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THÔNG BÁO 

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh hỗ trợ doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về tổng thể thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2030 (sau 

đây gọi tắt là Kế hoạch số 181); 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN 

cấp tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023 như sau: 

 I. YÊU CẦU CHUNG 

 1. Các nhiệm vụ Khoa học và công nghệ (KH&CN) đề xuất phải phù hợp 

với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Kế hoạch số 181; đáp ứng 

các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;  

 2. Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh 

nghiệp; phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; 

 3. Các nhiệm vụ đề xuất phải đảm bảo tính khả thi; phải trình bày cụ thể, 

rõ ràng về mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến đạt được trong khoảng thời gian 

cụ thể. 

 II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 

 1. Định hướng chung 

 Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, các giải pháp nâng cao 

năng suất, chất lượng; xây dựng và phát triển lực lượng làm công tác tư vấn triển 

khai năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ hỗ 

trợ doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa sau đại dịch covid-19. 

 2. Các nội dung trọng tâm, ưu tiên thực hiện 

 - Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hóa, 

hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; apsd ụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ 

cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, đổi mới sáng tạo và năng suất xanh. 

Hình thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng. 
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 - Nghiên cứu cơ chế, chính sách, các giải pháp về KH&CN và đổi mới sáng 

tạo thúc đầy, nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh. 

 III. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

 Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bao gồm những tài liệu sau: 

 1. Công văn đề xuất nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

 2. Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BKHCN; 

 3. Bảng tổng hợp đề xuất nhiệm vụ theo mẫu đính kèm; 

 4. Văn bản thể hiện nhu cầu và cam kết của doanh nghiệp trong việc phối 

hợp thực hiện, đối ứng kinh phí, tiếp nhận hoặc ứng dụng kết quả (đối với nhiệm 

vụ xây dựng mô hình điểm) 

 IV. THỜI GIẠN VÀ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỂ XUẤT 

 1. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất là ngày 31/05/2022 theo dấu ghi 

ngày công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ. 

 2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: các cơ quan, tổ chức nộp 01 hồ sơ bản gốc về Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông, địa chỉ số 02 đường Phan Kế Bính, 

phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. File điện tử (định dạng 

word) gửi về địa chỉ mail tdcdaknong@gmail.com  

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp biết triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo sở; 

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành 

phố Gia Nghĩa (có danh sách kèm theo); 

- Các phòng đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm TT, KT và ƯDKHCN (đăng tin); 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Thuật 
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CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐỀ XUẤT 

NHIỆM VỤ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH HỖ TRỢ DOANH 

NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 

2021-2030, BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023 
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 …….,ngày………..tháng……năm 2022 

 CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐỀ XUẤT 

NHIỆM VỤ 
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