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THÔNG BÁO 

V/v hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng  

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh 

Kon Tum về thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-

2020” (sau đây gọi là Dự án năng suất chất lượng). 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo đến các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum về các nội dung và chính sách hỗ trợ như 

sau: 

I. NỘI DUNG HỖ TRỢ 

1. Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (gồm 

nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp...). 

2. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật cho sản phẩm, hàng hóa. 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến (như ISO 9000; ISO 22000; ISO 14000; HACCP; VIETGAP...) và 

các công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng. 

4. Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, sử dụng mã số mã vạch. 

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho các nội dung sau: 

- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, kiểu dáng công 

nghiệp, sáng chế...), tối đa không quá 10 triệu đồng/sản phẩm hoặc dịch vụ. 

- Đăng ký, sử dụng mã số mã vạch, tối đa không quá 10 triệu đồng/sản 

phẩm. 

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí cho các nội dung sau: 

- Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm, hàng 

hóa, tối đa không quá 30 triệu đồng/sản phẩm, hàng hóa. 

- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến 

nhằm nâng cao năng suất chất lượng, tối đa không quá 45 triệu đồng/hệ thống. 



Sở KH&CN thông báo để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

biết, nếu có nhu cầu tham gia Dự án năng suất chất lượng, xin vui lòng gửi đơn 

đăng ký và hồ sơ (theo mẫu) về Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum (theo địa 

chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kon Tum, số 02 Hoàng Diệu - 

thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum; đồng thời gửi dữ liệu hồ sơ qua địa chỉ 

Email: hoamai0975@yahoo.com.vn). 

Thông tin chi tiết liên hệ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kon 

Tum, ĐT: 0260.386.1458 để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kon tum (để 

thông tin đến các doanh nghiệp); 

- Trung tâm nghiên cứu và dịch vụ KH&CN 

(đăng lên Website); 

- Lưu: VT, Chi cục TĐC. 

GIÁM ĐỐC 
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