
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2022 

V/v hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ phát triển thương hiệu theo 

khoản 1, khoản 2 Điều 9 Nghị 

quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc; 

 - Sở Khoa học và Công nghệ. 

                  

Xem xét Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 19/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lộc về việc đề nghị hỗ trợ phát triển thương hiệu theo khoản 1, khoản 

2 Điều 9 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công 

văn số 507/SKHCN-KH&QLCN ngày 02/7/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ 

về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ phát triển thương hiệu theo khoản 1, khoản 

2 Điều 9 Nghị quyết số 08/2019/NĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng 

chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:   

1. UBND huyện Cao Lộc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Sở 

Khoa học và Công nghệ tại Công văn trên, hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Khoa học và 

Công nghệ xem xét theo quy định. 

2. Trên cơ sở hồ sơ hoàn thiện của UBND huyện Cao Lộc, Sở Khoa học 

và Công nghệ tiếp tục thẩm tra, xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

hỗ trợ khi bảo đảm các điều kiện theo quy định.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Khoa học và Công nghệ, UBND 

huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan thực hiện./.   
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH-NC,  

Trung tâm TH-CB;    

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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