
UBND TIIANH PHO HA NOT CONG HOA xA 1101  CilU NGHTA VIT NAM 
sO  CONG TI1IU'ONG ]Jc Ip  - Tir do - Htnh phñc  

S&&,f/KH-SCT
Ha Nç5i, ngày &f tháng.. nám 2020 

KE HOACH 
Thirc hin dê an phát trin san phm cong nghip chü lirc 

• • A. thanh pho Ha Nçi nam 2020 

Can cü Quyt djnh s 496/QD-TJBND ngày 26/01/2018 cüa UBND Thành 
phô ye vic phê duyt "Dê an phát triên san phm cong nghip chñ lic thàrth ph6 
Ha Ni den nàm 2020, dnh huóg tri näm 2025"; Kê hoch thirc hin de an phát 
triên san phm cong nghip chü irc thành phô Ha NOi  nàm 2020 so 52/KH-UBND 
ngày 03/3/2020 cUa TJBNID Thânh phO. 

SO' Cong Thuang ban hành K hoch thirc hin d an phát trin san phrn 
cong nghip chü lixc thành phô Ha Ni näm 2020, ci the nhu sau: 

I. M!IJC ]JfCH, YEU CAU 
1. Miic tiêu chung: 

- Tip tçic trin khai thxc hin có hiu qua D an Phát trin san phm cOng 
nghip chñ li.xc (SPCNCL) thành phô Ha Ni den nàm 2020, dnh huóng tO'i närn 
2025 gop phân phát triên kinh tê thñ dO nhanh và ben v'ng. 

- Tap trung h trc' phát trin các ngành, san phm cOng nghip có cong ngh 
tiên tiên, than thin rnôi trurng Va có giá trj gia tang cao, tao  six dông b trong chi 
dao, là cong cu dê quail i)'i, diêu hânh, thic hin djnh hithng phát trin các 
SPCNCL mang tInh mfli nh9n, dan duô'ng cüa Thành phô; 

- Nang cao nang lxc cnh tranh cüa các SPCNCL Thãnh ph& thñc dy hçip tác, 
lien kt san xuât các SPCNCL Ha Ni vOl các doanh nghip thuc các tinh, thành 
phô trong nuOc và nuO'c ngoài. 

2. Mc tiêu cu the: 
- MO'i, huO'ng dan, h trg cac doanh nghip tham gia Chuang trinh phát trin 

san phâm cong nghip chü 1c thành phô Ha Ni nàm 2020 vOi tong so san phâm 
dugc cOng nhn SPCNCL näm 2020 tCx 25-30 san phâm. Dua tong sO san phâm 
duqc cOng nhn là SPCNCL Ha Ni giai doan  2018-2020 khoang 115-120 san 
phârn (Bang 150% rnic tiêu dê ra trong dê an). 

- Giá tn san xut cüa các doanh nghip cO san ph.m dugc cong nhn SPCNCL 
Thành phO tang 10-12% so vói närn 2019, dóng gop 35-40% tong giá tn. san xuât 
cOng nghip toàn Thành phô, 15% tOng kim ngch xuât khâu toàn Thành phO. 

II. NQI DUNG K1 bACH 
1. Tuyên truyn, ph biên chiro'ng trInh phát trin san pbâm cong nghip 

chü lirc Thãnh phô 
- Tip tiic t chirc các hoat dng thông tin, tuyen truyn, ph bin, cOng kiaai 

các quy dinh, tieu chI xét ch9n SPCNCL thành phô Ha Ni tren các phuo'ng tin 
thông tin dai  chüng (Dài truyên hlnh, Báo giây, Báo din tCr, cp nht thông tin 



website SPCNCL Thành ph...); In n tài lieu, to' ro'i, foiiii dàng k tham gia 
chuung trinh xét ch9n SPNCL Thành phô näm 2020. 

- T chüc h9p báo và triên khai hi nghj tp hun, pM bin, tuyên truyn gioi 
thiu Chucmg trinh xét ch9n SPCNCL Thành phô näm 2020 dôi vó'i các co si san 
xut, doanh nghip ti các cm cong nghip, lang nghê trên da bàn Thành phô. 

- T chirc l Cong b& ton vinh CãC SPCNCL Thanh pM näm 2020 duçyc 
truyên hlnh trrc tiêp trên kênh 1 Dài phát thanh và Truyên hinh Ha Ni. 

