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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn nhận được Công văn số 210/SKHĐT-

ĐKKD ngày 05/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý chương trình hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 – 2025.  

Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

 1. Cơ bản nhất trí với Dự thảo chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. 

 2. Tại tiết 1 điểm b khoản 1 Phần III Phụ lục về nội dung hỗ trợ phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Sở Khoa học và 

Công nghệ đề nghị điều chỉnh như sau: 

- Điều chỉnh nội dung "Hỗ trợ chứng nhận chất lượng (Hỗ trợ hợp tác xã thực 

hiện các  hoạt động  về  xác  lập  quyền  sở hữu  trí  tuệ,  phát  triển thương hiệu,  xây  

dựng nhãn hiệu, mã số mã vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia; đào tạo hướng dẫn 

áp dụng và thực hành các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng 

Globalgap...; đào tạo kỹ năng, tay nghề)" thành "Hỗ trợ chứng nhận chất lượng 

(Hỗ trợ hợp tác xã thực hiện các  hoạt động  về  xác  lập  quyền  sở hữu  trí  tuệ; 

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc)". 

 - Giảm quy mô hỗ trợ năm 2021 từ 10 xuống còn 3 HTX. 

 - Giảm quy mô hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 từ 50 xuống còn 15 HTX. 

 - Kinh phí dự kiến (điều chỉnh) năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 đối với các 

nội dung này lần lượt là 60 triệu và 300 triệu. 

Vì, Trong đoạn 2016 - 2020, không có HTX đăng ký tham gia với Sở Khoa 

học và Công nghệ đối với các hoạt động về "Hỗ trợ chứng nhận chất lượng (Hỗ trợ 

hợp tác xã thực hiện các  hoạt động  về  xác  lập  quyền  sở hữu  trí  tuệ,  phát  triển 

thương hiệu,  xây  dựng nhãn hiệu, mã số mã vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia; 

đào tạo hướng dẫn áp dụng và thực hành các công cụ nâng cao năng suất, chất 

lượng, xây dựng Globalgap...; đào tạo kỹ năng, tay nghề)". 
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 Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCN 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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