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THÔNG BÁO 

 Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng suất chất lượng  

sản phẩm hàng hóa, đo lường cho doanh nghiệp năm 2023 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh  

Sóc Trăng về thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất 

nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng  

năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo 

lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 

quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thông báo đến các Sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng về các nội dung hỗ trợ năm 2023 như sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ 

- Các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã,  

tổ hợp tác của tỉnh Sóc Trăng (gọi chung là doanh nghiệp) thuộc các thành phần 

kinh tế, được thành lập theo quy định của pháp luật. 

- Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp 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 hỗ trợ 

- Xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa, kết nối vào Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của 

tỉnh. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 10 doanh nghiệp. 
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- Công bố, áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở; tư vấn, chứng nhận phù hợp tiêu 

chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế; tư vấn, chứng nhận phù hợp Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tự công bố sản phẩm, hàng 

hoá theo quy định. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 17 sản phẩm. 

- Tư vấn xây dựng, áp dụng, chứng nhận hệ thống quản lý tiên tiến; công 

cụ cải tiến năng suất cơ bản; áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P); thực 

hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh,...; ứng dụng công nghệ 

thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị 

doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch 

vụ thông minh. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 08 doanh nghiệp. 

- Tư vấn xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận, hoặc nâng cấp hệ 

thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 01 doanh 

nghiệp. 

- Tư vấn, đào tạo hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện triển khai, áp 

dụng Chương trình đảm bảo đo lường. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 03 doanh 

nghiệp. 

- Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Số lượng dự kiến hỗ trợ: 02 

doanh nghiệp. 

3. Thành phần hồ sơ 

- Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm). 

- Giấy đăng ký kinh doanh (bản photo không cần công chứng). 

- Danh mục sản phẩm, hàng hoá triển khai, áp dụng hệ thống truy xuất 

nguồn gốc (đối với doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ Xây dựng và áp dụng hệ thống 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa). 

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

31/3/2023. 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 2023. 

5. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng, số 479 Lê Duẩn, 

Khóm 4, Phường 9, thành phố Sóc Trăng. 

6. Thông tin liên hệ 

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn  

Đo lường Chất lượng tỉnh Sóc Trăng. 

Điện thoại: 02993.820789; di động: 0949.363045 (gặp Kim Phụng) hoặc 

0975.307227 (gặp Phú Nguyên). 
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Đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

thông báo đến các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, doanh nghiệp 

thuộc đối tượng quản lý của các ngành để biết, đăng ký tham gia. 

 

Nơi nhận:  

- Sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

- Phòng NN&PTNT các huyện; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Đăng website (Sở, TTƯD, CC); 

- Thông báo trên Đài PT-TH;  

- Lưu: VT, TĐC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

  
 

 

Bùi Minh Châu 
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