
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH PHƯỚC              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 872/QĐ-UBND        Bình Phước, ngày 27 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”; 

Căn  cứ  Quyết  định  số  2204/QĐ-TTg  ngày  06/12/2010  của  Thủ  tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn 2011-2015;  

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và 
Công nghệ triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020;

Căn cứ  Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành chương trình quốc 
gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại  Tờ trình số 
202/TTr-SKHCN ngày 06/4/2012; kèm theo Công văn số 2748/BKHCN-TĐC 
ngày 04/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ý kiến nhận xét, góp ý 
dự án “Nâng cao năng chất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Dự án “Nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước 
giai đoạn 2011- 2015”.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ (là cơ quan quản lý thực hiện dự án) có 
trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.



Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc 
các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền 
thông, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Ban Quản lý Khu kinh tế; Trung tâm Xúc 
tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan 
và các doanh nghiệp tham gia Dự án căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày 
ký./.

KT. CHỦ TỊCH
                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                  Bùi Văn Thạch
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ ÁN 
Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011- 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 872/QĐ-UBND 

 ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Phần 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015”.

2. Thuộc chương trình: Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 
được phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ, Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 01/7/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” 
thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa của doanh nghiệp  Việt  Nam đến năm 2020”;  Thông tư số 20/2010/TT-
BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, 
quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

3. Cơ quan chủ trì dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
4. Cơ quan quản lý dự án: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
5. Phạm vi, đối tượng của dự án
- Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Y tế, Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền 
thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm Xúc 
tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ, Hiệp hội 
điều Bình Phước, Tổ chức tư vấn, các doanh nghiệp tham gia dự án và các đơn 
vị có liên quan.

- Đối tượng của dự án:  Các ngành công nghiệp ưu tiên, các ngành công 
nghiệp mũi nhọn, sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015, tầm 
nhìn đến năm 2020 (Phụ lục 1 kèm theo); các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực 
năng suất và chất lượng có liên quan.

Phần 2
BỐI CẢNH CỦA DỰ ÁN
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I. CƠ SỞ THỰC TIỄN
Quá trình đổi mới của đất nước những năm qua đã đạt được những thành 

tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, cơ bản vượt qua khủng hoảng kinh tế,  
đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. Trên lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh đã có những tiến bộ rõ rệt, hàng hóa phong phú, đa dạng hơn về mẫu mã, 
chủng loại, chất lượng cao, ổn định hơn nhiều so với trước, một số hàng hóa có 
sức cạnh tranh cao, chiếm lĩnh được cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy 
nhiên, sự tăng trưởng kinh tế vừa qua là chưa vững chắc, hiệu quả còn thấp mà 
thể hiện rõ nhất là chất lượng phần lớn hàng hóa chưa theo kịp với nhu cầu của 
thị trường, nhất là với hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Đây 
là nhược điểm lớn cần khắc phục nhanh chóng để vượt qua những khó khăn, 
thách thức mới, hoàn thành nhiệm vụ lịch sử là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa là một trong những vấn 
đề có tầm quan trọng trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp ở nước 
ta.  Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước, góp phần giải quyết công ăn việc làm và thu nhập cho người lao 
động. Tuy nhiên,  tình trạng chung của các lĩnh vực sản xuất  của các doanh 
nghiệp vẫn đang ở trình độ công nghệ dưới mức trung bình so với trong nước và 
khu vực. Nhiều doanh nghiệp thiếu thông tin và tư vấn về công nghệ nên nhiều 
công nghệ của tỉnh đầu tư mới nhưng ở tình trạng lạc hậu, hiệu quả kinh tế thấp.  
Việc áp dụng các mô hình quản lý chất lượng như ISO 9000, HACCP, TQM… 
để nâng cao khả năng cạnh tranh, giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến chất lượng, 
tạo được lòng tin đối với khách hàng là việc làm còn mới mẻ đối với các doanh 
nghiệp trong tỉnh. Đa số các doanh nghiệp của tỉnh do năng lực đo lường, thử 
nghiệm còn hạn chế, nhiều sản phẩm hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng 
được tiêu thụ trên thị trường, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế và uy tín của doanh 
nghiệp.

Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng hoạt động hỗ trợ của nhà nước để góp 
phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh 
Bình Phước kết quả đạt được còn rất hạn chế, hoạt động còn rời rạc và thiếu 
đồng bộ, chưa hình thành một phong trào mạnh mẽ với sự tham gia tích cực của 
các doanh nghiệp. 

Tầm quan trọng của năng suất chất lượng đối với sự phát triển của doanh 
nghiệp tác động đến sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế đã được minh 
chứng ở nhiều nước trong khu vực và thế giới. Để góp phần thiết thực đưa nước 
ta trở thành nước công nghiệp hoá vào những năm 2020, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 về việc phê duyệt Chương 
trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp  Việt  Nam  đến  năm  2020”  và  Quyết  định  số  1041/QĐ-TTg  ngày 
01/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
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Thực hiện các Quyết định này và Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 
29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều 
hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, tỉnh Bình Phước xây dựng Dự 
án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015”. Dự án lựa chọn các doanh 
nghiệp để xây dựng thành các mô hình điểm áp dụng hệ thống quản lý, các công 
cụ cải tiến năng suất chất lượng, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
1. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006.
2. Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.
3. Luật  Sở hữu  trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009.
4. Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006.
5. Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010.
6. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
7. Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
8. Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 05/5/2010 của Chính  phủ về việc triển 

khai thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về 
trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

9. Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

10. Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015.

