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KẾ HOẠCH  
Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 
 

  

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2020 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 
10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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, Sở Khoa học và Công nghệ 
ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt sâu rộng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-
HĐND đến các đối tượng được thụ hưởng, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, 
tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.  

2. Yêu cầu  

- Phân công rõ trách nhiệm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc 
triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND để đưa Nghị 
quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn tỉnh.  

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc nội dung về hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm; xây dựng nhãn hiệu sản phẩm; nhãn hiệu sản phẩm được đăng ký bảo hộ 
tại Cục sở hữu trí tuệ; cơ sở được công nhận nhãn hiệu.  

- Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu đối với các nội dung hỗ trợ 
theo từng năm để có cơ sở triển khai thực hiện.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận và ứng dụng kết 
quả nghiên cứu khoa học, công nghệ tiến tiến, hiện đại phục vụ sản xuất, kinh 
doanh trong nông nghiệp; khai thác tối đa các cơ hội của cách mạng công nghiệp 
4.0 để phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
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 1. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn Ngân sách 
nhà nước và nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác để thực hiện. 

 2. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực 
thuộc chủ động xây dựng nội dung, Kế hoạch và lập dự toán hàng năm, trình 
Lãnh đạo Sở phê duyệt. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc theo dõi, đôn đốc việc 
thực hiện, hướng dẫn các thủ tục nghiệm thu, thanh, quyết toán đối với từng nội 
dung chính sách được ban hành theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND.  

- Hàng năm tham mưu Lãnh đạo Sở cân đối kinh phí triển khai thực hiện 
chính sách, đảm bảo đáp ứng kịp thời kinh phí cho các đối tượng đủ điều kiện 
thực hiện.  

- Tổng hợp hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển theo các khoản 
1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư đúng hạn theo Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 30/01/2020 của UBND 
tỉnh. 

2. Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn 
thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu: Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản 
phẩm; nhãn hiệu sản phẩm được đăng ký bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ; cơ sở được 
công nhận nhãn hiệu. Thời gian thực hiện tháng 02/2020. 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển thương hiệu: Hỗ trợ xây 
dựng nhãn hiệu sản phẩm; nhãn hiệu sản phẩm được đăng ký bảo hộ tại Cục sở 
hữu trí tuệ; cơ sở được công nhận nhãn hiệu. 

3. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn 
thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu: Hỗ trợ xây dựng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm. Thời gian thực hiện tháng 02/2020. 

- Hàng năm xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển thương hiệu: Hỗ trợ xây 
dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc được giao chủ trì các nhiệm vụ của Nghị 
quyết có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện để bảo 
đảm sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư, mang lại hiệu quả. 

4. Chế độ thông tin báo cáo 
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 Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐND về phòng Kế hoạch – Tài chính trước ngày 30/10 hàng năm 
để tổng hợp, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

 Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc trong phạm vi trách nhiệm, quyền 
hạn tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch này./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Lãnh đạo Sở; 
- P.QLCN&QLCN; 
- Chi cục TĐC; 
- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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