Thông t nêu rõ v ni dung và mc chi thc hin công tác thông tin, truyn thông v nng sut cht lng. i vi chi
sn xut các tài liu, n phm di dng các tác phm báo chí, xut bn (các chng trình, chuyên mc, tiu phm,
ký s, bài vit): Thc hin theo quy nh ti Ngh nh s 18/2014/N-CP ca Chính ph quy nh v ch nhun bút
trong lnh vc báo chí, xut bn.
Chi t chc các hi ngh tuyên truyn, ph bin chia s kin thc, kinh nghim v nâng cao nng sut cht lng: Thc
hin theo quy nh ti Thông t s 40/2017/TT-BTC ca B Tài chính quy nh ch công tác phí, ch chi hi
ngh.
Chi ào to ngun nhân lc cho hot ng nâng cao nng sut cht lng
Thông t quy nh B Khoa hc và Công ngh ch trì, phi hp vi các b, c quan Trung ng và a phng t chc
các hot ng ào to v nng sut cht lng. Ni dung và mc chi thc hin theo các quy nh sau:
Biên son tài liu phc v công tác ào to, tp hun v nâng cao nng sut cht lng: Thc hin theo quy nh ti
Thông t s 76/2018/TT-BTC ca B Tài chính hng dn ni dung, mc chi xây dng chng trình ào to, biên
son giáo trình môn hc i vi giáo dc i hc, giáo dc ngh nghip.
Chi t chc các khóa ào to trong nc i vi chuyên gia nng sut cht lng, ging viên nng sut cht lng, cán b
lãnh o, qun lý doanh nghip và ngi lao ng kin thc, k nng v nng sut cht lng; m rng ào to kin thc v nng
sut cht lng trong các trng i hc, cao ng, trung hc chuyên nghip và dy ngh: Thc hin theo quy nh ti
Thông t s 36/2018/TT-BTC ca B Tài chính hng dn vic lp d toán, qun lý, s dng và thanh quyt toán
kinh phí dành cho công tác ào to, bi dng cán b, công chc, viên chc.
Chi t chc các khóa ào to ti nc ngoài cho các chuyên gia nng sut cht lng t trình khu vc và quc t: Thc
hin theo quy nh ti Thông t s 88/2017/TT-BTC ca B Tài chính quy nh c ch tài chính thc hin án ào to,
bi dng nhân lc khoa hc và công ngh trong nc và nc ngoài bng ngân sách nhà nc.
i vi thuê chuyên gia, ging viên trong nc và nc ngoài tham gia các khóa ào to chuyên gia nng sut cht
lng t tiêu chun quy nh: n v c giao nhim v t chc các chng trình ào to cn c ni dung yêu cu công vic
thuê chuyên gia thc hin thng tho mc tin thuê chuyên gia, thuyt minh rõ kt qu ca vic thuê chuyên
gia, tiêu chí ánh giá kt qu thuê chuyên gia trình c quan có thm quyn phê duyt v s lng và mc kinh
phí thuê chuyên gia theo hp ng khoán vic.
Bên cnh ó, ngân sách cng chi h tr doanh nghip áp dng tiêu chun, h thng qun lý, công c ci tin nng
sut cht lng, công c h tr cho sn xut thông minh, dch v thông minh; tham gia các chng trình ào to ca
quc t; chi tôn vinh, khen thng tp th, cá nhân có thành tích cao trong hot ng nâng cao nng sut cht
lng…
Thông t này có hiu lc thi hành k t ngày 5/7/2021.
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