11. Quyết định số 2441/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

12. Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia 
“Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020”.

13. Thông tư Liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 
của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ quản lý tài 
chính đối với các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.
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14. Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố 
hợp chuẩn, công bố hợp quy.

15. Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2050.

16.  Quyết  định số 809/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2011 của  Bộ trưởng  Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và 
Công nghệ triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

17.  Quyết định số  1240/QĐ-UBND ngày 24/5/2011 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp 
mũi nhọn, sản phẩm chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn 
đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.

 

Phần 3
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN
1. Góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển kinh tế, 

xã hội của tỉnh.
2. Xác định được các khâu trọng tâm, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi 

thế cạnh tranh phù hợp với xu thế phát triển của quốc gia và thế giới.
3. Nhà nước tạo nền tảng, hỗ trợ cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho 

các doanh nghiệp về phát triển năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sở 
hữu trí tuệ.

4. Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng 
suất và chất lượng; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ.

5. Các nhiệm vụ của dự án được thực hiện bằng các chương trình mục tiêu 
quốc gia, chương trình quốc gia và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

II. MỤC TIÊU DỰ ÁN
1. Mục tiêu chung

- Phát huy mọi nguồn lực nhằm tạo bứt phá trong năng suất và chất lượng, 
xây dựng các công cụ quản lý tiên tiến, áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật, các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về việc tạo lập, 
quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ nhằm tạo động lực cho sự phát triển  
bền vững và khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập.
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- Tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững các ngành, nghề, lĩnh vực có 
tiềm năng xuất khẩu thông qua việc hỗ trợ một phần kinh phí để góp phần giúp 
doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ trên địa bàn.

- Tạo chuyển biến về năng suất và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Mục tiêu đến năm 2015
- Đáp ứng 80 % nhu cầu về đào tạo đội ngũ chuyên gia năng suất và chất 

lượng của tỉnh, đào tạo về năng suất và chất lượng cho các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp trong tỉnh.

-  100 % sản phẩm chủ lực ở địa phương có chất lượng phù hợp theo các 
tiêu chuẩn quốc tế hoặc được chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và 
chứng nhận quốc tế khác, nhất là phù hợp tiêu chuẩn khi xuất khẩu sang nước sở 
tại. 

- 40 doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý.

- 20 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng và áp dụng 
các giải pháp tiết kiệm năng lượng đảm bảo kết quả tiết kiệm được tối thiểu 10% 
năng lượng tiêu thụ.

- 12 doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia.
- Đáp ứng yêu cầu hỗ trợ về phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm là 

đặc sản của địa phương hay các kết  quả nghiên cứu khoa học phục vụ cho 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

- Hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký bảo hộ cho khoảng  100 đơn vị,  doanh 
nghiệp (trong đó có khoảng 80 nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể trong nước, 5 nhãn 
hiệu đăng ký ra nước ngoài, 10 kiểu dáng công nghiệp, 5 sáng chế/giải pháp hữu 
ích) và 20 website.   

- 20 doanh nghiệp lập dự án đầu tư, tư vấn đổi mới trang thiết bị, công nghệ 
nhằm hướng tới quy trình sản xuất sạch và ngày càng ổn định về chất lượng sản  
phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường.

- 40 % doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng và 
thực hiện các dự án nâng cao năng suất và chất lượng.

- Góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp 
(TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh lên 30% vào năm 2015.

-  Từng bước quy hoạch, nâng cấp các phòng thử nghiệm của tỉnh được 
công nhận ISO/IEC 17025:2005 nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước thuộc các lĩnh vực như: khoa học 
và công nghệ, xây dựng, giao thông vận tải, môi trường, trang thiết bị chuẩn, y 
tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, an toàn lao động…

 III. YÊU CẦU
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1. Đưa các tiến bộ và ứng dụng khoa học công nghệ vào phục vụ nhu cầu 
phát triển bền vững của tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, thực hiện thành 
công mục tiêu phát triển của tỉnh và hình thành phong trào nâng cao năng suất 
chất lượng rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Thành lập các tổ chức đánh giá sự phù hợp tại địa phương phục vụ công 
tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

3. Triển khai đồng bộ từng nội dung của dự án trên cơ sở có đánh giá, rút 
kinh nghiệm, có áp dụng thí điểm và nhân rộng mô hình để triển khai có hiệu 
quả các giai đoạn tiếp theo. Có tổng hợp, khảo sát, điều tra và thu thập dữ liệu 
để làm cơ sở đề xuất các giải pháp hỗ trợ hữu ích theo từng kết quả sơ kết, tổng 
kết của dự án.  

