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UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 488 /SXD-KT&VLXD

Phú Thọ, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phối hợp thông tin, tuyên
truyền, hướng dẫn các tổ chức
doanh nghiệp tham dự chương
trình NSCL.

Kính gửi:
- Các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu
xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Các Hiệp hội, Hội nghề nghiệp liên quan.
Thực hiện Kế hoạch số 4835/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh
Phú Thọ về việc hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa
trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2025;
Văn bản số 115/SKHCN-TĐC ngày 28/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
về việc triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao năng suất, chất lượng
hàng hóa năm 2022; Văn bản số 163/SKHCN-TĐC ngày 22/3/2022 của Sở Khoa
học và Công nghệ về việc phối hợp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức
doanh nghiệp tham dự chương trình NSCL.
Căn cứ vào nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây
dựng triển khai Kế hoạch số 4835/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh
Phú Thọ (viết tắt Kế hoạch NSCL và được sao gửi đính kèm) như sau:
1. Mục tiêu chung của Kế hoạch NSCL
- Đưa năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trở thành động lực phát
triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh áp dụng các giải pháp về
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất
lượng, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần nâng
cao mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng
GRDP của tỉnh.
- Tạo bước chuyển biến rõ rệt về NSCLsản phẩm, hàng hóa, nâng cao năng
lực cạnh tranh của các tổ chức,doanh nghiệp, hợp tác xã góp phần đóng góp tích
cực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh
2. Đối tượng được hỗ trợ theo Kế hoạch NSCL
Các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh
trên địa bàn tỉnh; tập trung phát triển các ngành kinh tế mạnh của tỉnh, các sản
phầm hành hóa đặc trưng phát triển các ngành kinh tế thế mạnh của tỉnh, các sản
phẩm hàng hóa đặc trưng, chủ lực, ưu tiên của tỉnh, có hàm lượng giá trị gia tăng
cao, tham gia các chuỗi giá trị, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu tiêu dùng trong
nước và tham gia xuất khẩu.
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3. Nội dung hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao NSCL
- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về hoạt động nâng cao NSCL.
- Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các biện pháp để
nâng cao NSCL.
(Chi tiết nội dung hỗ trợ Doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ
ban hành tại Văn bản số 115/SKHCN-TĐC ngày 28/02/2022 sao gửi đính kèm)
4. Cách thức tham gia Kế hoạch NSCL
- Để triển khai Kế hoạch NSCL đạt hiệu quả cao, gắn kết với nhu cầu của
các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã. Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị đề xuất
nhu cầu về đào tạo, nhu cầu về hỗ trợ các biện pháp để nâng cao NSCL của mình
theo mẫu phiếu gửi kèm.
- Phiếu đề xuất của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ
trước ngày 15/4/2022 để tổng hợp báo cáo theo địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng tỉnh Phú Thọ (đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - Email: hongtdcpt@gmail.com. Để biết thêm chi tiết, liên
hệ 0988 332 518 (đ/c Hồng - Trưởng phòng Quản lý TCCL).
Sở Xây dựng trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở KHCN (để biết);
- Lãnh đạo sở;
- VP Sở (đăng tin trên Website của Sở);
- Lưu: VT, KT&VLXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Xuân Chí
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐỀ XUẤT
THAM GIA HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG
THEO KẾ HOẠCH SỐ 4835/KH-UBND CỦA TỈNH PHÚ THỌ
Kính gửi: Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
Tên đơn vị: .........................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Người liên hệ:....................................... Điện thoại…………..Email…………
Đề xuất tham gia hoạt động nâng cao NSCL cho các nội dung sau:
1. Đề xuất các nội dung đào tạo, tập huấn
TT

Nội dung tham gia

Số lượng

1

Hỗ trợ đào tạo Chuyên gia năng suất

...

2

Hỗ trợ tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng
về các giải pháp nâng cao NSCL; mã số mã vạch,
TXNG; các giải pháp ứng dụng chuyển giao KHCN,
ĐMST, chuyển đổi số, sản xuất thông minh,...

...

3

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng chuyên
đề về nâng cao NSCL

...

4

Hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành:…………………

...

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

5

Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo về nâng cao NSCL
tại các địa phương trong nước và tham gia các chương
trình đào tạo hàng năm của Tổ chức Năng suất Châu
Á (APO), các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực
và quốc gia.

...

6

Hỗ trợ kết nối các hoạt động hợp tác giữa các tổ chức,
cá nhân, DN tư vấn, cung cấp giải pháp với các cơ sở
có nhu cầu trong hoạt động nâng cao NSCL.

...

7

Khác: .........................................................................

...
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2. Đề xuất các nội dung hỗ trợ DN nâng cao NSCL
TT

Nội dung đề xuất hỗ trợ hoạt động nâng cao NSCL
Hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản: ................................

1

Ví dụ: ISO 9001 và hoặc ISO 14001, ISO 22000, HACCP, ISO
50001; ISO 56000, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp OHSAS 18001 ...

2

Các công cụ cải tiến năng suất: (5S, Kazen, 5S, Kaizen, Lean, Six
Sigma, TPM, KPIs, QCC, 7 QC, FMEA, 7 EI, PDCA): .................

2

Hỗ trợ áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá;
thực hành nông nghiệp tốt G.A.P; thực hành sản xuất nông nghiệp
hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản
xuất thông minh, dịch vụ thông minh:

3

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối
ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị của đơn vị.

4

Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm hàng hoá, chứng nhận hệ thống an toàn
thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp
và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá phù
hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.
Phú Thọ, ngày

tháng

năm 2022

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