2. To chfrc xét ch9n, cong nhn SPCNCL thành phô Ha Ni Va triên khai 
co' ch, chInh sách M tr9' các doanh nghip có SPCNCL Thành phô 

- To chrc mo'i, huó'ng dan, M trçy các doanli nghip dáp Urig dUcYC tiêu chI 
dàng k, 1p ho so' tham gia Chuang trInh xét ch9n SPCNCL thành phô Ha Ni 
nàm 2020. Tp trung vào các doanh nghip FDI, doanli nghip có quy mô và doanh 
thu ion, doanh nghip san xuât san phâm cOng ngh cao... 

- Tiêp nhân, thrn tra h so', kim tra thtxc t và phân tIch, dánh giá M so' dang 
k xét ch9n SPCNCL thàrih phô Ha Ni CUa Các doanh nghip theo H thông tiêu 
chí dánh giá, xét chpn cüa Thành phô. 

- To chUc xét ch9n, cong nhn SPCNCL Thành pM näm 2020 theo Quy chê 
hot dng cua Hi dOng blnh ch9n SPCNCL thành phô Ha Ni phân dâu Co tr 25-
30 san phâm dugc cOng nhn SPCNCL Ha NOi  2020. 

3. Dy mnh các hot dng xñc tiên thiro'ng mi, dãu tu' vã h trçr doanh 
ng1iip san xuât SPCNCL Thành phô 

- Dy mnh cong tác trin khai chmh sách M trç doanh nghip tham gia 
Chumg trInh phát triên san phâm cong nghip chü lrc Thàrth phô thông qua cac 
chucing trInh cüa Thành phô, nhu: Khuyen công, 5ir diing näng lung tiêt kim và 
hiêu qua, san xuât sch han trong cong nghip, san xuât và tiêu dàng be vüng, xüc 
tiên thuong rni, cOng nghip ho trçi,... 

- u tiên thu hilit, xüc tiên du tu các dy an có quy mô ion, cO giá frj gia tang 
cao, sii'r dyng Cong ngh hin di, than thin vó'i môi truo'ng; các dir an san xut san 
phârn cOng nghip ho trçc ap dyng cong ngh cao, san phârn dt tiêu chun quc th, 
dam bão src cnh tranh cüa san phâm và hang hoá xut khu. 

- Dy manh hoat dng cung cp thông tin, gio'i thiu các SPCNCL Thành 
phô và các doanli nghip có SPCNCL nhàm mo' rng thi. truo'ng, tim kim d6i tác 
kinh doanh. 

- To diu kin cho các doanh nghip cO SPCNCL Thànli. pM dugc tham 
gia h9c tp kinh nghim, kêt nôi giao thuo'ng, quãng ha san phâm trong và ngoài 
nu'O'c trong các Chuo'ng trInh xiic tiên cüa Thàrth phô và quc gia. 

4. Tiêp tic cãi thin mOi trithng du tu' kinh doanh cho các doanh nghip 
san xuât SPCNCL Ha Ni 

- T chiirc hi ngh dii thoi gicia lath do Thànli. pM, các sO', ngàrth cüa 
math phO vO'i cac doanh nghip san xuât SPCNCL Ha NOi  nhm tháo g vu'O'ng 
mac, khó khän thüc day phát triên SXKD cUa các doanh nghip san xut SPCNCL. 

- Tip tçic cãi cách thU tic hành chInh, dy nhanh tMn d trin khai các dir an 
dâu to' cOng, to diêu kin tiêp cn các nguOn von u'u dãi,... 
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5. H trç doanh nghip san xut SPCNCL phát triên khoa b9c cong ngh 

- T chrc Hi nghj kt ni giüa doanh nghip san xut SPCNCL Ha Ni vi 
các doanh nghip cüa các nuc phát triên nhu NIht Bàn, Han Quôc, Châu Au, 
M5r,... nhrn h trg doanh nghip san xuât SPCNCL tiêp cn cong ngh, thiêt b. 
hién dai theo chun 4.0 d du tu vao san xut nhm tang nàng suât, chat luçing san 
phm, nâng cao khà nàng cnh tranh cüa doanh nghip trên thj trung. 

