
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

Số:          /SKHCN-TĐC 

V/v triển khai thực hiện Chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, 

 hàng hoá giai đoạn 2021-2030 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                          tháng 3 nă  2022 

 
 

    Kính gửi:  

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 

  

Thực hiện Công văn số 275/BKHCN-TĐC ngày 17 tháng 02 năm 2022 

của Bộ Khoa học và Công nghệ và Văn bản số 388/VPUB-KGVX ngày 22 

tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030, Sở Khoa học và Công nghệ 

xin trân trọng báo cáo như sau: 

Thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTG ngày 30 tháng 8 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030 và 

văn bản chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Ngày 17 Tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành 

Kế hoạch số 2817/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg 

ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia Hỗ 

trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai 

đoạn 2021-2030 (Có bả  Kế hoạch số 2817/K -UBND  ửi kèm Cô   vă  này).  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam trân trọng báo cáo Bộ Khoa học 

và Công nghệ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 

suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TĐC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 

 


		2022-03-22T08:18:42+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Tất Nhiên<nguyentatnhien@hanam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-03-22T09:25:23+0700


		2022-03-22T09:25:23+0700




