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xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 

hóa trên địa bàn tỉnh  

 

 
                  

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ 
 
 

Xem xét Công văn số 959/SKHCN-TĐC ngày 29/11/2019 của Sở Khoa 
học và Công nghệ về việc đề xuất chuyển giao công nghệ CheckVN để xây 
dựng Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Trung tâm IDE, đồng chí Nguyễn Long 
Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Đồng ý nội dung báo cáo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công 
văn trên. Giao Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Chủ động nghiên cứu, tiếp tục báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung 
có liên quan đến việc triển khai công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa trên địa bàn tỉnh (trong đó có việc lựa chọn, sử dụng ứng dụng dịch vụ) khi có 
đầy đủ cơ sở pháp lý, điều kiện triển khai thực hiện. 

- Ban hành văn bản phúc đáp Trung tâm IDE biết chủ trương của UBND 
tỉnh về nội dung trên. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: TT&TT, NN&PTNT; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
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