
 1

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 748/KH-SKHCN Đồng Nai, ngày  06 tháng 5 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 
 

Theo nội dung công văn số 574/TĐC-TCCL ngày 06 tháng 3 năm 2019 của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc Kế hoạch hoạt động Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia năm 2019; 

Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan chủ trì triển khai hoạt động Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Sở Khoa học và Công nghệ 
xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 
- Nhằm phát động phong trào Năng suất chất lượng quốc gia thông qua hoạt 

động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được triển khai đến rộng rãi và thu hút sự 
quan tâm của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Đảm bảo công tác triển khai hoạt động xem xét, đánh giá, xét thưởng các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 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 hiệu quả.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 
TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN 

1 Phát động tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia  
Trước ngày 
30/5/2019 

2 
Tiếp nhận thông tin đăng ký của doanh nghiệp tham 
dự 

Tháng 5-6/2019 

3 
Hướng dẫn trực tiếp các doanh nghiệp về 07 tiêu chí 
giải thưởng và viết hồ sơ tham dự Giải thưởng 

Tháng 5-6-7/2019 

4 Tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLĐN của doanh nghiệp 
Trước ngày 
30/7/2019 

5 Thực hiện thủ tục thành lập Hội đồng xét thưởng 
Trước ngày 
30/5/2019 

6 Thực hiện thủ tục thành lập tổ chuyên gia đánh giá 
Trước ngày 
30/6/2019 

7 
Tổ chức đánh giá hồ sơ tham dự của các doanh 
nghiệp 

Từ ngày 10/7 – 
30/7/2019 

8 
Tổ chức đánh giá tại chỗ các doanh nghiệp 
Tổng hợp kết quả đánh giá tại chỗ 

Từ ngày 10/8 - 
15/8/2019 
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Hội đồng Sơ tuyển lựa chọn doanh nghiệp đủ điều 
kiện tham gia GTCLQG 
Hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ tham dự 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia  
 

Trước ngày 
30/8/2019 

 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 - Giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu Sở Khoa học và 
Công nghệ thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia năm 2019.  
 - 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 thủ tục liên quan đến hoạt động đánh giá, Sơ tuyển của Hội đồng đúng tiến 
độ và kế hoạch. 
 Trên đây là kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ gửi đến các Sở, ngành; 
UBND các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa; Đài phát thanh và truyền hình 
Đồng Nai; Báo Đồng Nai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để phối hợp thông 
báo đến các doanh nghiệp biết và tham dự. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/hợp); 
- Ban quản lý các KCN (p/hợp); 
- Báo ĐN, Đài PTTH (hỗ trợ đưa tin); 
- Các phó Giám đốc sở; 
- Lưu: VT, VP, TĐC. 
TĐC16-kehoachGTCL-2019\50b 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Hoàng 
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