4. Công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp phải đáp ứng nhu cầu, thực trạng và 
năng lực của chính mỗi doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất,  kinh 
doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và sức cạnh tranh trên thị 
trường

IV. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành 

phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó ưu tiên cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; các doanh nghiệp sản xuất, chế biến hạt điều, cao su và các 
doanh nghiệp có tác động mạnh đến sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

2. Chương trình bắt đầu áp dụng từ năm 2012 đến hết ngày 31/12/2015.

Phần 4
NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN

I. TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1. Biên soạn, in ấn phát hành tài liệu cho các đối tượng doanh nghiệp về 

công tác tiêu chuẩn hóa, giải thưởng chất lượng, công cụ quản lý tiên tiến, bảo 
hộ sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước, giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản 
xuất và kinh doanh.

2.  Tổ chức phổ biến  trên các  phương tiện  truyền thông như Báo  Bình 
Phước; Đài Phát thanh và Truyền hình; bản tin, chuyên san và các trang thông 
tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng. 

3. Xây dựng cổng thông tin điện tử về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

II. TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN, ĐÀO TẠO VÀ TẬP HUẤN
1. Tổ chức tọa đàm, hội thảo về các hệ thống quản lý tiên tiến; các quy định 

về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
2. Tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ về quản lý, chuyển giao công 

nghệ, sở hữu trí tuệ và sử dụng tiết kiệm năng lượng cho các cán bộ thuộc cơ 
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quan nhà nước đảm bảo thực thi về sở hữu trí tuệ, công nghệ và quản lý chất 
lượng. 

3. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về việc áp 
dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, sở 
hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng,… cho các doanh nghiệp.

4. Tổ chức các khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá nội bộ các hệ thống 
quản lý và các công cụ quản lý tiên tiến; kỹ năng về quản lý và điều hành doanh 
nghiệp; cán bộ kiểm toán năng lượng, chuyên gia quản lý tiết kiệm năng lượng.

5. Xây dựng được đội ngũ nhân lực có trình độ cao, đủ năng lực để tư vấn 
năng suất chất lượng, tập trung cho các sản phẩm chủ lực cho tỉnh.

III. HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ TIÊN TIẾN VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN HÓA, CẢI 
TIẾN CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ 
QUỐC TẾ

1. Mục tiêu 
- Nâng cao nhận thức về các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo các 

tiêu chuẩn như ISO 9001, ISO 140001, TQM, ISO/IEC 27001… cho các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra sự chuyển biến về nhận thức và quan điểm 
để triển khai và áp dụng thực hiện.

- Giúp cho các doanh nghiệp nắm vững và hiểu rõ tầm quan trọng trong 
việc áp dụng các công cụ quản lý cải tiến năng suất chất lượng, công tác tiêu 
chuẩn hóa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến trong các hoạt động doanh nghiệp 
góp phần bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, bảo vệ sức khỏe của người 
lao động, nâng cao trách nhiệm của mình đối với xã hội và xây dựng hệ thống 
an ninh thông tin trong hoạt động điều hành công việc trở nên phổ biến.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc tham gia 
các giải thưởng chất lượng hàng năm do Trung ương và địa phương tổ chức phát 
động. Đây là hoạt động nhằm giúp cho doanh nghiệp đánh giá lại hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp, tìm ra được giải pháp cải tiến hoạt động quản lý và nâng 
cao năng suất chất lượng tại doanh nghiệp.

2. Nội dung hỗ trợ
- Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải 

tiến năng suất chất lượng đáp ứng theo yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và 
nhân rộng việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và điều hành tại 
doanh nghiệp  như ISO 9001,  ISO 14001,  ISO/IEC 27001,  ISO 22000,  ISO 
26000, 5S, Kaizen, SA 8000, ISO 9004, hệ thống ERP (hoạch định nguồn lực 
doanh nghiệp), VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam) … 

- Xây dựng và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương cho các sản phẩm 
đặc thù, chủ lực của tỉnh khi chưa có quy chuẩn quốc gia.
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- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản 
phẩm có thế mạnh, chủ lực và mang tính đặc thù của tỉnh.

- Triển khai đánh giá sự phù hợp của chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 
chuẩn khu vực, quy chuẩn địa phương cho hàng hóa xuất khẩu và tiêu thụ trong 
nước nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản 
phẩm trong và ngoài nước.

- Thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hóa an toàn cho các sản phẩm 
trong danh mục bắt buộc và các sản phẩm xuất khẩu của tỉnh.  

3. Giải pháp thực hiện 
a) Hỗ trợ xây dựng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến năng 

suất chất lượng và tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia. Mức hỗ trợ áp 
dụng như sau:

- Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001, hệ thống quản lý chất 
lượng toàn diện TQM: 50 % kinh phí thực hiện.

- Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; hệ thống quản lý an toàn thực 
phẩm ISO 22000, hệ thống quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội ISO 26000, 
SA 8000; hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001; hệ thống quản lý phòng 
thử nghiệm và hiệu chuẩn ISO/IEC 17025:2005; tiêu chuẩn quốc tế về quản lý 
an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18000; VietGAP, tiêu chuẩn ISO 
9004: 50 % kinh phí thực hiện.

