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KẾ HOẠCH 

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Kế hoạch 79/KH-UBND). 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  nâng cao nhận thức của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức đánh giá sự phù hợp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, cơ sở cung cấp dịch vụ, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (gọi tắt là tổ chức) về nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng 

công nghệ, áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 

quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng để nâng cao năng suất, chất 

lượng và sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất, chất lượng cho cán 

bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

2.1. Thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng 

- Nội dung: Thông tin, truyền thông, phổ biến các nội dung của Kế hoạch 

79/KH-UBND tới các tổ chức là đối tượng hỗ trợ của Kế hoạch. Tổ chức 01 

cuộc Hội nghị phổ biến về năng suất chất lượng. 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan. 

2.2. Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất 

lượng 

- Nội dung: Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên gia năng suất, chất 

lượng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quy định; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng 

về năng suất, chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động. 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan. 
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2.3. Hợp tác về năng suất, chất lượng 

- Nội dung: Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước để trao đổi, học 

tập kinh nghiệm, đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia về 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tăng cường năng lực thử nghiệm 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa, … 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên quan. 

2.4. Quản lý thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện 

các nhiệm vụ của Kế hoạch 79/KH-UBND 

- Nội dung: Tổ chức các hội đồng: tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 

Khoa học và công nghệ; Thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2021 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Văn phòng Sở KH&CN (Phòng Quản lý 

Khoa học, Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các bộ phận, đơn vị liên 

quan). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Dự kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch: 269.500.000, đồng (bằng chữ: hai 

trăm sáu mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)  

Văn phòng Sở KH&CN: 125.600.000,đ; Chi cục TĐC: 143.900.000,đ 

(Có phụ lục dự toán kinh phí kèm theo) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng phối hợp với phòng KHTC 

tham mưu trình cấp có thẩm quyền thẩm định dự toán, cấp kinh phí thực hiện Kế 

hoạch. 

Sau khi được giao dự toán, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện kế 

hoạch./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TĐC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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