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THÔNG BÁO
Về việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ
doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên
địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030

Căn cứ Căn cứ 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;
Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc
thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025 và
định hướng đến năm 2030;
Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng sẽ hỗ trợ doanh
nghiệp tham gia Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 – 2025
và định hướng đến năm 2030, như sau
1. Đối tượng hỗ trợ:
Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, các tổ chức cá nhân
của tỉnh Sóc Trăng thuộc các thành phần kinh tế, được thành lập theo quy định của
pháp luật. Ưu tiên doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh
các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, truyền thống của tỉnh, các sản phẩm của chương
trình OCOP, sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước (đặc biệt là sử dụng nguyên
liệu trong tỉnh để tạo sản phẩm có giá trị kinh tế cao); kim ngạch xuất khẩu cao; có
tiềm năng xuất khẩu lớn.
2. Nội dung, số lượng hỗ trợ:
- Hỗ trợ 07 doanh nghiệp trong việc tư vấn, công bố, áp dụng Tiêu chuẩn cơ
sở hoặc tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế
hoặc tư vấn, chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật
địa phương hoặc tự công bố sản phẩm, hàng hoá theo quy định.
- Hỗ trợ 08 lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trong việc tư vấn
xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến.
2.2. Thành phần hồ sơ đăng ký gồm
(1) Bảng đăng ký đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm);
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(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo không cần công chứng);
(3) Bản cam kết thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng (đối
với các đơn vị đăng ký hỗ trợ việc tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống
quản lý tiên tiến).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/9/2021. Sở
Khoa học và Công nghệ sẽ dừng nhận hồ sơ khi đã xem xét, phê duyệt hỗ trợ đủ chỉ
tiêu về số lượng hỗ trợ trong năm 2021.
4. Địa điểm nhận hồ sơ: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục
Tiêu chẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, 479
Lê Duẩn, Phường 9, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
5. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi
cục Tiêu chuẩn Đo luờng Chất lượng. Điện thoại: 0299. 3820 789

Nơi nhận:
- Đăng website Sở;
- Đăng trang https://sttech.soctrang.gov.vn;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Kinh tế thành phố; thị xã;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- Phòng NN&PTNT các huyện;
- Liên minh HTX;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- BGĐ Sở (file. pdf);
- Lưu: VT, TĐC.
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