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Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai năm 2019
Căn cứ Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND tỉnh
Đồng Nai về việc ban hành Quy định Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh
Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Giải thưởng chất
lượng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày
20/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai;
Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động Giải
thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai năm 2019 như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
- Nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất chất lượng trong
hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo công tác xem xét, đánh giá, xét thưởng các doanh nghiệp đúng
tiến độ và đạt hiệu quả.
- Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành liên quan trong công tác xét thưởng
được chặt chẽ và đồng bộ.
- Thông tin chi tiết hoạt động Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai được
cập nhật, thông tin kịp thời tại website: http://tdc-dongnai.gov.vn (mục thông tin
hoạt động).
2. Nội dung kế hoạch
STT

Nội dung công việc

Tiến độ

1

Phát động, thông tin, tuyên truyền về việc tham gia
Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai

Trước ngày
30/6/2019

2

Tiếp nhận đăng ký của doanh nghiệp tham dự

Tháng 7/2019

3

Hướng dẫn trực tiếp cho các doanh nghiệp viết hồ
sơ, tài liệu tham dự Giải thưởng

Tháng 7/2019

4

Tiếp nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng của doanh
nghiệp

Trước ngày
30/7/2019

5

Thực hiện thủ tục thành lập Hội đồng xét thưởng

Trước ngày
1

6

Thực hiện thủ tục thành lập Tổ chuyên gia đánh giá

20/7/2019

7

Tổ chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá hồ sơ
tham dự của các doanh nghiệp

Từ ngày 01/8 15/8/2019

8

Tổ chức và tổng hợp kết quả đánh giá tại chỗ các
doanh nghiệp

Từ ngày 20/8 30/8/2019

9

Hội đồng xét thưởng bình chọn doanh nghiệp đạt
giải

Trước ngày
10/9/2019

10

Tổng hợp hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét, khen
thưởng

Trước ngày
30/10/2019

11

Tổ chức trao Giải thưởng Chất lượng tỉnh Đồng Nai

Lễ trao giải hoạt động
KHCN 2019

3. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công
nghệ năm 2019.
4. Tổ chức thực hiện:
a. Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:
- Là cơ quan thường trực thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác tổ
chức, hướng dẫn, tuyên truyền và triển khai các các hoạt động liên quan đến
đánh giá, xét thưởng của Hội đồng đúng tiến độ của Kế hoạch này.
- Triển khai các nội dung theo kế hoạch đảm bảo nội dung đề ra và thực
hiện các thủ tục liên quan đến thành lập Hội đồng xét thưởng, Tổ chuyên gia và
có báo cáo định kỳ theo quy định.
b. Các phòng/đơn vị trực thuộc Sở tích cực tham gia phối hợp, hỗ trợ các
hoạt động phổ biến đến các doanh nghiệp để biết, tham dự và cử cán bộ tham gia
là nhân sự thành viên của Hội đồng xét thưởng, Tổ chuyên gia theo quyết định
của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thành phố tỉnh (p/h);
- Báo ĐN, Đài PTTH (hỗ trợ đưa tin).
- Lưu: VT, VP, TĐC.
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