
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:           /TTr-SKHCN Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt hỗ trợ phát triển thương hiệu theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn 

 

  Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 

  

Thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND 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 2021-2025; Hướng dẫn Liên ngành số 609/HDLN-

SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN- CN NHNN ngày 27/4/2020 về trình 

tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện 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 2021-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh. 

Sau khi tiến hành thẩm định hồ sơ của nhà đầu tư, Sở Khoa học và Công 

nghệ trình phê duyệt hỗ trợ phát triển thương hiệu theo Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như 

sau: 

1. Hợp tác xã nông nghiệp Bắc Lãng 

- Nội dung đề nghị hỗ trợ: Kinh phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc để làm cơ sở phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường cho sản phẩm Gà 

thả đồi thông Đình Lập (theo nội dung hỗ trợ tại khoản 1, điều 9 của Nghị quyết 

số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn). 

- Số tiền đề nghị hỗ trợ: 20.000.000đồng 

2. Hợp tác xã thương mại dịch vụ Nông Lâm nghiệp Quang Huy 

- Nội dung đề nghị hỗ trợ: Kinh phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm Na Chi Lăng (theo nội dung hỗ trợ tại khoản 1, điều 9 của Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn). 

- Số tiền đề nghị hỗ trợ: 19.800.000 đồng. 

(Kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ)  

Sở Khoa học và Công nghệ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- P. QLCN; 

- Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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