
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND         Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 
                

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống  

truy xuất nguồn gốc và nhãn hiệu sản phẩm năm 2021 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tờ trình số 

106/TTr-SKHCN ngày 17/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống truy xuất 

nguồn gốc và nhãn hiệu sản phẩm năm 2021 theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND cho 08 tổ chức, cá nhân với tổng kinh phí thực 

hiện là 128.380.000 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu, ba trăm tám mươi nghìn 

đồng chẵn). 

(Có danh mục chi tiết kèm theo). 

 Điều 2. Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí bổ sung cho UBND các huyện, 

thành phố để tổ chức thực hiện hỗ trợ theo Danh mục; giám sát việc sử dụng kinh 

phí đúng mục đích và tuân thủ các quy định hiện hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện: Đình Lập, Chi Lăng, Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và các tổ chức, cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban VHXH, KTNS (HĐND tỉnh); 

- PCVP UBND tỉnh; 

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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