
KẾ HOẠCH
Tổ chức thực hiện 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 thành phố Cam Ranh

Thực hiện Kế hoạch số 8763/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc triển khai 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 Khánh Hòa,

UBND thành phố Cam Ranh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện
đề án trên địa bàn thành phố Cam Ranh như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và xã hội về pháp luật đo lường.

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường trên
địa bàn thành phố

- Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới hoạt động đo lường, nâng cao năng lực cạnh
tranh và hội nhập quốc tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đo lường và các
nội dung liên quan của Đề án đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật
trong lĩnh vực đo lường, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đo
lường trên địa bàn thành phố.

3. Thúc đẩy xã hội hóa hoạt động đo lường; khuyến khích hoạt động nghiên
cứu khoa học công nghệ đo lường; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu
ứng dụng khoa học công nghệ đo lường, hỗ trợ triển khai Chương trình đảm bảo đo
lường

4. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo
lường cho cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện và cấp xã.
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5. Phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Chị cục Tiêu chuẩn - Đo lường -
Chất lượng tỉnh quản lý chặt chẽ hoạt động đo lường trong doanh nghiệp; hỗ trợ,
tháo gỡ khó khăn về đo lường của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sản xuất,
kinh doanh, xuất khẩu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Chủ trì, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực
hiện các chính sách pháp luật về đo lường, nội dung Đề án đến các đối tượng thuộc
lĩnh vực ngành quản lý.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý tham gia triển khai thực
hiện Chương trình đảm bảo đo lường; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ đo
lường và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về đo lường của doanh nghiệp khi tham gia hoạt
động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu

2. UBND các xã, phường

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường, nội dung Đề án đến các tổ
chức, cá nhân liên quan;

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm
tra về đo lường trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Giải quyết khiếu nại, tố
cáo, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Chương trình đảm bảo đo
lường, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ đo lường; tháo gỡ khó khăn về đo
lường của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí phục vụ hoạt động quản lý đo
lường, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hiện các chính sách về đo lường cho các
cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan trên cơ sở kế hoạch hoạt động của từng cơ
quan, đơn vị.

4. Phòng Kinh tế

- Tham mưu UBND thành phố giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà
nước về đo lường đối với các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND
cấp huyện;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban và UBND các xã, phường
trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, thực hiện các chính
sách về đo lường, các nội dung của Đề án và Chương trình đảm bảo đo lường.
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- Theo dõi, tổng hợp và tham mưu UBND thành phố báo cáo theo định kỳ
hàng năm hoặc đột xuất về tình hình triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch
cho Sở Khoa học & Công nghệ.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực
hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về phòng Kinh tế để tổng hợp, báo cáo
UBND thành phố xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

(Đính kèm Kế hoạch số 8763/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc triển khai “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 Khánh Hòa) ./.

Nơi nhận (VBĐT):
- Sở KH&CN(b/c);
- Chi cục TĐC tỉnh;
- Các phòng, ban;
- UBND xã phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuấn
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