- Trin khai các chuang trInh, k hoch khoa h9c cong ngh gn vOi vic h 
trq cac doanh nghip san xuât SPCNCL Ha Ni phát triên khoa hçc cong ngh 
trong san xuât kinh doanh nhàrn tang nàng suât, chat lucmg san phâm, nâng cao khà 
näng cnh tranh trên thj tru&ng. 

- H tr9' doanh nghip san xut SPCNCL üg dyng cong ngh, thit b hin 
di d6ng thai to môi truô'ng gàn kêt giüa doanh nghip vói các cá nhàn, to chtirc 
khoa hpc cOng ngh nhàm day nhanh img dung cOng ngh tiên tiên, hin di trong 
san xuât. 

6. Phát trin ngun nhân 1rc 
- T chtrc các hip tp hun cho can b lãnh do, quân 1 các doanh nghip 

cOng nghip trong các khu, ciirn cOng nghip nhàm nâng cao trInh d quàn 1, hôi 
nJap quôc tê cho các doanh nghip. 

- Thxc hin có hiu qua các chuGng trinh, k hoch dào to ngun nhân 1ixc 
gân vâi nhu cu cüa doanh nghip san xuât SPCNCL Ha Ni. 

7. T chfrc ting kt dánh giá kt qua trin khai chiro'ng trInh cOng nghip 
chü 1ic giai doin 2018-2020, xây dirng co' chê, chinh sách ho trçr doanh nghip 
san xuât SPCNCL và chiro'ng trInh phát triên SPCNCL giai don 2021-2025 

- T chrc doãn tharn quan, trao d6i kinh nghim phát trin san ph.m cong 
nghip chi'i lixc ti thành phô H ChI Minh nhàm xây dimg chuo'ng trInh phát triên 
SPCNCL HàNi giai don 2021-2025 thiêt thrc, hiu qua. 

- T chirc Hi ngh tng kt, dánh giá kt qua trin khai chucmg trinh phát 
triên SPCNCL Ha Ni giai don 2018-2020, xây dmg kê hoch hành dng thixc 
hin chuong trmnh phát triên SPCNCL HàNi giai don 2021-2025; Quy dijnh ye ca 
ch h tn và miirc kinli phi h trg cho các doanh nghip có san phâm dugc cOng 
nhn SPCNCL trmnh UBND Thãnh phO ban hành. 

III. TO CHC THI)C Hh1N 
1. Trung tam Khuyn cOng và Tir vn phát trin cong nghip 
Là dcm vj chü trl t chüc thrc hin K hoch nay, có nhim vit: 

- Trin khai càc nhim vi, giài pháp d ra trong K hoch dam bão tin d, 
chat lugng, dt rn1ic tiêu dê ra. 

- Phi hap vó'i các Phông thuc S COng Thucmg, các S, ngành và các dan 
vi cO lien quan h trg doanh nghip tham gia Chuang trinh phát triên SPNCL Ha. 
NQi giai don 2018-2020 nâng cao nàng liic quàn tn, san xuat kinh doanh; nàng luc 
cnh tranh trên thj trung. 

- Phi hap vci các dan vj lien quan, càc ca quan tnuyên thông trung ucing và 
Ha. Ni tang cuOng thông tin, tuyen truyên, phO biên, gici thiu và tOn vinli thuang 
hiu SPCNCL Ha Ni, Chuo'ng trinh SPCNCL Ha Ni. 
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- Tip nhn và tMm Ira h so', kim tra thc t ti doanh nghip; Tong hap, 
tO ch'rc tInh toán so 1iu, hoàn thin báo cáo dánh giá san phâm cüa các doanh 
nghip dãng k xét ch9n SPCNCL Ha Ni nàrn 2020 báo cáo HOi  dông dánh giá 
xét chon SPCNCL näm 2020 quyêt dnh. 

- Thrc hin 1ng ghép các chu'ang trinh si1 dçing nAng hrcmg tit kirn và 
hiu qua, khuyên cong. san xuât sch hon trong cOng nghip, 1111g phO vó'i biên dOi 
khi hu, san xuât và tiêu dung ben vung trong ho trçl các doanh nghip SPCNCL 
HàNi. 

- Tong hap, báo cáo kt qua thrc hin D an giai doan 201 8-2020 cña các 
so', ngành, dan vj lien quan báo cáo UBND Thành phô và B Cong thuo'ng v k& 
qua thp'c hin. 

