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UY BAN NHAN DAN • CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc1p-Trdo-Hnhphüc
TINHBAR!A—VUNGTAU
Ba Rja - VIng Tàu, ngày 48 tháng /1 näm 2022
S&
/KH-UBND
KE HOA&CH
Trin khai Quyt dlnh s 1322/QD-TTg ngày 31 tháng 8 näm 2020
cüa Thu ttró'ng ChInh phü phê duyt Chirong trInh quc gia h trçr
doanh nghip nâng cao nàng sut và chat hrçrng san phm, hang hóa
trên dja bàn flnh Ba Rja — Vflng Tàu giai don 2022 — 2025
I. CAN CU XAY DuNG
1. Can cii pháp I
- Quy& djnh s 1322/QD-TTg nay 31 thang 8 nAm 2020 cüa Thu tuâng
ChInh phü phê duyt "Chuong trInh quôc gia h trq doanh nghip nâng cao näng
suit va chat hrng san phâm, hang hóa giai don 2021 - 2030;
Thông tu s6 35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 näm 2021 cüa B Tài chInh
Quy dnh co che quan ly tai chrnh thrc hiçn Chtrong trinh quoc gia ho trq doanh
nghip nâng cao näng suât va chat h.rqng san phâm, hang hóa giai do?n 202 1-2030;
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- Ngh quyet so 97/NQ-HDND ngay 13 thang 12 nam 2020 cua Hcn dong
nhân dan tinh ye Kê hoach phát triên kinh tê - xâ hi 5 nám 2021-2025 cüa tinh Ba
Rja — Vung Tàu.
2. Can cii thc tin
a) Kt qua thirc hin Chucmg trInh khoa h9c và cong ngh h trçY doanh
nghip nãng cao nng suât và chat luçing san phãm, hang hóa tinh Ba Rja — Vüng
Thu giai doan 2014-2020 theo Quyet djnh 31/201 4/QD-UBND ngày 10 tháng 7
nam 2014 cua Uy ban than dan trnh, ci the: to chuc 24 h9l ngh, lap dao tao, tp
huãn vâi 1.635 hrçit h9c viên tham dir; các ni dung dào tao, tp huân ye tiêu chuân
va cac van de nang cao nang suat chat krçing san pham, hang hoa cho doanh nghiçp;
ho trcl tong cong cho 588 hrçit doanh nghip vâi tong kinh phi h trçl là
25.643.002.000 dong (Haz rnwo lam ty, sau tram hon mwoz ha triçu, khong tram
linh hal nghIn dong), tong kinh phi dôi üng cUa các doanh nghip là
243.591.635.000 dông (Hal tram bón miccil ba t), nám tram chIn rnwo1 mót triu,
sau tram ba mztoi lam nghin dong); huong dan 27 doanh nghiçp cua trnh dat Giai
thuong chat krcmg Quoc gia, trong do co 02 doath nghicp dat glal nhi Chau A Thai BInh Duong và 05 doanh nghip dat Giái Yang chat hrqng Quôc gia.Chuang
trIth dâ gop phan thay doi nhn thüc cüa doanh nghip ye nng suât, chat hxqng.
Doanh nghip dâ mmh d?n han trong vic xây d%rng, áp d%ing các cong cii cãi tiên
nang sut chit lucmg, h thóng quân l tién tiên dO
fri doanh nghip, giãm
thiêu cac lang phi trong qua trmnh san xuât, tiOt kirn chi phI ye than lirc, thOri gian,
nguyen thiOn 1iu, näng luçing. Ben canh do, vic ho trçl ing diving nang luqng mO'i,
chuyn giao, di mâi các Cong ngh gop phãn dua cong ngh mói vào san xuât, d&i
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sng, to ra thiu san phm mri, tang san krçmg, nang suit lao dOng, khá nang cnh
tanh và ma rng thitnxâng, dc bit là các thj trtiông khó tinh Nht Bàn, Châu
Au, My). Dieu nay co y nghia rat 1n vm cac to chtic, doanh nghiçp trong viçc cai
thin phát trin hInh ãnh, uy tin và thucing hiu, qua do khAng djnh ch düng cüa
các doanh nghip trén thj tnrYng trong và ngoài nithc, ctOng gOp tich circ vào kim
ngach xuât khâu và tang truâng cho kinh tê cüa tinh. Dông thii, thông qua Chi.rcing
trmnh các doanh nghip cüng duçic ho trçY xü l giãm thiêu ô nhiêm môi truang, gop
phãn tich cuc den cong tác bào v môi trtthng trên dja bàn tinh.
va

