ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 18

tháng 03 năm 2019

Số: 551/BCĐ-UBND

KẾ HOẠCH
Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2019”
Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;
Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định về tổ chức, quản lý và điều hành
Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;
Căn cứ Thông báo kết luận số 4234/TB-KHCN ngày 28 tháng 12 năm
2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương
trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh
nghiệp Việt Nam đến năm 2020” - năm 2018;
Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”;
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 04 tháng 2 năm 2016 của UBND
tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020”;
Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Chủ
tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Dự
án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020”.
Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng
hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020” xây dựng Kế
hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2019” (gọi tắt là Dự án), cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ
thống quản lý chất lượng, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng.
Phát triển nguồn nhân lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa của tỉnh.
- Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản
phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh
nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm chủ lực của tỉnh, đóng góp tích cực vào
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
II. Nội dung
1. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về dự án
1.1. Thông báo/đăng bài tuyên truyền phổ biến Dự án trên báo
- Số lượng: 02 cuộc.
- Nội dung:
+ Thông báo về đối tượng tham gia dự án, kinh phí hỗ trợ cụ thể của từng
lĩnh vực doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án, điều kiện để tham gia dự án
(thực hiện trong tháng 3/2019).
+ Đăng bài tuyên truyền về dự án để các doanh nghiệp tham gia (thực
hiện trong tháng 4/2019).
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Báo
Hậu Giang.
1.2.Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, trang
thông tin điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu
a) Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang
- Số lượng: 01 cuộc.
- Nội dung: thực hiện phóng sự tuyên truyền về dự án, giới thiệu những
kết quả mang lại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia dự án.
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Đài
Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian thực hiện: tháng 5 năm 2019.
b) Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu
- Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên cập nhật nội dung dự án, mức
hỗ trợ, phiếu đăng ký tham gia dự án trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tuyên truyền Dự án trên Trang thông tin
điện tử của các đơn vị.
1.3. Hội nghị phổ biến, triển khai các nội dung của Dự án cho doanh
nghiệp
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- Số lượng: 01 cuộc.
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Tài chính,
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Báo Hậu
Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang; UBND huyện, thị xã,
thành phố; các tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: tháng 6/2019.
Giao Tổ giúp việc Ban Điều hành Dự án xây dựng kế hoạch chi tiết tổ
chức Hội nghị trình Trưởng ban Ban Điều hành xem xét, quyết định trước khi
triển khai thực hiện (ưu tiên triển khai lồng ghép vào các chương trình, dự án hỗ
trợ doanh nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì).
2. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án
2.1. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001,
14000, 22000, 50001, 17025, SA 8000, HACCP, FSSC, GMP, VietGAP, hỗ trợ
doanh nghiệp ứng dụng mã số mã vạch trong truy suất nguồn gốc…
- Số lượng: 04 doanh nghiệp.
- Đối tượng: các ngành sản xuất như thủy sản đông lạnh, gạo xay xát, thức
ăn chăn nuôi, bánh kẹo, chả, thực phẩm, rau quả các loại, đường, nước mắm,
gạch nung, quần áo may sẵn, hàng tiêu dùng…
- Địa bàn: trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Xây dựng,
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
UBND huyện, thị xã, thành phố, các Tổ chức tư vấn, Tổ chức chứng nhận, các
doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án.
- Thời gian thực hiện: trong năm.
- Kết quả, sản phẩm: được cấp chứng nhận.
2.2. Doanh nghiệp áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng
(Kaizen, 5S, Six Sigma, các công cụ thống kê…)
- Số lượng: 03 doanh nghiệp.
- Đối tượng: các ngành sản xuất như thủy sản đông lạnh, gạo xay xát, thức
ăn chăn nuôi, bánh kẹo, chả, thực phẩm, rau quả các loại, đường, nước mắm,
gạch nung, quần áo may sẵn, hàng tiêu dùng …
- Địa bàn: trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Xây dựng,
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Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
UBND huyện, thị xã, thành phố, các Tổ chức tư vấn, Tổ chức chứng nhận, các
doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án.
- Thời gian thực hiện: trong năm.
- Kết quả, sản phẩm: được đánh giá, nghiệm thu.
2.3. Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn
quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật (các sản phẩm: thủy sản
đông lạnh, đường, nước mắm, thức ăn gia súc, gạo xay xát, nước uống đóng
chai, nước đá cây, nước sinh hoạt, lúa giống…)
- Số lượng: 8 sản phẩm
- Đối tượng: các ngành sản xuất như thủy sản đông lạnh, gạo xay xát, thức
ăn chăn nuôi, bánh kẹo, chả, nước uống, thực phẩm, rau quả các loại, đường,
nước mắm, gạch nung, quần áo may sẵn, lúa giống, hàng tiêu dùng…
- Địa bàn: trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Xây dựng,
Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
UBND huyện, thị xã, thành phố, các Tổ chức chứng nhận; các doanh nghiệp
đăng ký tham gia dự án.
- Thời gian thực hiện: trong năm.
- Kết quả, sản phẩm: được cấp chứng nhận, công bố hợp chuẩn/hợp quy.
2.4. Doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia
- Số lượng: 2 doanh nghiệp.
- Đối tượng: các doanh nghiệp có khả năng đáp ứng theo tiêu chí của các
giải thưởng Quốc gia.
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Tiêu
chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Sở
Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng.
- Thời gian thực hiện: trong năm.
- Kết quả, sản phẩm: đạt giải thưởng chất lượng Quốc gia.
2.5. Doanh nghiệp hoàn thiện, đổi mới công nghệ, đổi mới dây chuyền sản xuất
- Số lượng: 2 doanh nghiệp
- Đối tượng: các ngành sản xuất như thủy sản đông lạnh, gạo xay xát, thức
ăn chăn nuôi, bánh kẹo, chả, thực phẩm, rau quả các loại, đường, nước mắm,
gạch nung, quần áo may sẵn, hàng tiêu dùng …
- Địa bàn: trên địa bàn tỉnh.
4