- Xây dçmg K hoch hành dng thrc hin chuang trmnh phát trin san phrn 
cong nghip chü içic thành phô Ha Ni giai doan  202 1-2025; Quy dnh ye co' chê 
h trg vâ imirc kinh phi h trg cho các doanh nghip có san phâm duçic cOng nhn 
SPCNCL trinh UBND Thành phô ban hành. 

2. PhOng Quãn 1 Cong nghip 
- Chü trl, ph6i hap Trung tam kim tra, dánh giá sr duy tn các diêu kin, 

tiêu chI dê duç'c cong nhn SPCNCL vâ khão sat sir tang tru6'ng, phát triên cüa các 
doanhnghip có sânphm dâ ducic cOng nhni SPCNCL HàNi näm 2019. 

- Chi tn, phi hap vOi Trung tam khuyn cOng và Tu vn phát trin cong 
nghip u'u tiên ho trçi các doanh nghip CO SPCNCL Ha Ni trong chuccng trInh 
cOng nghip ho trçY Thânh phô. 

- Phi hap vo'i Trung tam Khuyn cong và Tu vn PTCN trong thrn tra 
so', kiêm tra thirc tê các doanh nghip tharn gia xét ch9n SPCNCL Ha Ni. 

- Phôi hap vôi Trung tarn Khuyn cong và Tu vn PTCN trong Xây dirng K 
hoch banE dng thçrc hin chuo'ng tninh phát triên san phâm cong nghip chü 1rc 
thành phO Ha Ni giai don 2021-2025; Quy dnh V ca chê ho trçi và mirc kinh phi 
h tn cho các doanh nghip có san phârn duçic cong nhn SPCNCL trInh UBND 
Thành phô ban hành. 

3. Phông Quãn 1 Thiro'ng miii 
- Phi hap vó'i Trung tam khuyn cOng và Tu vn phát trin cOng M trçY 

cung cap thông tin thj truO'ng trong và ngoâi nuó'c cho doanh nghip có SPCNCL 
HàNi. 

- Chi tn, pMi hap vO'i Trung tam khuyn cOng và Tu vn phát tnin cong 
nghip mi tiên hO trç các doanh nghip có SPCNCL Ha Nôi trong các chuo'ng trinh 
phát trien thuong hiu, thuo'ng mi cua Thành phO. 

- Thirc hin ch d báo cáo theo quy dinE. 

4. Phông K hoch- Tài chInh- Tng hqp 
hU trI huO'ng dn các phOng, don vj lien quan xay dixng dr toán chi tit; 

quãn l, sir drng ldnh phi thrc hin k hoch theo quy djnh cüa Lut Ngan sách 
Nhà nuó'c va các van bàn quy phm pháp lut hin hành. 
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Trong qua trinli th\xc hin nu có phát sinh viIó'ng mac, các phông, dm vj 
phãn ánh ye Trung tarn khuyên cong và Tu van phát triên cong nghip tong h9p, 
báo cáo Giárn dôc S xern xét, chi 

No'inlzân: 
- UBND Thành phô (de b/c); 
- PCT UBNDTP Nguyn Doãn Toán (dê b/c); 
- Các d/c POD SO; 
- Các phOng, don vi thuc SO; 
- Lm: VT, TTKC. 

UHôngThàng 

5 



HVLVC 
Phân công, tiên d1 thr	 triên san phâm cong nghip chü II!c 

anhho i\No1 nam 2020 
(Kern theo Kê hoach so -'(0E-  /K}ST ngâ I ang 3 näm 2020 cua Sa Cong Thuong Ha Nôi) 

ONh h 

TT Nhim vi11 ci the Do'n vj chü trI Do'n v phoi hqp 
Thbigian 

hoàn 
thành 

1 Tuyên truyn Chu'ong trInh phát trin SPCNCL 
Thãnh ihô 

1 1 
Thi& kê, in b foriii mô'i tham gia Chucing trIrth xét 
chon SPCNCL Ha Nôi 2020. 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

Donvituvân 
Tháng 
4/2020 

1 2 
Thit k, in t roi tuyên truyn v co' ch, chInh sách 
phát trin SPCNCL Ha Ni. 