- Các công cụ khác như Kaizen, 07 công cụ thống kê, 5S: 50 % kinh phí 
thực hiện.

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia: Hỗ trợ 
100 % kinh phí tham gia giải thưởng và kinh phí thuê tư vấn lập báo cáo hồ sơ 
tham gia giải thưởng.

- Thực hiện kiểm toán năng suất chất lượng và xây dựng các giải pháp cải 
tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp: 100 % kinh phí thực hiện.

b) Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa 

phương: 50 % kinh phí xây dựng.
- Đánh giá hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực  của 

tỉnh: 100 % kinh phí.
- Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật là sản phẩm đặc thù, chủ lực của tỉnh: 100 

% kinh phí.
- Thiết lập kế hoạch đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp phù hợp và tuân 

thủ theo tiêu chuẩn đã đề ra: 50 % kinh phí thực hiện.
IV. HỖ TRỢ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
1. Mục tiêu
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- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tạo, lập, quản lý,  
bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ. 

- Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của các 
doanh nghiệp Việt Nam ở tỉnh Bình Phước thông qua việc hỗ trợ trực tiếp và 
gián tiếp, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chiến lược, chủ lực, đặc thù, có 
tiềm năng xuất khẩu. 

2. Nội dung hỗ trợ
- Khảo sát nhu cầu và năng lực thông qua việc rà soát các doanh nghiệp đã 

đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp đang có nhu cầu đăng ký bảo hộ và 
chưa đăng ký bảo hộ. Từ đó có cách tiếp cận và hỗ trợ các doanh nghiệp đăng 
ký thực hiện và duy trì việc bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ.

- Xây dựng và duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ bao gồm các 
văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ; các hiệp định, công ước, thỏa ước quốc tế 
liên quan đến sở hữu trí tuệ… để cung cấp các thông tin cần thiết giúp doanh 
nghiệp xác lập, khai thác bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ ở trong nước và 
nước ngoài.

- Hỗ trợ xây dựng, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ đối 
với chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải 
pháp hữu ích.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với thành 
quả sáng tạo khoa học công nghệ: khuyến khích lao động sáng tạo trong doanh 
nghiệp; đưa thông tin sở hữu trí tuệ vào họat động nghiên cứu, sáng tạo khoa 
học công nghệ; xác lập, khai thác và bảo vệ tài sản trí tuệ đối với sản phẩm sáng 
tạo khoa học công nghệ.

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website nhằm quảng bá và giới thiệu hình 
ảnh của doanh nghiệp.

3. Giải pháp thực hiện
a) Hỗ trợ trực tiếp
- Sáng chế/giải pháp hữu ích: chỉ hỗ trợ cho các các sáng chế/giải pháp hữu 

ích đăng ký trong nước cho các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước, ưu tiên hỗ trợ các giải pháp đoạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
hàng năm.

+ Tư vấn tra cứu thông tin, viết bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích: Hỗ 
trợ tối đa 10 triệu đồng/hợp đồng.

+ Hỗ trợ 100 % lệ phí nộp đơn quốc gia sáng chế/giải pháp hữu ích theo 
quy  định  của  pháp  luật  hiện  hành  (Thông  tư  số  22/2009/TT-BTC  ngày 
04/02/2009 của Bộ Tài chính): Khoảng 2 triệu đồng.

- Kiểu dáng công nghiệp: chỉ hỗ trợ cho các kiểu dáng công nghiệp đăng ký 
trong nước cho các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước.

+ Tư vấn nghiên cứu thiết kế: Hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hợp đồng.
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+ Hỗ trợ 100 % lệ phí nộp đơn quốc gia kiểu dáng công nghiệp theo quy 
định của pháp luật hiện hành (Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 
của Bộ Tài chính): Khoảng 1,5 triệu đồng.

+ Riêng đối với các kiểu dáng có nhiều phương án thì mức hỗ trợ tối đa là 
1 kiểu dáng công nghiệp và 2 phương án: Khoảng 3,5 triệu đồng.

- Nhãn hiệu hàng hóa:
* Đối với đăng ký nhãn hiệu trong nước: Mức hỗ trợ tối đa cho một doanh 

nghiệp là 8,5 triệu đồng/đối tượng sở hữu công nghiệp. Trong đó:
+ Tư vấn nghiên cứu thiết kế: Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/hợp đồng. 
+ Hỗ trợ 100 % lệ phí nộp đơn quốc gia cho mỗi nhãn hiệu hàng hóa đăng 

ký cho một sản phẩm (Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/02/2009 của Bộ 
Tài chính): Khoảng 1,2 triệu đồng.

+ Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 3 nhãn hiệu hàng hóa, mỗi nhãn cho 
một sản phẩm hoặc tối đa nhãn hiệu hàng hóa cho 5 nhóm sản phẩm: Khoảng 
3,5 triệu đồng.

