
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  584/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày  30  tháng 5  năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn  

tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 

_____________ 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ 

Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu; 

Xét đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp tỉnh năm 2018 tại Tờ trình số 727/TTr-HĐBC ngày 24 tháng 5 năm 2018 

về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 11 Giấy chứng nhận sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

(Có danh sách chi tiết đính kèm) 

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức trao Giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất có sản phẩm được công nhận 

theo quy định. Phần thưởng kèm theo mỗi Giấy chứng nhận là 01 chiếc cúp và 

khoản tiền thưởng 2.000.000 đồng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công 

Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế  và các tổ chức, cá nhân tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Công Thương; 

- Cục Công nghiệp địa phương – BCT; 

- TT/TU, TT/HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC/KTN (mqv). 
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KT. CHỦ TỊCH  
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