
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền phổ biến các hướng dẫn 

áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải 

tiến năng suất chất lượng, nhất là các 

công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, 

dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. 

 

   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

                   Kính gửi:   

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh, về 

việc Triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 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 hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

giai đoạn 2022 – 2025; Văn bản số 601/KHCN-TĐC ngày 02/6/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ, về việc triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND của UBND tỉnh về 

triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

(lần 2). Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực 

hiện một số nội dung sau: 

Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên 

truyền phổ biến trên kênh thông tin đại chúng của tỉnh về các hướng dẫn áp dụng các 

hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ 

cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh vào doanh nghiệp. Thông tin về năng 

suất chất lượng; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất chất lượng, và 

nội dung, mục tiêu của Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Đài truyền thanh – 

truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã thực hiện tiếp và phát sóng các nội 

dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; biên tập và phát trên hệ thống 

thông tin cơ sở để thông tin, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn. 

(Đính kèm Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh). 

Trân trọng./.  
 

Nơi nhận:                 
- Như trên;     
- Sở KH&CN; 

- GĐ Sở; 

- Lưu: VT, P. TTBCXB. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trương Hữu Chiến 
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