UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 228 /SKHCN-VP

Quảng Trị, ngày 05 tháng 4 năm 2022

V/v triển khai Kế hoạch thực hiện
Chương trình mỗi xã một sản phẩm
năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ;
- Phòng Quản lý Khoa học;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về thực hiện thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022
(đính kèm). Trong đó Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ: Chủ trì
hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn định
hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP, hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa,
đăng ký mã số mã vạch; hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển
sản xuất sản phẩm OCOP, xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến.
Tổng hợp, đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ liên quan đến phát triển sản
phẩm OCOP.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, Giám đốc Sở giao phòng Quản lý
Công nghệ và Sở hữu trí tuệ chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị: Quản lý
Khoa học, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng triển khai thực hiện các nội
dung nêu trên.
Đề nghị các phòng, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.
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