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NSĐP
Nguồn vốn 

khác

Tổng cộng 38.500 21.000 17.500

I Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng 0 0 0

1

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất cơ chế

chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất,

chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Các sở, ngành, UBND 

huyện, thành phố
Hằng năm

2

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND

ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ

trợ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên

cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công

nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tuyên Quang

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Các sở, ngành, UBND 

huyện, thành phố, doanh 

nghiệp

2023

II 150 150 0

1
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về nâng cao

năng suất, chất lượng 

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Các sở, ngành, UBND 

huyện, thành phố, cơ 

quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức liên quan

2022 - 2025 150 150

III 34.000 18.000 16.000

1

Hỗ trợ hoạt động xây dựng, đánh giá chứng nhận hệ thống

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP... và các

tiêu chuẩn khác; xây dụng và công bố tiêu chuẩn cơ sở;

đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn và đánh giá

chứng nhận hợp quy; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm;

hỗ trợ áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Các sở, ngành, UBND 

huyện, thành phố, cơ 

quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức liên quan

2022 - 2025 3.000 3.000

Công tác thông tin tuyên truyền về năng suất và chất lượng

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải 

tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

DANH MỤC

Cơ quan, đơn vị phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Dự kiến kinh phí (triệu đồng)

Tổng
TT Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ 

trì

CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT 

VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Kèm theo Kế hoạch số:  60/KH-UBND ngày 19/ 4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)



Page 2

NSĐP
Nguồn vốn 

khác

Cơ quan, đơn vị phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Dự kiến kinh phí (triệu đồng)

Tổng
TT Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ 

trì

2
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy xuất nguồn

gốc sản phẩm

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Các sở, ngành liên quan, 

các doanh nghiệp
2022 - 2025 9.000 4.500 4.500

3

Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng sản xuất theo

tiêu chuẩn, quy chuẩn (VietGAP, hữu cơ và các tiêu chuẩn

tương đương).

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Các sở, ngành liên quan, 

các doanh nghiệp
2022-2025 6.000 3.000 3.000

4
Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ

cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Các sở, ngành liên quan, 

các doanh nghiệp
2022-2025 9.000 4.500 4.500

5

Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký 

chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu

chuẩn khu vực (ISO 22000, BRC,IFS, Halal…) phục vụ

cho xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2030.

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Các sở, ngành liên quan, 

các doanh nghiệp
2022-2025 7.000 3.000 4.000

IV 4.350 2.850 1.500

1

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất, chất

lượng: Tiêu chuẩn tiên tiến (ISO 9001, ISO 22000, ISO

14001...), các công cụ cải tiến và nâng cao năng suất, chất

lượng, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm,

hàng hóa…

Sở Khoa học và Công 

nghệ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Khoa học và Công nghệ.

- Các sở, ngành, UBND

huyện, thành phố, cơ

quan, đơn vị, doanh

nghiệp, tổ chức liên quan

2022 -  

2025
1.000 1.000

2 Tổ chức đào tạo chuyên gia năng suất, chất lượng 
Sở Khoa học và Công 

nghệ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Khoa học và Công nghệ.

- Các sở, ngành, UBND

huyện, thành phố, cơ

quan, đơn vị, doanh

nghiệp, tổ chức liên quan

2022 -  

2025
250 250

Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng
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NSĐP
Nguồn vốn 

khác

Cơ quan, đơn vị phối 

hợp

Thời gian 

thực hiện

Dự kiến kinh phí (triệu đồng)

Tổng
TT Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ 

trì

3

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về sản xuất

để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao

động

Sở Nông nghiệp và 

PTNT

Các sở, ngành liên quan, 

các doanh nghiệp
2022 - 2025 3.000 1.500 1.500

4

Tổ chức tổng kết kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Kế

hoạch, Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thực hiện tại tỉnh.

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Các sở, ngành, UBND 

huyện, thành phố, cơ 

quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức liên quan

2025 100 100
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