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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng  

sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

 

Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chương trình công tác năm 2022. Theo đó, Sở Khoa học và Công 

nghệ được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Kế hoạch của 

UBND tỉnh và gửi xin ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố trong tỉnh.    

Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp thu ý kiến của các Sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025. 

 Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

(Xin gửi kèm theo Tờ trình này dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh và bản tổng 

hợp tiếp thu các ý kiến góp ý)./ 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, Chi cục TĐC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Toàn Thắng 
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BẢNG TỔNG HỢP  

Tiếp thu ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025  

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-SKHCN ngày          tháng 9 năm 2022 

 của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình) 

 

Ngày 31/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Văn bản số 798/SKHCN-

TĐC kèm theo bản dự thảo Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố  

để xin ý kiến góp ý cho dự thảo Kế hoạch trên. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được 16 ý kiến góp ý, trong đó có 13 ý 

kiến hoàn toàn nhất trí với dự thảo và 03 ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. 

Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Sở Khoa học và 

Công nghệ xin giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với dự 

thảo, cụ thể như sau: 

TT 
Tên cơ 

quan, đơn vị 
Nội dung góp ý 

Nội dung tiếp thu,  

giải trình 

1 Sở Tài chính 

1. Đề nghị sửa nội dung: Nguồn 

kinh phí thành phần IV 

Đối với mục 1 phần này đề nghị 

sửa lại như sau: 

Ngân sách nhà nước theo phân cấp 
ngân sách nhà nước hiện hành; 
lồng ghép với kinh phí thực hiện 

các chương trình, dự án, đề án, kế 
hoạch khác có liên quan; các 
nguồn huy động hợp pháp khác 

theo quy định của pháp luật. 

2. Phần IV đề nghị sửa lại thành 

phần V 

Tại mục 2 phần này : Nhiệm vụ của 

Sở Tài chính, đề nghị sửa lại như 

sau: 

“Căn cứ khả năng cân đối ngân 
sách tỉnh, tham mưu cho UBND 
tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kế 

hoạch theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản có 
liên quan” 

Sở Khoa học và Công 

nghệ đã tiếp thu và 

chỉnh sửa trong Dự 

thảo Kế hoạch 

2 
Sở Thông tin 

và Truyền 

Bổ sung thêm vào dự thảo Kế 

hoạch mục đối tượng để xác định 

Sở Khoa học và Công 

nghệ đã tiếp thu và 
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thông rõ các đối tượng tham gia thực 

hiện, đối tượng được hỗ trợ, lưu ý 

tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản 

xuất sản phẩm, hàng hóa chủ lực 

của ngành, địa phương, tham gia 

chuỗi giá trị; ưu tiên doanh nghiệp 

vừa và nhỏ (theo hướng dẫn tại 
điểm 2.2, mục II, đề cương kèm 

theo Công văn số 334/BKHCN-
TĐC ngày 23/02/2021 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc hướng 

dẫn triển khai Chương trình quốc 

gia năng suất chất lượng tại các 
bộ, địa phương). 

chỉnh sửa trong Dự 

thảo Kế hoạch (bổ 

sung thêm phần đối 

tượng được hỗ trợ) 

 

3 
Hội nông 

dân tỉnh 

Tại gạch đầu dòng thứ hai của mục 

2, phần II (Mục tiêu cụ thể): 

- Nên thêm từ “Hợp tác xã” sau 

cụm từ: Có ít nhất 50 tổ chức, 

doanh nghiệp... để thành câu hoàn 

chỉnh như sau: Có ít nhất 50 tổ 

chức, doanh nghiệp, hợp tác xã 

nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa thông qua việc 

nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao 

và ứng dụng công nghệ; áp dụng 

các giải pháp về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, 

công cụ cải tiến. 

- Thêm gạch đầu dòng thứ 3 tại của 

mục 2, phần II (Mục tiêu cụ thể): 

Có từ 500 lượt lao động của doanh 

nghiệp, hợp tác xã được đào tạo, 

tập huấn kiến thức về giải pháp 

nâng cao năng suất, chuyển đổi số, 

sản xuất thông minh góp phần hỗ 

trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng 

cao năng lực tiếp cận cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ đã tiếp thu và 

chỉnh sửa trong Dự 

thảo Kế hoạch 
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