* Đối với đăng ký nhãn hiệu ngoài nước: Hỗ trợ 15 triệu đồng cho 1 nhãn 
hiệu tại một quốc gia. Trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký theo hệ thống cộng 
đồng (một đơn đăng ký nhiều quốc gia) chỉ hỗ trợ theo số lượng đầu đơn: 15 
triệu đồng/đầu đơn.  

- Hỗ trợ nghiên cứu, tạo lập, quản lý và phát triển đối với các sản phẩm đặc 
thù của địa phương: Mức kinh phí hỗ trợ dựa trên kết quả thẩm định của Hội 
đồng khoa học và công nghệ.

- Xây dựng website: Thiết kế và xây dựng website (mỗi doanh nghiệp chỉ 
được hỗ trợ cho 1 website): 50 % giá trị hợp đồng.

b) Đối với hỗ trợ gián tiếp: Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, các doanh nghiệp 
được nhận thêm hỗ trợ miễn phí như:

- Tư vấn, hướng dẫn thiết lập hồ sơ, tra cứu sơ bộ về các đối tượng sở hữu 
công nghiệp trước khi đăng ký bảo hộ.

- Hướng dẫn lựa chọn các đại diện sở hữu công nghiệp có uy tín.
- Hỗ trợ quảng bá các nhãn hiệu hàng hóa đã được cấp văn bằng bảo hộ.
- Cung cấp các tài liệu khác có liên quan.
V. HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU, ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THỰC 

HIỆN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
1. Mục tiêu 
- Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu đầu tư, đổi mới công nghệ, 

chuyển giao công nghệ, tiết kiệm năng lượng là hoạt động nhằm hỗ trợ và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia  dự án nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, hoạt động điều hành trong doanh 
nghiệp nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ phát triển của 
tỉnh.
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- Tăng cường năng lực ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin phục vụ 
công tác quản lý, điều hành, quảng bá thương hiệu và tăng sức cạnh tranh cho 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu các công nghệ mới cũng như chuyển 
giao các công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm mới với chất lượng 
tốt hơn tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết về tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và 
kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực tiết kiệm năng lượng của các doanh nghiệp 
sản xuất cũng như các nhà cung cấp vốn đầu tư.

- Nâng cao năng lực sản xuất, hiệu suất sử dụng năng lượng cho các doanh 
nghiệp, qua đó nâng cao trình độ công nghệ và tính cạnh tranh của ngành công 
nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao ý thức tiêu thụ các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, bảo hộ và 
quảng bá các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hữu ích.

2. Nội dung hỗ trợ
a) Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến, đổi 

mới công nghệ và hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ:
- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu phát triển sản 

phẩm mới, nghiên cứu cải tiến, đổi mới thiết bị công nghệ; nghiên cứu chế tạo 
nguyên vật liệu mới, sử dụng nguyên vật liệu trong nước thay cho nhập khẩu; 
nghiên cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất, kinh doanh. 

- Hỗ trợ tư vấn khoa học công nghệ thực hiện các biện pháp nghiên cứu đổi 
mới công nghệ, cơ khí hóa, tự động hóa và áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, 
tăng cường các họat động về chuyển giao công nghệ, nhằm từng bước đổi mới 
công nghệ trong doanh nghiệp.  

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp về tư vấn ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ vào  trong thực  tế  sản  xuất,  kinh doanh.  Khuyến  khích  các  họat  động 
nghiên cứu triển khai do doanh nghiệp tự thực hiệnhoặc ký hợp đồng với các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ mới cho các doanh nghiệp sản suất, 
kinh doanh trên địa bàn như chuyển giao mới máy móc thiết bị, công nghệ, bí 
quyết, các phần mềm quản lý, các hệ thống bảo mật và an toàn thông tin cho các 
doanh nghiệp…

- Hỗ trợ xây dựng và phát triển các hệ thống website giới thiệu và quảng bá 
thương hiệu, quảng bá sản phẩm; xúc tiến phát triển các sàn giao dịch thương 
mại điện tử của các doanh nghiệp, xúc tiến các hoạt động giao dịch thương mại  
điện tử cho doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng 
- Lựa chọn và tiến hành kiểm toán năng lượng cho một số cơ sở sản xuất 

gạch và kiểm toán năng lượng cho các lò hơi trên địa bàn tỉnh.
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- Cung cấp những chính sách, những quy định của nhà nước về lĩnh vực tiết 
kiệm năng lượng; cung cấp những thông tin khoa học công nghệ về tiết kiệm 
năng lượng để giúp doanh nghiệp sớm tiếp cận với công nghệ mới, phù hợp sản 
xuất và sử dụng năng lượng hiệu quả.

- Tư vấn các giải pháp kỹ thuật hoặc quản lý cho từng doanh nghiệp trên cơ 
sở điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

3. Giải pháp thực hiện
a) Hỗ trợ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến, đổi mới công nghệ 

và hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ
- Thực hiện nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến và đổi 

mới thiết bị công nghệ; nghiên cứu chế tạo nguyên vật liệu mới hoặc sử dụng 
nguyên vật liệu trong nước thay cho nhập khẩu; nghiên cứu ứng dụng khoa học 
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu thực hiện các 
dự án sản xuất sạch hơn: Hỗ trợ 30 % tổng kinh phí nghiên cứu, thực hiện dự án, 
đề tài nghiên cứu.

- Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đổi mới máy móc thiết bị, công 
nghệ: Hỗ trợ 30 % giá trị hợp đồng tư vấn.

- Tư vấn ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tế sản xuất, 
kinh doanh: Hỗ trợ 30 % giá trị hợp đồng tư vấn.

- Chi phí chuyển giao công nghệ (tiên tiến hơn so với công nghệ cũ): Hỗ 
trợ 30% cho một lần nghiên cứu xây dựng đề án, dự án chuyển giao công nghệ 
mới (bao gồm cả tư vấn).

- Thực hiện chuyển giao và áp dụng các phần mềm quản lý công nghệ 
thông tin (mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ 1 lần) : Hỗ trợ 50 % tổng giá trị  
hợp đồng. 

b) Hỗ trợ thực hiện tiết kiệm năng lượng
- Hỗ trợ xây dựng, ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, 

kinh doanh: Hỗ trợ tối đa 120 triệu đồng/doanh nghiệp.
- Hỗ trợ thực hiện kiểm toán năng lượng và lập báo cáo khả thi đề xuất các 

giải pháp kỹ thuật cần thiết để thực hiện tiết kiệm năng lượng: Hỗ trợ tối đa 120 
triệu đồng/doanh nghiệp.

- Cho vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ phát triển KHCN của tỉnh.

Phần 5
KINH PHÍ THỰC HIỆN

 

I. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Nguồn kinh phí và kinh phí thực hiện 
- Hàng năm, định kỳ vào tháng 10, trên cơ sở tổng hợp về nhu cầu hỗ trợ 

của các doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ  (Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng) lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện của dự án. 
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-  Dự toán kinh phí thực hiện cho Dự án là 11.900 triệu đồng (Phụ lục 2 
kèm theo), được lấy từ các nguồn: 

+ Nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh được phân bổ trong tổng 
kinh phí giao cho Sở Khoa học và Công nghệ hàng năm. 

+ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh. 
+ Nguồn hỗ trợ của trung ương từ các chương trình quốc gia.
2. Nguyên tắc sử dụng kinh phí
- Áp dụng và sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng theo nội dung, mục tiêu 

và đối tượng theo dự án đã được phê duyệt. 
- Trường hợp doanh nghiệp tự hủy bỏ hợp đồng không có lý do chính đáng 

(không có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) thì phải hoàn trả 100% kinh phí 
đã được hỗ trợ hoặc không thực hiện hợp đồng đã được ký kết vì lý do bất khả 
kháng sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ xem xét và giải quyết từng trường hợp 
cụ thể. 

II. PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ 
1. Hồ sơ đăng ký tham gia 
- Phiếu đăng ký tham gia  dự án, có xác nhận của cơ quan chủ quản (nếu 

có);
- Giấy đăng ký kinh doanh/ giấy phép đầu tư (bản sao)
- Bản thuyết minh đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp
2. Hồ sơ quyết toán kinh phí
- Áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến: Hợp đồng trách nhiệm hỗ trợ, hợp 

đồng tư vấn (nếu có), hợp đồng đánh giá chứng nhận, giấy xác nhận kết quả đạt 
được của cơ quan quản lý/tổ chức có thẩm quyền (bản sao),  biên bản thanh lý 
hợp đồng trách nhiệm và hóa đơn chứng từ hợp lệ.

- Đạt giải thưởng chất lượng, đánh giá sự phù hợp và xây dựng tiêu chuẩn 
cơ sở: Hợp đồng trách nhiệm, biên bản thanh lý hợp đồng trách nhiệm, báo cáo 
kết quả thực hiện và giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết 
định công bố của cơ quan chủ quản. 

- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong nước: Toàn bộ hồ sơ đăng ký theo quy 
định (bản sao), hợp đồng và thanh lý thực hiện đăng ký các đối tượng sở hữu 
công nghiệp, biên nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ và hóa đơn chứng từ hợp lệ. 

- Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ngoài nước: Toàn bộ hồ sơ đăng ký theo quy 
định (bản sao), hợp đồng và thanh lý thực hiện đăng ký các đối tượng sở hữu 
công nghiệp, biên nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc của nước tiếp nhận đơn 
đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp và hóa đơn chứng từ hợp lệ.

- Nghiên cứu sản phẩm mới; đổi mới, chuyển giao công nghệ và thực hiện 
giải pháp tiết kiệm năng lượng: Hợp đồng trách nhiệm, biên bản thanh lý hợp 
đồng trách nhiệm, báo cáo kết quả thực hiện hoặc dự án đầu tư, biên bản giám 
định, biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện.
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3. Phương thức hỗ trợ
- Áp dụng một lần hỗ trợ cho 1 hồ sơ đăng ký tham gia dự án sau khi có hồ 

sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ hợp lệ.
- Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia cùng lúc các nội dung hỗ 

trợ khác nhau của dự án.
- Doanh nghiệp được tiếp tục tham gia dự án lần sau và kế tiếp trong giai 

đoạn 2011-2015 khi nội dung đăng ký hỗ trợ không trùng nhau của mỗi năm 
tham gia.