b) KM qua dánh giá cüa doanh nghip dã duqc h trçx tr Chixcing trInh khoa
hçc va cong ngh ho trq doanh nghiçp nang cao nang suat va chat h.rçing san pham,
hang hóa tinh Ba RIa — Vüng Tàu giai don 2014-2020: Th%rc hin khão sat lay
kiên dánh giá cüa 154 doanh nghip dâ duçic ho trçl tr Chuong trInh: 89,7% doanh
nghip dánh giá Chirong trInh cO hiu qua; 93,1% doanh nghip dánh giá các nOi
dung h trçl cüa Chirong trmnh là
thiêt; 79,3% doanh nghip dánh giá mirc h
trçr là trung bInh; 69,8% doanh nghip dánh giá can thiêt có chinh sách mài thay
the sau khi Chirng trmnh kêt thüc.
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II. NO! DUNG ICE HOACH
1. Mijc tiêu
a) Mtc tiêu chung
H trçl cac doanh nghip, hcip tác xA, lien hip hcip tác
h kinh doanh.
trên dja bàn tinh nâng cao nàng suât và chat krqng san pham, hang hóa (sau day
gi chung lànäng su.t chit luçing) trên co áp diing các giâi pháp v tiéu chun,
,
quy chuan ky thuat, hç thong quan ly, cong cii cal tien nang suat chat hrçing va cac
giài. pháp náng cao nàng suât chat luqng. Trong do, tp trung ho trci các doanh
nghip thuOc các linh vrc: Cong nghip, câng biên, du ljch, nông nghip 1mg diing
cong ngh cao, gop phân náng t)) tr9ng dOng gOp cüa nang suât các than to tong
hçip (TFP) vào tang truOng kinh tê, nâng cao nAng suât, chat luqng, hiu qua và sire
canh tranh cüa nn kinh tê.
xa,

so

b) Miic tiêu cu th
- Dào tao, tp hu.n, huOng dn trén 1000 hrçt lãnh dao, quãn l doanh
nghip và thãnh viên, nguOi lao dung cüa doanhnghip, hqp tac xA, lien hip hqp
tac xa, h9 krnh doanh cac kien thuc, ky nang ye nang suat chat luçing, hç thong
quan ly chat luqng, cong ci cai tien, cac giat phap nang cao nang suat chat luçing.
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- S doanh nghip duçic h trçl các giài pháp nãng cao näng suit và chit
krqng hang nãm tang 10%; thirc hin huOng dan doanh nghip xây dmg, áp diing
dong b các giâi pháp nãng cao nAng suât chat lucmg, trO thành mô hInh dim dê
chia sé trên dja bàn tinh.
2. Di ttrçrng
- Các doanh nghip thuOc các thành phn kinh t hot dng theo pháp lut
Vit Nam, dang hot dung theo dimg ngành nghe dA dang k kinh doanh trên dja
ban tmh Ba Ria - Vung Tau, gom: Cong ty trach nhiçm him h?n, cong ty Co phan,
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cong ty hçp danh, doanh nghip nha nuóc, doanh nghip tu nhãn, doanh nghip có
von dau tu nuoc ngoai dang ky dau tu ti trnh Ba Ria — Vung Tau.
Uu tiên doanh nghip nhô và vira, doanh nghip thuOc các ngành kinh t mUi
nhcn cüa tinh giai don 202 1-2025.
- Các hçip tác xA, lien hip hçp tác xA, h kinh doanh.
- Các co quan, t chüc có lien quan trong t chüc th%rc hin K hoch.
3. Nhim vy và giãi pháp
a) Nghien ciru xay drng chInh sách, thim vi khoa hpc và cong ngh thüc
day hoat dng nâng cao nàng suât chat hrçxng
- Nghiên cüu xay d%rng chInh sách, nhim vi khoa h9c và cong ngh thüc
day hot dng nâng cao nãng suât chat hrqng.
- Xây drng và trin khai k hoch tng th nãng cao nng suit dra trén nn
tang khoa h9c, cong nghç va doi mm sang to trnh Ba Ria — Vung Tau theo Quyet
djnh sO 36/QD-TTg ngày 11 tháng 01 näm 2021 cüa Thu tu&ng ChInh phü.
- Nghiên cru tInh toán müc dóng gop cüa náng suit các than t6 tang hqp
(TFP) vào tang trLrâng kinh té cüa tinh giai don 2021-2025 nhäm khâo sátmüc
dóng gop cUa nAng suât các nhân to tong hçip (TFP) vao tAng tnxâng kinh tê cUa
tinh.
-Nghiên ciru, trin khai irng ding các giâi pháp nng suit xanh và phát trin
c9ng dong.
b) Tang cuing Cong tác thông tin, tn1yn thông v nAng suit chAt krcing
- DAy mnh ph bin, hu&ng d.n áp ding cac h th6ng quân l, cong ciii
tiên nAng suât chat hrcing, nhât là các cong ciii h trçx cho san xuât thông minh, djch
vt thông minh vào doanh nghip.

