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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 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 hoá giai đoạn 2021- 2030, U N t nh an
hành ế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa àn t nh Đắk Lắk giai đoạn
2021- 2025, định hướng đến năm 2030 như sau:
I M C TI U CỦA CỦA CH

NG T

NH

1. Mục tiêu chung
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng
hoá (gọi tắt là năng suất chất lượng) trên cơ sở áp dụng các giải pháp v tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất
lượng, góp phần nâng t trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp
(TFP) vào tăng trưởng kinh tế, năng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức
cạnh tranh của n n kinh tế.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Giai đoạn 2021 - 2025
- Xây dựng, an hành từ 01 đến 02 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để áp
dụng cho sản phẩm, hàng hoá chủ lực của t nh.
- Tổ chức đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho từ 20 đến 50 chuyên gia
năng suất chất lượng cho các cơ quan, doanh nghiệp trong t nh; tập huấn ồi
dưỡng kiến thức, kỹ năng v năng suất chất lượng cho cán ộ lãnh đạo, quản lý
và người lao động của các doanh nghiệp trong t nh từ 03 - 05 khoá.
- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng,
công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; đánh giá
chứng nhận và công ố hợp chuẩn, hợp quy; xây dựng, áp dụng, thực hành nông
nghiệp tốt (G.A.P) thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ; sản xuất thông minh,
dịch vụ thông minh; chuyển đổi số, năng suất xanh, Giải thưởng chất lượng
quốc gia… từ 40 - 80 lượt doanh nghiệp.
) Định hướng giai đoạn 2025 - 2030
- Tiếp tục triển khai, nhân rộng các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp của giai
đoạn 2021 - 2025.
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- Xây dựng, an hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để áp dụng cho sản
phẩm, hàng hoá chủ lực của t nh.
- Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt v
năng suất để phục vụ doanh nghiệp trong t nh và các cơ sở dữ liệu khác liên
quan.
- Tiếp tục đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho chuyên gia năng suất
chất lượng cho các cơ quan, doanh nghiệp trong t nh.
- Liên kết, hợp tác tổ chức đào tạo, ồi dưỡng kiến thức, kỹ năng v năng
suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy ngh .
- Nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế.
- Đẩy mạnh cơ chế thừa nhận lẫn nhau v kết quả đánh giá sự phù hợp ở
các cấp độ.
- Thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, phối hợp, hợp
tác với Tổ chức Năng suất Châu Á, các Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực
triển khai thực hiện một số nội dung, chương trình, dự án v năng suất chất
lượng phù hợp với tình hình, thực trạng của địa phương.
- Tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm v gia tăng năng suất chất
lượng, so sánh năng suất với các t nh, trong nước, các quốc gia trong khu vực và
trên thế giới.
3. Đối tượng
a) Đối tượng tham gia thực hiện: Các Sở, ngành, Hiệp hội, Hội, Ủy an
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong t nh, đơn vị tư vấn, tổ chức đánh giá
chứng nhận và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
) Đối tượng được hỗ trợ: Các doanh nghiệp trong t nh, các doanh nghiệp
khoa học công nghệ. Ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất sản phẩm,
hàng hoá chủ lực của t nhnhư: Cà phê, cao su, mật ong; nông sản, trái cây, cây
dược liệu; cơ khí; vật liệu xây dựng…; các doanh nghiệp tham gia thực hiện
chuỗi giá trị, sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, chuyển đổi số …
II NỘI DUNG, NHIỆM V VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất
chất lượng
a) Nghiên cứu, đ xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp v khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất của t nh và doanh
nghiệp trong quá trình tái cấu trúc n n kinh tế.
) Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát
triển cộng đồng đáp ứng yêu cầu giảm thiểu ô nhiễm, ảo vệ môi trường của tổ
chức, doanh nghiệp trên địa àn t nh Đắk Lắk.
2. Tăng cường công tác thông tin, truy n thông v năng suất chất lượng
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a) Đẩy mạnh phổ iến, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ
cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ sản xuất thông minh,
dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp.