Phần 6
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Sở Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, hạng mục, kinh phí 
thực hiện của dự án để triển khai thực hiện hàng năm nhằm đảm bảo đúng tiến 
độ, nội dung và đạt hiệu quả cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương.

- Chủ trì phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước đề xuất các chuyến 
khảo sát, học tập và trao đổi kinh nghiệm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện công tác khảo sát, đánh giá 
thực trạng năng suất chất lượng trên địa bàn, tổng hợp thông tin cho việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan về nội dung hỗ trợ nâng cao 
trình độ quản lý doanh nghiệp, áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến, sở hữu trí  
tuệ, công tác tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng cho các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và thực hiện nội 
dung hỗ trợ tiết kiệm năng lượng, thiết kế sản phẩm, đổi mới công nghệ, thiết bị, 
quy trình sản xuất và áp dụng những kỹ thuật giống mới trong sản xuất của các 
doanh nghiệp Việt Nam.

- Công bố, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ 
chức, doanh nghiệp tham gia dự án.

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các doanh nghiệp theo 
nội dung của dự án đã được phê duyệt và giám sát tiến độ thực hiện theo từng 
giai đoạn.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả hỗ trợ của dự án.
-  Tổng hợp, sử dụng và quyết toán kinh phí chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp giai đoạn 2011-2015 theo chế độ tài chính quy định hiện hành của nhà 
nước. 

2. Sở Tài chính
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- Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ dự toán kinh phí thực 
hiện dự án trong nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao 
hàng năm.

- Hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo quy định.  
- Phân bổ, cung cấp nguồn vốn ban đầu cho Quỹ Phát triển khoa học và 

công nghệ, mức tối thiểu 20 tỷ đồng.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Cung cấp thông tin về môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và 

định hướng đầu tư trên địa bàn tỉnh cho doanh nghiệp khi có nhu cầu.
4. Sở Tư pháp 
Tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp 

theo từng nội dung của dự án. 
5. Liên minh các Hợp tác xã 
Có trách nhiệm triển khai,  hướng dẫn thực hiện dự án trong các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn.
6. Sở Công Thương
- Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan xem xét và thực 

hiện các nội dung hỗ trợ thuộc phạm vi của dự án.
-  Tuyên truyền,  phổ biến và cung cấp thông tin,  hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
7. Sở Thông tin và Truyền thông
 - Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành có liên quan xem xét và thực 

hiện các nội dung hỗ trợ thuộc phạm vi của dự án.
-  Tuyên truyền,  phổ biến và cung cấp thông tin,  hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin và có trách nhiệm phối hợp với 

các sở, ngành có liên quan xem xét và thực hiện các nội dung hỗ trợ thuộc phạm 
vi quản lý.

9. Sở Y tế
Tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin và có trách nhiệm phối hợp với 

các Sở, ngành có liên quan xem xét và thực hiện các nội dung hỗ trợ thuộc phạm 
vi quản lý.

10. Ban Quản lý Khu kinh tế
-  Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xem xét và thực hiện các nội 

dung hỗ trợ thuộc phạm vi của dự án.
-  Tuyên truyền,  phổ biến và cung cấp thông tin,  hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
11. Báo Bình Phước, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước
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Đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền và phổ biến các nội dung liên 
quan của dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2011-2015.

12. Các sở, ban, ngành khác có liên quan và Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã

- Cung cấp thông tin, khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ của các doanh nghiệp 
theo các nội dung của dự án.

- Có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực do mình quản lý để đăng ký tham gia dự án, gắn 
kết các hoạt động của doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế - xã hội và phong 
trào năng suất chất lượng của tỉnh nhà.

13. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
- Là cơ quan Thường trực, có nhiệm vụ giúp Sở Khoa học và Công nghệ 

quản lý, điều hành và thực hiện dự án; lập kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt 
động hàng năm cho hoạt động của dự án tổng hợp vào kế hoạch của Chi cục để 
Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá tình hình thực 
hiện dự án năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp.

- Tham mưu thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu dự án của doanh 
nghiệp.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi cần thiết để nắm tình hình 
thực hiện dự án của doanh nghiệp; báo cáo và đề xuất với Sở Khoa học và Công 
nghệ xử lý các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.

- Giúp Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc sơ 
kết, tổng kết và báo cáo định kỳ; đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của Luật thi 
đua, khen thưởng.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trên cơ sở tình hình thực tiễn tại địa phương, giao Sở Khoa học và Công 

nghệ xây dựng kế hoạch và định mức kinh phí hỗ trợ hàng năm để đảm bảo theo 
yêu cầu và mục tiêu của dự án đã đề ra. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan liên 
quan báo cáo kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và nghiên cứu 
đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo nhu cầu thực tế phát sinh.
 