cai

- T chüc,trin khai các hInh thüc thông tin tmyn thông v nang suAt chAt
luçmg; chia se hen thtrc, krnh nghiçm ye nang cao nang suat chat luçmg.
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- Khai thac co so du liçu chuan doi sanh va thrc hanh tot ye nang suat de
phic vi doanh nghip và các co dii
lien quan khác theo huOng dn cüa các
BO, ngành lien quan.
so

lieu

- Co hInh thüc ton vinh, khen thuOng t.p th& cá than có thành tIch cao trong
hot dng nang cao nAng suât chat lucing. Khuyên khIch, ho trçl doanh nghip tham
gia các hoat dung cüa Giài thuOng chat krçing quôc gia.
c) H trçl ding tiêu chuAn, quy chuAn k5 thut, h th6ng quãn l, cOng cii
giâi pháp nãng cao nang suât chat hrçing, Cong cii
tin nang suAt chAt hrcing,
h trçl cho san xuAt thông minh, djch vt thông minh
diing d6ng bO cac giãi pháp nâng cao
- Lira chQn, d xuAt va htróng dn
nAng suAt chAt hrçing, trO thành mO hInh diem trên dja bàn tinh.
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- Hi.râng dn áp ding cac h tMng quãn 1, cong cii câi tik nAng suit chat hrqng co ban, d.y math áp dung các h thông quân 1, cong cii câi tiên näng suât
chAt 1ung, giãi pháp nâng cao näng suât chat hrçng dc thu cho ngàrih, linh virc,
tieu chuan ye cac he thong quan ly mm duqc cong bo.
- H trg ap dijng tiêu chuAn, quy chuAn k5" thut, h thng quãn 1", cong ci
câi tin nãng suât chAt hxqng, giâi pháp nâng cao näng suât chat krcing, h thông
truy xuAt ngun gc san phâni, hang hóa, áp diving thirc hành nông nghip tot
(G.A.P), thirc hành san xuAt nông nghip httu ca, näng suât xanh..., cOng ngh
thông tin, cong ngh s; tiêu chuân, cong ci h trçi cho san xuât thông minh, djch
viii thông minh; chuing nhn san phâm, hang hóa, h thông quán 1 an toàn thirc
phAm, môi trumg, nãng lucing, an toàn và sue khôe nghê nghip và h thông truy
xuât ngun gôc san phâm, hang hóa phü hqp vi tiêu chuân quôc gia, tiêu chuãn
quôc tê.
d) Dào tao ngu6n than 1c cho hoat dng nãng cao nàng suAt chAt krçmg
- T chüc dào tao, t.p huAn kin thüc v nãng suAt chAt krqng trong các
tnthng dai hçc, cao dAng, trung h9c chuyên nghip và dy ngliê.
- T chüc dào tao, tp huAn, bi dung kMn thurc, k5 näng v nãng suAt chAt
krçing, h thông quán chat luqng, cong ci câi tiên, các giài pháp nâng cao näng
suat chat luqng cho lath dao, quan ly doanh nghiçp va thanh vien, ngi.rcn lao dong
cüa doanh nghip, hçip tác xA, lien hip hçvp tac xA, h kinh doanh. Ho trci doanh
nghiptham gia eac chi.rcmg trInh dào tao cüa To chüc Nng suât Châu A và các to
chuc tieu chuan quoc te, khu vrc.
-
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III. Kinh phi thirc hin
1. Ngun kinh phi thirc hin K hoach bao g6m ngun v6n ngân sách thà
nuàc và các ngun v6n huy ctng hcip pháp khác theo quy djnh cüa pháp lut.
2. Hang nãm, các ca quan, dcin vj 1p dir toán ngãn sách th?c hin k hoach,
tng hqp chung vao dir toán ngân sách cüa ngành, gui Sâ Tài chInh tong hçip, trInh
cap có thãm quyên phê duyt. Vic quãn 1 kinh phi thirc hin cac nhim vi duçic
giao theo Kê hoach theo quy dnh cüa Lut Ngân sách thà nixâc, Thông tix so
35/2021/TT-BTC ngày 19 tháng 5 nàm 2021 cüa BO Tài chInh và các quy djnh
pháp lut khác có lien quan.
IV. T chäc thrc hin
1. S& Khoa h9c và Cong ngh
- Là co quan dAu mi, tham mmi giup Uy ban than dan tith t chüc thirc
hin K hoch trén djabãn tinh. Tham mmi Uy ban nhãn dan tith xây drng K
hoach hang nAm dé triên khai th%rc hin.
- Chü tn, ph4i hip vâi các s&, ngãnh, Uy ban than dan cac huyn, thj xA,
thãnh phô, các to chuc va dcm vj có lien quan triên khai thrc hin Kê hoach.
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- TrixOc ngày 15 tháng 11 hang nàm hoc dt xut khi có yêu cAu, tang hçp
báo cáo tInh hInh thrc hin gfii Uy ban nhân dan tinh, báo cáo B Khoa h9c Va
Cong ngh.
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- To chuc so ket, dath gia ket qua thrc hiçn Ke hoach, lam ccx so xay d%rng
Kê hoach giai don 2026-2030.
2. Các S&: Cong Thiro'ng, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Y t,
Giao thông vn tãi, Thông tin và Truyn thông, Du ljch.
- CAn cir chirc nAng, nhim vi duçic giao, trin khai thrc hin các nhim vi
long ghep vat cac chuong tnnh, ke hoach, miic tieu phat trien kinh te - xa hçn, phu
hçip vài djnh huóng phát triên san phâm, hang boa chü 1irc cüa tinh.
- Dinh k' hang nAm hoc dt xut khi có yéu cAu, báo cáo tInh hinh thrc
hin gi Sâ Khoa hçc và Cong ngh tong hçp, báo cáo Uy ban nhán dan tinh, báo
cáo B Khoa hQc và Cong ngh.
3. Sii Tài chInh
Tham muu Uy ban nhân dan tinh thm djnh, b trI kinh phi thirc hin K
hoach theo quy djnh cUa pháp 1ut ye ngãn sách nhà nuâc.
A