) Tổ chức, triển khai đa dạng các hình thức thông tin, truy n thông, phổ
iến, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm v nâng cao năng suất chất lượng để nhi u
doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức trong t nh được iết đến.
c) Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt v
năng suất để phục vụ doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu liên quan khác.
d) Tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân trên địa àn t nh có thành
tích trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. huyến khích, hỗ trợ doanh
nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất lượng quốc gia, Giải
thưởng chất lượng Châu Á Thái ình ương…
3. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống
quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; công cụ hỗ trợ cho
sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh
a) Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng,
công cụ cải tiến năng suất chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường, năng
lượng, an toàn và sức khỏe ngh nghiệp… phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu
chuẩn quốc tế.
) Hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá chứng nhận và công ố hợp chuẩn, hợp
quy.
c) Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm
hàng hóa, thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp
hữu cơ, năng suất xanh.
d) Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để
thiết lập tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; xây dựng áp
dụng hệ thống, tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ v chuyển đổi số, sản xuất thông
minh, dịch vụ thông minh.
đ) Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng đồng ộ các giải pháp nâng
cao năng suất chất lượng trở thành mô hình điểm để nhân rộng trên địa àn t nh.
e) Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động của Giải thưởng chất
lượng quốc gia, Giải thưởng chất lượng Châu Á Thái ình ương…
g) Triển khai, lồng ghép các Đ án, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
khác của t nh để tận dụng được các nguồn lực.
4. Đào tào nguồn nhân lực
a) Tổ chức đào tạo đội ngũ chuyên gia v năng suất và chất lượng có khả
năng đánh giá, phân tích các ch tiêu v năng suất và chất lượng nhằm tạo nguồn
nhân lực cho t nh.
) Tổ chức đào tạo, ồi dưỡng kiến thức, kỹ năng v năng suất chất lượng
cho ộ lãnh đạo, cán ộ quản lý và người lao động của các doanh nghiệp trong
t nh.
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5. Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hoá và đánh giá sự phù hợp
với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Xây dựng, an hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương để phục vụ cho hoạt
động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá, thiết lập n n tảng tiêu
chuẩn hóa cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.
6. Đẩy mạnh hợp tác v năng suất chất lượng
a) Tăng cường hợp tác với các đơn vị thuộc Trung ương, các địa phương
để thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án năng suất.
b) Trao đổi v kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất, so sánh năng suất
với các địa phương trong cả nước.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí thực hiện ế hoạch được ố trí từ nguồn ngân sách cấp
t nh, vốn tài trợ trong nước và ngoài nước, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn
huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
2. Hằng năm, vào thời điểm lập dự toán cho năm sau, các cơ quan, đơn vị
căn cứ vào nhiệm vụ được giao, lập kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện, tổng
hợp chung vào dự toán ngân sách nhà nước của đơn vị gửi cơ quan có thẩm
quy n xem xét, phê duyệt theo quy định.
3. Việc quản lý và sử dụng kinh phí triển khai ế hoạch thực hiện theo
Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 35/2021/TT- TC ngày 19/5/2021 của
ộ 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 và các văn ản quy định pháp luật hiện hành.
IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở hoa học và Công nghệ
a) Là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp U N t nh triển khai thực hiện các
nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng
hoá trên địa àn t nh Đắk Lắk giai đoạn 2021- 2025 theo ế hoạch đã an hành.
Hằng năm an hành kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện ế hoạch tổng thể
này.
) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành trong t nh hoàn thiện cơ chế, chính
sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; tổ chức thông tin,
truy n thông v năng suất chất lượng cho các cơ quan, doanh nghiệp trong t nh.
c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành trong t nh triển khai việc hỗ trợ cho
doanh nghiệp theo các nội dung đã được phê duyệt. Xây dựng mô hình điểm để
nhân rộng, lan tỏa các nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa àn t nh; Tổ chức đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực v năng suất và chất lượng của địa phương và các nội dung
khác đã được phê duyệt.
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d) Phối hợp với các Sở, ngành trong t nh tôn vinh, khen thưởng các tập
thể, cá nhân trên địa àn t nh có thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng
suất chất lượng.
