
 

 

 

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

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-SKHCN Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

      

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện Dự án:  

Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Quả tươi Hữu Lũng” cho sản phẩm  

quả tươi của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công 

nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND 

tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 

08/2016/QĐ-UBND; 

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với 

một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021; Thông báo số 389/TB - 

UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh thông báo về việc đính chính Quyết định số 

965/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 và Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân 

chủ trì thực nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm 

của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021; Biên bản thẩm định dự toán kinh phí 

dự án; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và quản lý chuyên 

ngành, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện dự án: 

“Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Quả tươi Hữu Lũng” cho sản phẩm  

quả tươi của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn” như sau: 
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- Cơ quan chủ trì thực hiện: Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt 

Nam. Địa chỉ tổ chức: Xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

- Chủ nhiệm dự án: Thạc sỹ Lê Đức Công. Chức vụ: Cán bộ Hội Khoa học 

phát triển nông thôn Việt Nam. 

- Nội dung thực hiện: Như bản Thuyết minh được phê duyệt. 

- Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước: 499.250.000 đồng (Bốn 

trăm chín mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). 

Điều 2. Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm dự án có trách nhiệm phối hợp với các 

tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng  đơn 

vị chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
  Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Kho Bạc nhà nước tỉnh; 

- Lưu: VT, QLCN 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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