4. Ciic Thong ke tinh
CAn cü chirc nAng, thim vii duçic giao, nghiên ciru tInh toán mc dóng gop
cua nang suat cac nhan to tong hçip (TFP) vao tang tn.rong kinh te cua trnh giai
doan2021-2025.
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5. Uy ban nhan dan cac huyen, th xa, thanh pho, Lien minh hçp tac xa
tinh, Phông Thirong mai và Cong nghip Vit Nam chi nhánh Vung Tàu, các
hi, hip hi doanh nghip

Tich crc phôi hcxp vOi CC ccx quan, t6 chüc có lien quan triên khai thirc hin
các nhim vit cUa Kê hoach nay. V3n dng, giâi thiu doanh nghip, hO kinh
doanh, hçip tác xA, lien hip hçip tác xã tham gia các nOi dung h trçi nâng cao nAng
suât vâ chat li.rcxng san phâm, hang hóa.
Trong qua trInh trin khai th%rc hin, nu có phát sinh khO khAn, vithng mac
dê nh các don vi kjp thn thông tin ye Sâ Khoa hçc và Cong ngh tong hqp, báo
cáo Uy ban nhãn dan tinh xem xét, giãi quyêt./.
No'i nhIn:
- B K}{&CN;
- TFr. Tinh üy, TTr. HDND tinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các so', ban, ngành;
- Cic Thong ke tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành ph6;
- Lien minh HTX tinh;
- VCCI CN VT, các Hiép hOi, Hi DN;
- Dài PT&TH tinh BR-VT; Báo BR-VT;
- Luu: VT, VXS(