Phần 7
KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

- Nâng cao được nhận thức doanh nghiệp trong tỉnh, 100 % áp dụng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng theo dự 
án; tạo dựng phong trào năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh.
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- Dự án sẽ là nơi tập hợp đồng bộ các giải pháp về khoa học và công nghệ, 
từ các giải pháp cơ bản cho đến các hệ thống quản lý thích hợp để đảm bảo triển 
khai  có  hiệu  quả  hoạt  động nâng cao năng suất  và chất  lượng trong doanh 
nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung; về sử dụng nguồn lực và cơ chế quản 
lý để tập trung giải quyết được mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng suất và chất 
lượng của sản phẩm, hàng hoá chủ lực của nền kinh tế, nâng cao khả năng cạnh 
tranh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước.

- Đảm bảo nâng cao năng suất và chất lượng đối với các doanh nghiệp 
được lựa chọn tham gia dự án so với trước khi áp dụng./.

 KT. CHỦ TỊCH
                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                        Bùi Văn Thạch
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Phụ lục 1
Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, sản phẩm 

chủ lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Stt Tên ngành

2011 - 2015 2016 - 2020
CN
Ưu 
tiên

CN
Mũi 
nhọn

CN
Ưu 
tiên

CN
Mũi 
nhọn

1
Chế biến nông sản xuất khẩu:
- Trong đó sản phẩm chủ lực là hạt điều nhân và 
mủ cao su qua chế biến. 

x x

2 Công nghiệp vật liệu xây dựng.
- Trong đó sản phẩm chủ lực là xi măng và clinker. x x

3 Thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông 
tin (Sản phẩm linh kiện điện tử…). x x

4
Chế biến gỗ:
- Trong đó sản phẩm chủ lực là sản phẩm gỗ xuất 
khẩu.

x x

5 Công nghiệp thực phẩm - tiêu dùng:
- Trong đó sản phẩm chủ lực là cồn ethanol. x x

6 Chế biến và đóng hộp thịt gia súc, gia cầm x x

7 Cơ khí chế tạo (Nhóm sản phẩm cơ khí phục vụ 
cho sản xuất nông nghiệp) x x

8
Sản phẩm từ công nghệ mới (các sản phẩm ứng 
dụng dạng năng lượng mới, nguồn năng lượng 
tái tạo: Quang năng, điện gió, địa nhiệt…)

x x
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Phụ lục 2
Kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2015”

STT Nội dung
Dự kiến số lượng doanh 

nghiệp được hỗ trợ Cộng
Dự kiến kinh 
phí thực hiện 
(triệu đồng/DN)

Mức hỗ 
trợ tối 
đa (%)2012 2013 2014 2015

1 Tuyên truyền, tập huấn, đào tạo

2 Áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến và xây dựng tiêu chuẩn

 - Áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến 10 10 10 10 40 120 50

 - Giải thưởng chất lượng quốc gia 3 3 3 3 12 90 100

 - Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương 5 5 5 5 20 60 50

 - Đánh giá sự phù hợp, kế hoạch đảm bảo chất lượng 5 5 5 5 20 30 50

3 Bảo hộ sở hữu trí tuệ

 - Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp 5 5 5 5 20 10 100

 - Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (trong và ngoài nước) 20 20 20 20 80 10 100

 - Xây dựng website 5 5 5 5 20 100 50

4 Nghiên cứu sản phẩm mới, đổi mới công nghệ và tiết kiệm NL

 - Nghiên cứu sản phẩm mới, ứng dụng tiến bộ KHCN 1 2 1 1 5 1200 30

 - Lập dự án đầu tư, đổi mới và chuyển giao công nghệ 5 5 5 5 20 120 30

 - Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng 5 5 5 5 20 120 100
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Vậy tổng kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015” là: 11.900 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Nội dung Dự toán kinh phí thực hiện
2012 2013 2014 2015 CỘNG

1 Tuyên truyền, tập huấn, đào tạo 200 200 200 200 800
2 Áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến và xây dựng tiêu chuẩn 1.095 1.095 1.095 1.095 4.380
 - Áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến 600 600 600 600
 - Giải thưởng chất lượng quốc gia 270 270 270 270
 - Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương 150 150 150 150
 - Đánh giá sự phù hợp, kế hoạch đảm bảo chất lượng 75 75 75 75
3 Bảo hộ sở hữu trí tuệ 450 450 450 450 1.800
 - Đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp 50 50 50 50
 - Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (trong và ngoài nước) 200 200 200 200
 - Xây dựng website 200 200 200 200
4 Nghiên cứu sản phẩm mới, đổi mới công nghệ và tiết kiệm năng lượng 1.140 1.500 1.140 1.140 4.920
 - Nghiên cứu sản phẩm mới, ứng dụng tiến bộ KHCN 360 720 360 360
 - Lập dự án đầu tư, đổi mới và chuyển giao công nghệ 180 180 180 180
 - Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng 600 600 600 600

TỔNG CỘNG 2.885 3.245 2.885 2.885 11.900
Mười một tỷ, chín trăm triệu đồng
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