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THÔNG BÁO 

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia thuộc Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 

2021-2030, bắt đầu thực hiện từ năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Chương trình 

1322); 

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số  03/2017/TT-BKHCN 

ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN; 

Tiếp theo Công văn số 683/BKHCN-KHTC ngày 31/3/2022 về việc hướng dẫn 

xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa 

học và công nghệ năm 2023,  

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp 

quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2023 thuộc Chương trình 1322 như sau: 

I. YÊU CẦU CHUNG 

- Các đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 phải 

phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được quy định tại Quyết định số 

1322/QĐ-TTg; đáp ứng các yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; 

- Các đề xuất nhiệm vụ phải xuất phát từ nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp; 

phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;  

- Các nhiệm vụ đề xuất phải đảm bảo tính khả thi; phải trình bày cụ thể, rõ ràng 

về mục tiêu, nội dung và kết quả dự kiến đạt được trong khoảng thời gian cụ thể. 

II. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG ĐỀ XUẤT 

1. Định hướng chung 

Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, các giải pháp năng cao 

năng suất, chất lượng; phát triển đội ngũ chuyên gia năng suất chất lượng; đẩy mạnh 

triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phục hồi, tăng trưởng năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau đại dịch covid-19. 

2. Các nội dung trọng tâm, ưu tiên thực hiện trong năm 2023 

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tối ưu hóa, 

hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho 
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sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh, đổi mới sáng tạo và năng suất xanh. Hình 

thành các mô hình điểm về năng suất chất lượng. 

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách, các giải pháp về khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và 

doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế; 

- Phát triển các chương trình đào tạo về chuyển đổi số, năng suất xanh theo mô 

hình của các Trung tâm xuất sắc của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO). Tiếp tục mở 

rộng đào tạo kiến thức năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, địa 

phương và doanh nghiệp; 

- Tập trung xây dựng và công bố các tiêu chuẩn quốc gia phục vụ sản xuất 

thông minh, dịch vụ thông minh, quản lý đổi mới sáng tạo và kinh tế tuần hoàn. 

III. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 1322 bao 

gồm những tài liệu sau: 

1. Công văn đề xuất nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

2. Phiếu đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BKHCN; 

3. Bảng tổng hợp đề xuất nhiệm vụ theo mẫu đính kèm; 

4. Văn bản thể hiện nhu cầu và cam kết của doanh nghiệp trong việc phối hợp 

thực hiện, đối ứng kinh phí, tiếp nhận hoặc ứng dụng kết quả (đối với nhiệm vụ xây 

dựng mô hình điểm). 

IV. THỜI HẠN VÀ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

1. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất là ngày 12/5/2022 theo dấu ghi ngày 

công văn đến hoặc dấu bưu điện trên hồ sơ. 

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: các cơ quan, tổ chức nộp 01 hồ sơ bản gốc về Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, địa chỉ số 08 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội. File điện tử (định dạng word) gửi về địa chỉ email 

vukhtc@tcvn.gov.vn 

Thông tin chi tiết liên hệ: Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng, điện thoại: 0243 7911615; 0243 7911626. 

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt 

Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

- Các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; 

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN, Tổng 

cục TCĐLCL; 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Định 

mailto:vukhtc@tcvn.gov.vn
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(CƠ QUAN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ) 
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BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA BẮT ĐẦU THỰC 

HIỆN TỪ NĂM 2023 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT 

LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2021-2030 

 

Stt Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ 

trì, phối hợp 

Mục 

tiêu 

Nội dung 

chính 

Dự kiến kết quả/ 

sản phẩm và yêu 

cầu đạt được 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kinh phí (triệu đồng) Ghi 

chú 
Tổng số NSNN Đối ứng 

           

           

           

           

           

           

 

 ….., ngày…..tháng….năm 2022 
CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ 
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