
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:           /SKHCN-CN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày        tháng 02 năm 2020 
V/v góp ý Kế hoạch thực hiện “Đề án 

triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống 

truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh 

Bình Định” (lần 2) 
 

Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Y tế; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Liên Hiệp các Hội KH&KT tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nhân DN tỉnh Bình Định; 

- Báo Bình Định; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình. 
 

 Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại Văn bản số  

816/UBND-VX ngày 17/02/2020 về việc Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp 

dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là dự thảo 

Kế hoạch). Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ 

tiếp tục lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về dự thảo 

Kế hoạch; tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh. 

 Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương tham 

gia góp ý lần 2 dự thảo “Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý 

hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Bình Định” (có dự thảo gửi kèm 

Công văn này) bằng văn bản và  gửi về Sở Khoa học và Công nghệ chậm nhất là 

ngày 28/02/2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Chi cục TĐC; Trung tâm TT-UD (Th/h); 

- Đăng Website Sở; 

- Lưu: VT, CN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Đình Chương 
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