Trung tarn KC & 
TVPTCN 

D 
Tháng 

04/2020 

1 3 

H9p báo glad thiu chucrng trInh xét ch9n SPCNCL Ha 
Ni 2020 Trung tarn KC & 

TVPTCN 

- Các so', ban, ngành; 
- Các ctcm vi truyn 
thông; 
- Phông QLCN 

Tháng 
05/2020 

1.4 
Cp nht thông tin len website chucing trInli SPCNCL 
Ha Ni Trung tam KC & 

TVPTCN 

Các doanh nghip tham 
gia Chuo'ng trInh 

SPCNCL 

Thuong 
xuyên 

1.5 
Thông tin, tuyên truyn v Chuung trIrth phát trin 
SPCNCL Ha Ni trén báo din tü'; Dài phát thanli V 

Truyn hInh. 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

- Các so', ban, nganh; 
- Các don vi truyên thông 

Tháng 
0 8/2020 

1.6 
Thiêt k, in lcSr yu song ngü v SPCNCL Ha Ni giai 
doan2018-2020 TrungtâmKC& 

TVPTCN 

Các doan]a nghip tham 
gia Chucing trInh 

SPCNCL 

Tháng 
10/2020 



TT Nhim vi ciii the Don vj chü trl Don v phôi h9'p 
Thôi gian 

hoàn 
thành 

1 7 • 

T chirc L cong bô, trao Gi.y chng nhn, ton vinh 
các doanh nghip có SPCNCL nàm 2020. Trung tam KC & 

TVPTCN 

Các S&, ngành TP, 
UBND các qun, huyn, 
thi xà; Các hi, hip hi 

doanhnghip. 

Tháng 
10/2020 

1 8 
• 

Xây drng dia Clip tng két Chuong trInh phát trin 
SPCNCL giai don 2018-2020. 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

- Các sec, ban, ngành; 
- Các dcm vi truyên thông 

Tháng 
10/2020 

T chfrc dánh giá, xét chQn SPCNCL Ha Ni 11am 
2020 
Mäi tham gia chrnmg tdnh; gi tài 1iu mi tham gia 
chuong trInh dn các doanh nghip trên dja bàn Ha Ni Trung tam KC & 

TVPTCN 

- Các s&, ban, ngành 
cüa TP; Các Hip hi 

- Cac phong: QLCN, 
QLTM. 

Tháng 
03/2020 

• 
2 2 

H trg, huóng dan doanh nghip däng k, lap, hoàn 
thin ho so dàng k xét chpn SPCNCL Ha Ni nrn 
2020. 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

- Các s, ban, ngành 
ciia TP; Các Hip hi 

- Các phông: QLCN, 
QLTM. 

Tháng 
8/2020 

2.3 
Tip nhân và thm tra h so, kim tra thuc t, các 
doanh nghip diàng k tham gia xét ch9n SPCNCL. 

TrungtamKC & 
- Phông QLCN; 
- Các doanh nghip 

tham gia Chuong trInh 
Tinh toán so lieu, 'dánh giá so b hO so san phrn dàng 
k3 xét ch9n SPCNCL Ha Ni 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

Thành viên Hi dOng 
SPCNCL Thànlh phO 

Tháng 
8/2020 

• 
2 5 

To chirc h9p Hi dOng dánh giá, xét ch9n SPCNCL Ha 
Ni nám 2020 và TOP 10 SPCNCL Ha Ni nãm 2020. 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

Thành viên Hi dông 
SPCNCL Thành phO 

Tháng 
9/2020 

2 6 
• 

Hoàn thin ho so, trInh UBNID Thành phô cong nhn 
SPCNCL và TOP 10 SPCNCL HàNi nãm 2020 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

Thành viên Hi dng 
SPCNCL Thành phô 

Tháng 
09/2020 



TT Nhim vii ci th Don vj chü frI Thrn vj phôi hçrp 
Thô'i gian 

hoàn 
thành 

3 
Dy minh các hoif dng xuic tiên fhu'o'ng mti, dâu 
tu' và ho frQ' doanh nghip san xut SPCNCL Thành 
phô 

3.1 

Dy mnh hot ding cung cp thông tin, gió'i thiu các 
SPCNCL Thành phô và các doanh nghip có SPCNCL 
nhm m& rng thj trithng, tim kim di tác kinh doanh. 

