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ cuối năm, hoặc đột xuất
khi có yêu cầu tổng hợp tình hình và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công
nghệ tình hình triển khai Chương trình.
- Tham mưu thực hiện việc sơ kết, tổng kết kế hoạch và đề xuất kế hoạch
năm tiếp theo.
2. Hiệp hội Doanh nghệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh
doanh trên nhu cầu thực tế của đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương
để được hỗ trợ, tham gia thực hiện nội dung của Kế hoạch; phối hợp với Sở Khoa
học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch đến các doanh nghiệp,
hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan để tham gia thực hiện.
Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 284/KH-SKHCN ngày 22/02/2022 của
Sở Khoa học và Công nghệ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng
mắc, các sở, ban, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Khoa học và Công
nghệ để tổng hợp, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Sở: KHCN, CT, KHĐT, TC, XD,
NN&PTNT, YT;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- Hội DN trẻ tỉnh;
- Lưu: VT.
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