
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SKHCN-QLCN 
V/v điều chỉnh nội dung dự án Xây dựng 

nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Trám đen 

của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học công nghệ và 

                                  đo lường chất lượng sản phẩm 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 71/TTUD  ngày 15/7/2020  

của Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học công nghệ và  đo lường chất lượng sản 

phẩm về việc xin điều chỉnh điều chỉnh nội dung, kinh phí dự án “Xây dựng nhãn hiệu 

tập thể cho sản phẩm Trám đen của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn”, thuộc Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020.  

Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ, tình hình thực tế và đối chiếu với các văn 

bản có liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

 1. Đồng ý cho Trung tâm Ứng dụng phát triển khoa học công nghệ và  đo lường 

chất lượng sản phẩm  điều chỉnh  nội dung, cụ thể: 

-  Điều chỉnh nội dung sử dụng phần mềm icheck để truy suất nguồn gốc sản 

phẩm (02 năm x 3.000.000 đ/năm = 6.000.000đ)  sang sử dụng phần mềm VNPTcheck 

và in tem truy suất nguồn gốc sản phẩm với số lượng 10.000 cái tem x 600đ/ tem = 

6.000.000 đ. 

- Tổng kinh phí sau khi điều chỉnh không thay đổi so với kinh phí của Hợp 

đồng đã ký.  

2. Đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án thực hiện dự án đúng nội dung, 

tiến độ và kinh phí được điều chỉnh và phê duyệt. 

Trên đây là ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ gửi Trung tâm Ứng dụng 

phát triển khoa học công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm để thực hiện./. 

 

  Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN (VTT). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

  

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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