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
O CiiU TICHLV

PHV LVC
och trien khai Quyet dnh so 1322/QD-TTg ngay 31 thang 8 nam 2020
üa Thu tirO'ngChInh phü phê duyt Chiro'ng trInh quc giah trq
anh nghiçp nang cao nang suat va chat lirçrng san pham, hang hoa
trên dja bàn tinh Ba Ria — Vüng Tàu giai don 2022 — 2025
(Kern theo Kê hoach so ..5 /KH-UBND ngày A / .I. /2022
cza Uy ban nhdn dan tinh Ba Rfa — Vung Tàu)
•

TT

•

Ni dung

Thifi
.
glan

Don vi
chü trI

Don vi phôi hqp

Nghiên cu'u xây ding chInh
nhim vii khoa hçc và
sách,
cong ngh thüc dy hoit dng
nãng cao nãng sut chat krçng

Nm
20222023

Các
s&,
ban,
ngành; UBND các
huyn, thj xã,
Sâ Khoa
thành ph& Lien
hoc và
minh Hciii tác xä
tinh VCCI CN
Vüng Tàu, Hi,
Hip hi doanh
nghip

Xây drng và trin khai k hoach
tng the nãng cao näng suât da
trén nên tang khoa h9c, cong
ngh và dM mOi sang tao tinh Ba
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Rja — Vüng Tàu theo Quyt djnh
s 36/QD-TTg ngày 11 thang 01
nãm 2021 cüa Thu tuOng ChInh
phü

Qu
11/2022

Các so, ngành;
UBND các huyn,
SO Khoa thj xâ, thành pho;
h9c và Lien minh Hp tac
Cong
xã tinh, VCCI CN
ngh
Vüng Tàu, HOi,
Hip hOi doanh
nghip

Nghiên elm tInh toán
müc dóngp
p
gop cüa näng suât các than to
1.3 tong hqp (TFP) vào tang truOng
kinh t cüa tinh giai doan 20212025.

Nàm
20222025

Civic
Các ca quan, to
Thông kê
chüc có lien quan
tinh

ThuOng
xuyên

Các sO, nganh;
SOKhoa UBND các huyn,
hçc và thj xA, thành pho;
Lien minh Hcip tác
Cong
xA tinh, VCCI CN
VUng Tàu, HOi,
Hip hi doanh

Nghiên cfru xây drng chInh sách,
nhiém vu khoa hoc và cong ngh
1.1
thüc d.y ho.t dng nãng cao
nng suit chit lucmg

Nghiên cüu, trin khai 1mg dijng
1.4 cac giâi pháp näng suit xanh va
phát trin cong d6ng

2
nghip
2

Tang ctthng cong tác thông tin,
truyn thông v näng suãt chat
hrqng

Ph bin, huOng dn áp dtng các
h thong quan iy, cong cii cal
tien nAng suit chit krqng, nhât là
2.1
cac cong ci h tr cho san xuât
thông minh, djch vii thông minh
vào doanh nghiêp
A

T chIrc, trin khai các hmnh thüc
thông tin truyn thông ye nãng
2.2 suât chat hrçng; chia sé kiên
thüc, kinh nghim ye nãng cao
nang suit chit hrçing.
Khai thác ca sâ dO lieu chu*n
di sánh và thirc hành t& v
näng suât de phic vii doanh
23
lien
nghip và các cci sâ dü
quan khác theo hithng dn cüa
các B, ngành lien quan
lieu

Hang
nãm

Hang
nAm

Hang
nam

Các sâ,
b,
ngàth

UBND các hun
thj xA, thàñh ph&
Lien minh Hap tác
CN
,
Vng Tàu, Hi,
Hip hi doanh
nghiêp

Các s&,
ngành

UBND các huyn,
thj xA, thành pho;
Lien minh Hap tác
,
CN
Vfng Tàu, Hi,
Hip hi doanh
nghip

Các s?i,
nganh

UBND các huyn,
thj xA, thành pho;
Lien minh Hap tác
, flth,
CN
Viing Tàu, Hi,
Hip hOi doanh
nghep