đ) Trước ngày 30 tháng 11 hàng năm hoặc đột xuất: Tổng hợp, áo cáo
ộ hoa học và Công nghệ, Ủy an nhân dân t nh v kết quả triển khai thực
hiện ế hoạch này.
e) Tham mưu U N t nh tổ chức sơ kết ế hoạch năng suất chất lượng
2021 - 2025 vào năm 2025; căn cứ vào tình hình thực tiễn để tham mưu xây
dựng ế hoạch thực hiện giai đoạn 2026 - 2030 và tổ chức tổng kết vào năm
2030.
2. Các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây
dựng, ế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truy n Thông
a) Hằng năm phối hợp với Sở hoa học và Công nghệ, các ngành, địa
phương trong t nh, phổ iến, tuyên truy n kiến thức v năng suất chất lượng, các
nội dung hỗ trợ của ế hoạch này đến các doanh nghiệp trong t nh.
) Xây dựng,triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, chương trình hỗ trợ
doanh nghiệp, hỗ trợ sản phẩm, hàng hoá thuộc thẩm quy n quản lý, lồng ghép
với kế hoạch này phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của t nh.
c) Đ xuất, phối hợp với Sở hoa học và Công nghệ triển khai mô hình
điểm, nhân rộng các nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất
chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa àn t nh và các nhiệm vụ khác theo ế
hoạch này.
d) Định kỳ, đột xuất áo cáo Ủy an nhân dân t nh (qua Sở hoa học và
Công nghệ) v kết quả triển khai, thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.
3. Sở Tài chính
a) Căn cứ khả năng cân đối ngân sách t nh, giao Sở Tài chính chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu U N t nh ố trí kinh phí
từ nguồn chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước để triển khai thực hiện các
nhiệm vụ của ế hoạch này.
) Định kỳ, đột xuất áo cáo Ủy an nhân dân t nh (qua Sở hoa học và
Công nghệ) v kết quả triển khai, thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.
4. Hiệp hội oanh nghiệp t nh
a) Phối hợp với Sở hoa học và Công nghệ, các Sở ngành khác trong t nh
vận động, giới thiệu doanh nghiệp tham gia Chương trình; tổ chức các hoạt động
tuyên truy n, phổ iến kiến thức v năng suất chất lượng tới cộng đồng doanh
nghiệp trong t nh.
) Phối hợp với các Sở ngành liên quan tổ chức các hoạt động xét tặng,
khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động thúc đẩy nâng cao
năng suất chất lượng của t nh.
c) Định kỳ, đột xuất áo cáo Ủy an nhân dân t nh (qua Sở hoa học và
Công nghệ) v kết quả triển khai, thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.
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5. U N các huyện, thị xã, thành phố trong t nh
Phối hợp với các các Sở, ngành liên quan tuyên truy n, vận động, giới
thiệu các doanh nghiệp tham gia thực hiện các nội dung theo ế hoạch này; gắn
kết các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương với phong trào năng suất và
chất lượng của t nh.
6. Các cơ quan thông tin đại chúng
Đài Phát thanh và Truy n hình t nh, áo Đắk Lắk và các phương tiện
thông tin đại chúng của t nh phối hợp các Sở, an, ngành liên quan tổ chức
thông tin, tuyên truy n và phổ iến v các hoạt động v nâng cao năng suất chất
lượng cho doanh nghiệp và Nhân dân trong t nh.
Trên đây là ế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa àn t nh
Đắk Lắk giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030, các cơ quan, đơn vị
triển khai thực hiện; kịp thời áo cáo những khó khăn, vướng mắc v Ủy an
nhân dân t nh (qua Sở hoa học và Công nghệ) để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- ộ hoa học và Công nghệ ( áo cáo);
- TC TCĐL Chất lượng – ộ H CN;
- CT, PCT U N t nh;
- Các Sở: H CN, TC, H ĐT, CT,
NN PTNT, X , YTế, TT&TT;
- CVP, PCVP U N t nh;
- Đài PT TH t nh; áo Đắk Lắk;
- Hiệp hội oanh nghiệp t nh;
- U N các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng: KT, TH; Trung tâm TTC ;
Cổng TTĐT t nh;
- Lưu: VT, KGVX (Ng-15b).

KT CHỦ TỊCH
PH CHỦ TỊCH
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