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quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 
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trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

           Mỹ Lộc, ngày         tháng        năm 2022 

 
 

        

 
Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 
 

      Thực hiện Văn bản số 326/SKHCN-TĐC ngày 09/5/2022 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 

2023 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. 

  UBND  huyện thông báo tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị 

trấn Mỹ Lộc, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện  một  số nội  dung đề xuất nhiệm vụ 

thuộc Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng bắt đầu thực hiện từ năm 2023 

như sau: 

  1. Yêu cầu chung 

  - Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg; 

  - Các đề xuất nhiệm vụ phải phù hợp thẩm quyền quản lý của các Sở ngành, 

UBND các huyện/TP; 

  - Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; phục 

vụ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất,chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

  - Các nhiệm vụ đề xuất phải đảm bảo tính khả thi;phải trình bày cụ thể, rõ ràng về 

mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến đạt được trong khoảng thời gian cụ thể. 

 2. Các nội dung trọng tâm, ưu tiên thực hiện năm 2023 

 - Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hóa, hiện 

đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công  

cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, đổi mới sáng tạo và năng suất 

xanh. Hình thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng; 

 - 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 quốc gia, ngành, địa phương và doanh 

nghiệp trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế; 
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 - Phát triển các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, năng suất xanh theo mô 

hình của các Trung tâm xuất sắc của Tổ chức Năng suất Châu Á(APO). Tiếp tục mở 

rộng đào tạo kiến thức năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, địa 

phương và doanh nghiệp. 

  3. Quy trình và yêu cầu về hồ sơ đề xuất 

   a. Quy  trình  đề xuất: Thực   hiện  theo  quy  định   tại  Thông  tư số 07/2014/TT-

BKHCN,  ngày  26/5/2014  của  Bộ  Khoa  học  và  Công  nghệ, và Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN, ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

07/2014/TT-BKHCN. 

  b. Hồ sơ đề xuất 

  - Công văn đề xuất nhiệm vụ của Sở, ngành, UBND huyện/TP và tổ chức, doanh 

nghiệp; 

  - Bảng tổng hợp đề xuất nhiệm vụ của Sở, ngành, UBND huyện/TP theo mẫu đính 

kèm (lưu ý sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên); 

  - Các  phiếu  đề  xuất  nhiệm  vụ  theo  mẫu  quy  định  tại Thông  tư  

số03/2017/TT-BKHCN; kèm theo các văn bản thể hiện nhu cầu và cam kết của doanh 

nghiệp trong việc phối hợp thực hiện, đối ứng kinh phí, tiếp nhận hoặc ứng dụng kết quả 

(đối với nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm). 

  4. Thời hạn nộp hồ sơ 

  Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tổng hợp đề xuất nhiệm vụ các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn Mỹ Lộc, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện  

gửi về UBND huyện qua phòng Kinh tế và Hạ tầng trước ngày 15/5/2022; phòng Kinh 

tế và Hạ tầng tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Khoa học và Công 

nghệ trong ngày 16/5/2022.  

   UBND huyện thông báo tới các các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các 

xã, thị trấn Mỹ Lộc, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Đ/c CT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Như trên; 

- Lưu VT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Lê Quang Huy 
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