
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:       /SKHCN-TĐC 

V/v phối hợp tuyên truyền trợ giúp 

doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện Dự 

án Nâng cao năng suất, chất lượng  

sản phẩm, hàng hóa năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm  2020 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, 

Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã; 

- Một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Dự án: “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020” 

(gọi tắt là Dự án NSCL) đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 

số 748/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 và Kế hoạch số 03/KH-BĐH ngày 09/01/2020 

của Ban điều hành Dự án NSCL về triển khai Dự án NSCL năm 2020. 

Để việc thông tin, tuyên truyền về Dự án đến các doanh nghiệp, hợp tác xã 

biết và tham gia tích cực vào thực hiện Dự án, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên tuyền, phổ biến 

Dự án đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trong đó tập trung vào các nội dung cụ thể 

như sau: 

- Về đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; 

- Về phạm vi hỗ trợ: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp 

tác xã trên địa bàn tỉnh; 

- Về nội dung: Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện xây dựng, áp 

dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chứng nhận hợp chuẩn/hợp quy; Xây dựng, 

áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất 

lượng; Đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất; Đầu tư, 

bổ sung, đổi mới, trang thiết bị đo lường, thử nghiệm để phục vụ đánh giá sự phù 

hợp; Thực hiện các hoạt động về xác lập quyền sở hữu trí tuệ; phát triển thương 

hiệu; Xây dựng nhãn hiệu, mã số mã vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia; Đào 

tạo, hướng dẫn áp dụng và thực hành các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, 



sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ 

hàng hóa; …; đào tạo kỹ năng, tay nghề. 

- Mức hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia thực hiện Dự án tối đa 

50% kinh phí từ ngân sách Nhà nước. 

Chi tiết xin tham khảo tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của 

UBND tỉnh. 

Các doanh nghiệp/Hợp tác xã tham gia Dự án đề nghị điền đầy đủ thông tin 

theo mẫu đăng ký đính kèm và gửi về: Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn) 

Địa chỉ: số 428 đường Hùng Vương, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn.  

Email: chicuctdc.ls@gmail.com 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 02053.874 007 hoặc 

0915.842.898 (gặp đ/c Xuân) 

Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo để các cơ quan, đơn vị  biết và phối hợp 

thực hiện./. 
 

  Nơi nhận:                                                            
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);                                                                                                                                                                     

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLCN&QLCN; 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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