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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng         năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN 

ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất  

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 

            

BỘ TRƯỞNG 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai 

đoạn 2021-2030; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Thông tư số 

15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ 

và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;      

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN; 

- Lưu: VT, TĐC.                                                                                  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Lê Xuân Định 

                                                                           



 

KẾ HOẠCH  

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 15/2022/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2022  

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BKHCN  ngày        tháng       năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Nội dung công việc Dự kiến kết quả đạt được Thời hạn 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

I Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 

1 

Thông tin tuyên truyền, phổ biến 

về các nội dung quy định tại 

Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN 

trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 

-  

- Các tin, bài viết, ảnh,… được đăng 

trên báo, tạp chí, website,… và 

Cổng thông tin điện tử của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN), Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) 

Quý IV/2022 

và những năm 

tiếp theo 

Tổng cục 

TCĐLCL 

- Vụ Pháp chế; 

- Văn phòng Bộ; 

- Trung tâm Công nghệ 

thông tin (đăng tải tin, bài, 

ảnh trên Cổng thông tin điện 

tử của Bộ KH&CN); 

- Các Tạp chí, Báo của Bộ 

KH&CN. 

2 

Hướng dẫn các bộ ngành, địa 

phương và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan triển khai thực 

hiện Thông tư số 15/2022/TT-

BKHCN  

Các văn bản hướng dẫn của Bộ 

KH&CN, Tổng cục TCĐLCL gửi 

bộ ngành, địa phương, tổ chức, cá 

nhân 

Quý IV/2022 

và những năm 

tiếp theo 

Tổng cục 

TCĐLCL 

- Vụ Pháp chế; 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

II Triển khai thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2022 

1 
Thành lập Ban Chủ nhiệm Chương 

trình 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN thành lập Ban Chủ 

nhiệm Chương trình 

Quý IV/2022-

Quý I/2023 

Tổng cục 

TCĐLCL 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

- Các đơn vị liên quan. 



2 
 

TT Nội dung công việc Dự kiến kết quả đạt được Thời hạn 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

2 
Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan 

thường trực Chương trình 
Các văn bản quản lý, điều hành Hằng năm 

Tổng cục 

TCĐLCL 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;  

- Các đơn vị liên quan. 

3 

Tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia, “nhiệm vụ được cấp 

có thẩm quyền giao”. 

Các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ 

KH&CN phê duyệt hằng năm 
Hằng năm 

Tổng cục 

TCĐLCL 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

- Các đơn vị liên quan. 

4 

Hướng dẫn, giải đáp các vướng 

mắc của các tổ chức, cá nhân có 

liên quan trong quá trình thực hiện 

Thông tư (khi có yêu cầu) 

Các văn bản hướng dẫn, giải đáp 

vướng mắc 
Hằng năm 

Tổng cục 

TCĐLCL 

- Vụ Pháp chế; 

Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

- Các đơn vị liên quan. 

5 

Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền 

sửa đổi, bổ sung các quy định quản 

lý Chương trình phù hợp nhu cầu 

quản lý nhà nước và thực tiễn. 

Các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên 

quan 
Hằng năm 

Tổng cục 

TCĐLCL 

- Vụ Pháp chế; 

- Vụ Kế hoạch - Tài chính. 

6 
Đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết 

Chương trình 

Báo cáo đánh giá kết quả, sơ kết, 

tổng kết Chương trình 

Hằng năm và 

định kỳ 5 năm 

Tổng cục 

TCĐLCL 
- Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

- Các đơn vị liên quan. 

7 
Các nội dung công việc liên quan 

khác  

Các văn bản, hồ sơ, tài liệu liên 

quan 

Theo thực tế 

triển khai 

Tổng cục 

TCĐLCL 
Các đơn vị liên quan  
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