
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:        /SKHCN-CCTĐC  

V/v đề xuất các nhiệm vụ thực hiện  

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 

11/01/2021 của UBND thành phố.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày    tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hiệp hội ngành hàng; 

- Các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: Trung tâm 

Phát triển Khoa học - Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; 

Trung tâm Thông tin, thống kê Khoa học & Công nghệ; 

Trung tâm Kỹ thuật TĐC; Phòng Quản lý Khoa học; 

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở; Phòng Quản 

lý Chuyên ngành; Phòng Quản lý Công nghệ. 

Triển khai Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố 

Hải Phòng năm 2022.  

Để có căn cứ xây dựng Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị 

các đơn vị căn cứ nội dung Kế hoạch số 06/KH-UBND đề xuất các nhiệm vụ 

thực hiện trong năm 2022 (theo mẫu gửi kèm).  

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng kính đề nghị các Sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp thông tin rộng rãi tới cộng 

đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng thông tin tới 

các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, các hiệp hội trên địa bàn thành 

phố quan tâm, đăng ký tham gia “Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng năm 2022”. 

Văn bản đề xuất xin gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Số 

240 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

(thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng), bản điện tử và bản mềm (file 

word) gửi về địa chỉ email: khcn.chicuctdc@haiphong.gov.vn trước ngày 

22/4/2022 để tổng hợp, xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng năm 2022, báo cáo Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

mailto:khcn.chicuctdc@haiphong.gov.vn
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 (Chi tiết xin liên hệ: Ông Đặng Đình Tiệp, Phó Trưởng phòng Quản lý 

Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Điện thoại: 

02253.625.714/ 0989.387.377). 

(Xin gửi kèm Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 và các biểu mẫu 

đề xuất nhiệm vụ). 

Trân trọng cảm ơn./.   

 Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND TP (để b/cáo); 

- Giám đốc Sở KHCN (để b/cáo); 

- Trung tâm Thông tin KH&CN (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CCTĐC.                                                                               

KT. GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   Nguyễn Thị Hiên 
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PHỤ LỤC 1 

Đề xuất các nhiệm vụ triển khai Kế hoạch nâng cao  

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng năm 2022 

 (Kèm theo công văn số .... /SKHCN-CCTĐC ngày....tháng 4 năm 2022) 

 

STT Nhiệm vụ đề xuất Kinh phí (dự kiến) Ghi chú 

1 Xây dựng và thực hiện các  cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng 

1.1 
…   

.. 
   

2 Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất, chất lượng 

2.1 
..   

.. 
   

3 
Hỗ trợ doanh nghiệp 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, chuyển đổi số 

3.1 
..   

.. 
   

4 Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất  và chất lượng 

4.1 
..   

.. 
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STT Nhiệm vụ đề xuất Kinh phí (dự kiến) Ghi chú 

5 Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

5.1 
..   

.. ..   

6 
Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về năng suất chất lượng 

6.1 
..   

.. 
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PHỤ LỤC 2  

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA 

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các 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, chuyển đổi số, áp dụng 

các giải pháp năng suất xanh và phát triển cộng đồng. 

(Kèm theo công văn số .... /SKHCN-CCTĐC ngày....tháng 4 năm 2022) 

 
 

1. Tên doanh nghiệp:  ......................................................................................................  

2. Địa chỉ: ..........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Điện thoại: ......................................... Website: ...............................................................  

3. Loại hình: 

□ DN có vốn đầu tư nước ngoài   □ Doanh nghiệp tư nhân 

□ DN nhà nước     □ Khác: 

4. Sản phẩm, dịch vụ chính: ...........................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

5. Quy mô: 

Số lao động: ........................................ Tổng nguồn vốn:...................................................  

6. Hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đã áp dụng: 

□ ISO 9001: 2015   □ ISO 14001: 2015  □ ISO 9001: 2008 

□ 5S     □ LEAN   □ KAIZEN 

□ Chưa có 

Khác (ghi cụ thể):  .............................................................................................................  

7. Đăng ký tham gia nhận hỗ trợ: 

□ ISO 9001: 2015   □ ISO 14001: 2015  □ ISO 9001: 2008 

□ ISO 22000    □ HACCP   □ TQM 

□ GMP    □ GAP   □ 5S 

□ LEAN    □ KAIZEN   □ QCC 

□ SA 8000    □ Đánh giá hợp chuẩn □ Đánh giá hợp quy 

□ Chuyển đổi số  

□ Công tác thông tin, truyền thông về năng suất, chất lượng 

□ Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng 

□ Hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

□ Khác (ghi cụ thể lĩnh vực tham gia nhận hỗ trợ) 
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8. Cam kết: 

a. Triển khai, áp dụng danh mục đã đăng ký nhận hỗ trợ. Đảm bảo chất lượng và tiến 

độ theo yêu cầu của dự án. 

b. Cung cấp các nguồn lực cần thiết theo yêu cầu của dự án 

c. Báo cáo và chia sẻ kinh nghiệm triển khai danh mục đã đăng ký với các doanh 

nghiệp khác khi có yêu cầu. 

9. Người liên hệ: 

Họ và tên: ......................................................... Chức vụ: ..................................................  

Điện thoại: ....................................................... Email: ......................................................  

                                                 

 Hải phòng, ngày ... tháng ... năm ... 

                             Đơn vị đăng ký 

                                                                    (thủ trưởng cơ quan ký tên, đóng dấu)
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