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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân 

tại cuộc họp Ban Điều hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” 
 

 

Ngày 06/9/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp 

Ban Điều hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020" 

nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, nhiệm vụ, định hướng thời gian 

đến. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Điều hành và một số doanh nghiệp 

tham gia Đề án. 

Sau khi nghe báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực 

Ban Điều hành Đề án; ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Trần Văn Tân kết luận như sau: 

 Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Đề án đã đạt được những kết quả 

đáng trân trọng: Nhận thức phong trào năng suất, chất lượng của doanh nghiệp có 

sự chuyển biến, số lượng doanh nghiệp tham gia Đề án, tham gia tập huấn tăng; 

hiệu quả quản lý, cải tiến, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp được nâng lên 

khi tham gia xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng; doanh nghiệp được hỗ trợ 

đổi mới công nghệ đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Đề án còn chậm, một 

số mục tiêu còn chưa triển khai hoặc triển khai chậm và có thể không hoàn thành 

vào năm 2020.   

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu trong thời gian đến, đề nghị 

Thường trực Ban Điều hành Đề án, các ngành, địa phương tập trung triển khai tốt 

các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Đề nghị Thường trực Ban Điều hành Đề án tham mưu Trưởng Ban duy 

trì họp định kỳ, sơ kết hoạt động theo đúng Quy chế làm việc ban hành kèm theo 

Quyết định số 21/QĐ-BĐH ngày 08/4/2014 của Ban Điều hành Đề án. 

2. Tiếp tục thực hiện các nội dung của Đề án đến năm 2020 theo phê duyệt 

tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh. Sau năm 

2020, Ban Điều hành tổ chức đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện Đề án, báo cáo 

đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong Đề án theo hướng xem "nội 

dung đào tạo, tập huấn là nền tảng, đổi mới công nghệ là quyết định", chú trọng 

tập trung nguồn lực để thực hiện Chương trình 3 của Đề án "đổi mới công nghệ, 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020". Giao Thường trực Ban Điều hành 



chủ trì, lấy ý kiến các thành viên Ban Điều hành về nội dung điều chỉnh, bổ sung, 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Giao Thường trực Ban Điều hành chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và 

các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ 

sung Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh quy định hỗ 

trợ doanh nghiệp tham gia Đề án “ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2012-2020”.    

5. Giao Thường trực Ban Điều hành chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị 

liên quan rà soát lại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (quy định tại Điều 6, Nghị định 

số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ) hoạt động trong các lĩnh vực 

du lịch, nông nghiệp, công nghiệp... để tham mưu Trưởng ban phê duyệt Danh 

sách doanh nghiệp tham gia Đề án thuộc điển hình toàn diện giai đoạn từ 2018-

2020; phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án đến năm 2020. 

6. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí cho toàn bộ hoạt động của Đề án 

trong dự toán kế hoạch hằng năm thành mục riêng, không nằm trong mục "Chi 

cho hoạt động sự nghiệp không thường xuyên" để tập trung nguồn lực thực hiện 

các mục tiêu của Đề án.  

7. Giao Thường trực Ban Điều hành xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, 

điều kiện, phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội 

nghị toàn quốc về chia sẻ kinh nghiệm triển khai Đề án Năng suất, chất lượng tại 

Quảng Nam vào đầu năm 2019. 

8. Giao Thường trực Ban Điều hành chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, 

địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng về Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2012-2020". 

9. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát, đánh giá trình độ công 

nghệ và nghiên cứu cấp giấy xác nhận mức độ, trình độ công nghệ trên cơ sở đề 

xuất của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành. 

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp 

Ban Điều hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020"; đề 

nghị các ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
 

- Tổng cục TĐC; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ngành liên quan; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thành viên Ban Điều hành Đề án; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX(Hậu) 
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

     

 

 

 

Võ Văn Viên 
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