Co hInh thüc ton vinh ton vinh,
khen thu&ng tp the, cá than có
So Khoa
thành tIch cao trong hoat dng
Giai doan
S Ni
nãng cao nng suât chat hxçing.
hQc Va
2022, ngành có lien
24
Cong
Khuyn khIch, h trçx doanh
2025
quan.
nghip tham gia các hot dg
cüa Giâi thithng chAt hiqng quOc
gia.
9

H trq áp dyng tiêu chuAn,
quy chuAn k5? thut, h thng
quãn 1y'', cong ciii cãi tin náng
suAt chAt hrcrng, các giãi pháp
nang cao nang suat chAt hrç'ng,
cong cy h trçr cho san xuAt
thông minh, djch vIii thông
minh
3 1 Lira chçn, d xuAt doanh nghip Giai do?n Sâ Khoa Các s&, ngãnh;
hi.thng dk áp d%ing dng b các
2022hçc và UBND các huyn,

3

giai pháp nâng cao nàng suit
ht luqng, tr& thành mô hInh
' im d chia sé, than rng trén
a bàn tinh.

Hurng dn va h trçl doanh
nghip ap ding tiêu chuân, quy
chuãn kS' thut, h thông quãn 1,
các giâi pháp nãng cao näng suât
32
chit lucxng, cong cii câi tin näng
suât chat hrçmg, cong cii h trçl
cho san xuât thông minh, djch vii
thông minh
p

H6 trq áp ding tiêuchuAn, quy
chun k5 thut, h thông quãn 1',
cong ciii cãi tiên nàng su.t chAt
hxqng, giâi pháp nãng cao nng
suat chAt hrqng, h thông truy
xuAt ngun g6c san phrn, hang
hóa, áp ding thirc hãnh nông
nghip tot (G.A.P), thrc hãnh
san xuât , nông nghip hu CO,
nng suât xanh..., cong ngh
3.3 thông tin, cong ngh
tiéu
chuAn, cong c1i h trq cho san
xuât thông minh, djch viii thông
minh; chüng nhn san phAm,
hang hóa, h thông quãn l an
toàn thrc phAm, môi trithng,
nng hrçing, an toãn và süc khôe
nghé nghip vâ h thông truy
xuât nguôn gôc san phAm, hang
hóa phü hcrp vài tiêu chuAn quôc
gia, tiêu chuân quôc tê.

2025

Cong
ngh

thj xA, thành ph&
Lien minh Hqp tác
xA tinh, VCCI CN
Vüng Tàu, Hi,
Hip hi doanh
nghip và các co
quan, t chüc có
lien quan.

Hang
näm

Các s&, ngành;
UBND các huyn,
Sâ Khoa thj xA, thành phô;
h9c và Lien minh Hcip tác
xA tinh, VCCI CN
Cong
ngh
Ving Tàu, HOi,
Hip hi doanh
nghip

Hang
näm

Các sâ, ngành;
UBND các huyn,
S& Khoa thj xA, thành ph&
hçc và Lien minh Hp tác
Cong
xA tinh, VCCI CN
ngh
Vüng Tàu, Hi,
Hip hOi doanh
nghip

p
A

so;

p

p

F

4

r

Dào to ngun nhân hrc cho
hoat dng nâng cao näng suAt
chAt ltrqng

Các truông dai
S
T chüc dào tao, tp hun kiên Giai don
KH&CN, hQc, cao dàng,
20224.1 thüc v nàng suAt chAt krqng
Ca quan, trung hçc chuyên
trong các trtx&ng dai h9c, cao
2025
to chüc nghip, dy ngh
dng, thing hQc chuyên nghip

4

lien quan Va các ca quan, t0
chüc có lien quan.

và dy ngh.
9

To chCrc dào tao, tp hun,
huàng dn cho lAnh dao, quán l
doanh nghip và ngu1i lao dung
cüa doanh nghip các kin thüc,
k5 nàng v näng sut chit hrçmg,
h thng quân 1 chat luçing,
4.2 cong ct câi tin, các giái pháp
náng cao náng suit chAt h.rqng.
H trq doanh nghip tham gia
các chi.rcing trInh dào tao cüa T
chüc Nng suAt Châu A va các t
chirc tiêu chuAn quc t khu
V1:TC.

Hang
näm

Các si, ngành;
UBND các huyn,
S& Khoa thj xA, thành ph;
hçc và Lien minh Hp tác
Cong
xA tinh, VCCI CN
ngh
Vüng Tàu, Hi,
Hip hi doanh

