
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục sản phẩm, nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn 
thực hiện Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính quy 
định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2848/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá thành 
phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 51/TTr-
SKHCN ngày 09/8/2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt Danh mục sản phẩm, nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022 (có Danh mục 

kèm theo). 

 Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, hướng dẫn triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ theo quy định hiện hành. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:   
- Như Điều 3; 

- CT, PCT Hoàng Minh Cường;  

- CVP, PVP; 
- Phòng: VX, TCNS; 

- CV: KHCN; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Hoàng Minh Cường 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Hải Phòng, ngày      tháng    năm 2022 

26/08/2022



 

 

DANH MỤC 

Các sản phẩm, nội dung hỗ trợ cho các doanh nghiệp để nâng cao năng suất 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022   

(Ban hành kèm theo Quyết định số……../QĐ-UBND ngày.…/…/2022                    

của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

 
 

TT Nội dung hỗ trợ Đơn vị được hỗ trợ 

1 

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ 

thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 

9001: 2015 

1. Công ty TNHH Thương mại XNK May Minh Ngọc 

2. Công ty Cổ phần nông sản thực phẩm quốc gia Việt Nam 

3. Công ty TNHH Tập đoàn nước mắm đảo Cát Hải 

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ in & bao bì 

Đại Phúc Hải 

5. Công ty TNHH sản xuất nhựa và cao su kỹ thuật 

Hải Phòng 

2 

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng nhận 

sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn BS 

EN 124-2:2015 (cho 05 sản phẩm) 

1. Song chắn rác gang cầu 

TN500200.12T 

2. Song chắn rác gang cầu 

TN500300.25T 

3. Song chắn rác gang cầu 

TN600300.25T 

4. Song chắn rác gang cầu 

TN600400.25T 

5. Song chắn rác gang cầu 

TN600500.25T 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Mỹ Phát 

3 

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ số để thiết lập tối ưu 

hóa, hiện đại hóa hệ thống quản 

trị doanh nghiệp 

1. Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên 

2. Công ty TNHH cơ khí Thủy Đức Thịnh 

3. Công ty CP xây dựng và thương mại Tam Long 
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