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Công
Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài
chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện,
thị xã, thành phố; các Tổ chức tư vấn; các doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án.
- Thời gian thực hiện: trong năm.
- Kết quả, sản phẩm: được đánh giá, nghiệm thu.
2.6. Đào tạo tập huấn về công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn; đánh giá sự
phù hợp; công cụ năng suất chất lượng; hệ thống quản lý chất lượng
- Số lượng: 2 lớp.
+ Lớp 1: hướng dẫn xây dựng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015; chuyên gia năng suất, chất
lượng cho công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố
(tổ chức trong tháng 4/2019).
+ Lớp 2: xây dựng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2015; đào tạo tập huấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá
sự phù hợp; công cụ năng suất chất lượng; hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho
công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp (tổ chức trong tháng
6/2019).
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các
Sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh; các tổ chức đào tạo về năng suất chất lượng.
III. Kinh phí
- Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 520.300.000 đồng (năm trăm hai mươi
triệu ba trăm nghìn đồng).
- Nguồn vốn: ngân sách Nhà nước.
(Đính kèm Phụ lục chi tiết)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Ban Điều hành Dự
án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020”) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này; định kỳ vào tháng 5, tháng 12 hoặc
khi có yêu cầu đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Dự án về Bộ Khoa học và
Công nghệ, UBND tỉnh theo quy định.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh, Báo Hậu Giang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên
truyền nội dung Kế hoạch này, các cơ chế chính sách hỗ trợ của Dự án đối với
doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin truyền thông để góp phần nâng cao
hiệu quả thực hiện dự án.
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3. Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Y tế,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND
huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp
chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2019”. Trong quá
trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo
cáo về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Ban Điều hành Dự án
“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh
Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020” chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- Tổng cục TCĐLCL;
- Sở: KH&CN, TT&TT, TC, KH&ĐT,
CT, YT, NN&PTNT;
- BQL các KCN tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TRƯỞNG BAN
Ngày ký: 18/03/2019 14:46
Người ký: Ủy ban nhân dân
Cơ quan: Ủy ban nhân dân
Tỉnh Hậu Giang
Quốc gia: VN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Văn Tuấn
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