UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1403/SCT-TTKC

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký kế hoạch khuyến
công địa phương năm 2022

Kính gửi:……………………………………………………………
Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh
Đắk Lắk về việc Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh
phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Căn cứ quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh Đắk
Lắk Ban hành Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.
Sở Công Thương Đắk Lắk kính đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo công tác rà soát và đăng ký kế hoạch
khuyến công năm 2022 theo chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn
2021-2025, nội dung cụ thể như sau:
1. Hồ sơ đăng ký:
- Văn bản đăng ký kế hoạch của UBND huyện, thị xã, thành phố (có bảng
tổng hợp danh mục đề án đăng ký kế hoạch Khuyến công kèm theo);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ có chứng thực); Tờ
trình/đơn đề nghị hỗ trợ của cơ sở; Phiếu tóm tắt thông tin đề án;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; Công bố phù hợp
quy định an toàn thực phẩm (đối với đề án chế biến thực phẩm, nếu có)
- Các giấy tờ khác có liên quan đến sản phẩm: Quyết định chứng nhận đăng
ký nhãn hiệu, thương hiệu, kiểu dáng sở hữu công nghiệp…(nếu có).
2. Thời gian đăng ký:
Hồ sơ đăng ký kế hoạch gửi về Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển
Công nghiệp Đắk Lắk trước ngày: 01/11/2021. (Mẫu hồ sơ và hướng dẫn được
đăng tải trên trang thông tin điện tử: https://socongthuong.daklak.gov.vn, mọi chi
tiết xin liên hệ phòng Khuyến công – Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
Công nghiệp Đắk Lắk, ĐT: 0262 955 576).
Kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cá
nhân có liên quan phối hợp với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công
nghiệp xây dựng kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022 đạt hiệu quả cao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng KT/KT&HT;
- P.QLCN, KHTC (T/h);
- Lưu: VT, TTKC.
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