Trung tam KC & 
TVPTCN tham muii So 
phôi hcip vó'i Trung tam 

Xñc tiên DTTM DL 
Thânh ph 

Phông quán 1 thrnmg 
mii, Phông Quãn 1 cong 
nghip; các doanh nghip 

tham gia Chu'o'ng trInh 

Tháng 
11/2020 

3.2 

To diu kin cho các doanh nghip có SPCNCL 
Thành ph du'çc tham gia hpc tp kinh nghim, kt 
ni giao thuo'ng, quáng bá san phâm trong và ngoâi 
nuóc trong các Chu'ong trinh xic tin cfia Thânh ph 
và quoc gia. 

Trung tam KC & 
TVPTCN tharn mini So' 
phi h?p  vó'i Trung tam 

Xñc tiên DTT14 DL 
Thânh phô 

Phèng quán 1 thuoiig 
mi, Phông Quân 1 cong 
nghip; các doanh nghip 

tham gia Chung trInh 

Tháng 
11/2020 

Tiêp tiic cãi thin mOi tru'rng dâu tw kinh doanh 
cho các doanh nghip san xut SPCNCL Ha Ni 
T chirc Hôi ngh Dôi thoi, dng hành cüng phát trin 
giüa Lãnh dio Thành phô vâ các doanh nghip có 
SPCNCL Ha Ni. 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

Các S, ban ngành; Các 
hi, hip hi doanh 

nghip; Các doanh nghip 
SPCNCL 

Tháng 
10/2020 

H tro' doanh nghip san xuãt SPCNCL phát triên 
khoa h9c cong ngh 

- 

Té chirc Hi ngh kêt nôi gitra doanh nghip san xuât 
SPCNCL Ha Ni vâi các doanh nghip cüa các nuó'c 
phát trin nhu' Nhât Ban, Han Quc, Châu Au, My,... 
nhrn h trp' doanh nghip san xut SPCNCL tiêp cn 
cong ngh, thit bj hin di theo chun 4.0 

Trung tam KG & 
TVPTCN 

Các S, ban ngành; Các 
hi, hip hi doanh 

nghip; Các doanh nghip 
SPCNCL 

Tháng 
10/2020 

6 Phát trin ngu1n nhãn lijc 



TT Nhim vi ci the Don vj chü trl Don vj phôi hqp 
Thiigian 

hoãn 
thànli 

T chirc các lop tp huân cho các doanh nghip san 
xuât SPCNCL, doanh nghiêp san xuât cong nghiêp 
trong cac khu, cçim cong nghiçp nham nang cao trrnh 
d quán 1, hi nhp quôc tê cho các doanh nghip 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

- UBND các qun, huyên, 
thi xã 
- Chu dau tu cac Cim 
cOng nghip; Các hi, 

Thang 6- 
10/2020 

hip hi doanh nghip. 

7 

T chfrc tng kêt dánh giá kêt qua trin khai 
chirong trinh cong nghip chü liuc giai dotn 2018-
2020; xây d1rng co chê, chInh sách ho trç doanh 
nghip san xuât SPCNCL và chu'o'ng trInh phát 
triên SPCNCL giai doin 2021-2025 

7 1 
To chirc H5i nghj tOng kêt, danE giá kêt qua triên khai 
chuong trmnh cong nghip chii lirc giai don 2018-2020. 

Trung tam KC & 
TVPTCN 

Các si, ban, ngành cüa 
TP, UBND các qun, 

huyn, thj xã; Các hi, 
hiêj hi doanh nghip. 

Tháng 06-. 
07/2020 

7.2 

Xay dmg Ké hotch hánh dng thirc hin chucmg trInh 
phát triên san phâm cOng nghip chü 1ic thành phôgiai 
doan 2021-2025; Quy djnh ye co chê, chInE sách ho trq 
doanh nghip san xuât SPCNCL trInh UBND Thành 
phO ban hành. 

TrungtamKCvaTuvan 
PTCN 

- Các S&, ngành TP; 
- Phông QLCN, 
K}ITCTH 

....................................................................................
Th '..3. 

Phông QLCN, KHTCTH 

Cac So, nganh TP 

Than 03- 
06/2020 

470 
Tháng- 

04/2020 
Tháng 06- 

7/2020 

Xáy dyngDt tháo 

• r Xin y kien cac So', nganh 

Trinh UBND thanh pho 

• 
T chirc doàn thàm quan trao di h9c tp kinh nghim 
ye phát triên SPCNCL ti Thành phO Ho ChI MinE. 

- Trung tam KC & 
TVPTCN 

SO' COng thuung Thành 
phô Ho ChI MinE 

Tháng 06- 
10/2020 
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