
2021 2022 2023 2024 2025

1

Thông tin tuyên truyền,

quảng bá; đào tạo, tập

huấn…              50            500            500            500            500 

1.1

Tổ chức Hội nghị, hội thảo;

Thông tin tuyên truyền, phổ

biến Luật Sở hữu Trí tuệ, các

quy chế trong quản lý và sử

dụng NHCN; Hướng dẫn xây

dựng, áp dụng hệ thống quản lý

tiên tiến, công cụ cải tiến, hệ

thống truy xuất nguồn gốc, mã

số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa

và công bố chất lượng sản

phẩm; 

Sở KH & CN

Các Sở, ngành liên

quan và UBND các

huyện, thành, thị

             50            200            200            200            200 

1.2

Lắp đặt bảng tuyên truyền

quảng bá, Pano, áp phic về

NHCN… tại các huyện, thành,

thị 

Sở KH & CN

Sở VH, TT và DL,

UBND các huyện,

thành, thị

           300            300            300            300 

3

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác

xã nâng cao năng suất, chất

lượng, mở rộng thị trường

tiêu thụ sản phẩm chè mang

NHCN chè Phú Thọ

2.200       2.700       2.000       2.000       2.000       

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày     tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợpTT Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú

 Dự kiến kinh phí thực hiện hàng năm từ NSNN 

Đơn vị tính: Triệu đồng.



2021 2022 2023 2024 2025
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợpTT Nội dung, nhiệm vụ Ghi chú

 Dự kiến kinh phí thực hiện hàng năm từ NSNN 

3.1

Hỗ trợ ứng dụng khoa học công 

nghệ (Thông qua các nhiệm vụ

KHCN, các chương trình hỗ trợ 

phát triển KHCN) 

Sở KH & CN

Các tổ chức khoa

học công nghệ, các

trường đại học, cao

đẳng, UBND các

huyện, thành, thị, và

các doanh nghiệp,

hợp tác xã 

1.700       1.700       1.000       1.000       1.000       

3.2

Hỗ trợ công tác khuyến nông,

lồng ghép các chương trình

nông nghiệp, chương trình hỗ

trợ phát triển cây Chè của tỉnh

Sở NN & PTNT

Các doanh nghiệp,

hợp tác xã sản xuất,

chế biến, kinh

doanh chè trên địa

bàn tỉnh

500          500          500          500          500          

3.3

Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác

xã mở rộng thị trường tiêu thụ

sản phẩm mang NHCN chè

Phú Thọ (lồng ghép với các

chương trình khuyến công;

chương trình xúc tiến thương

mại hàng năm)

Sở Công 

Thương

Các Sở: KH&CN,

NN&PTNT, Sở

VH, TT&DL;

UBND các huyện,

thành, thị và các

đơn vị liên quan

-           500          500          500          500          

4

Đăng ký bảo hộ NHCN chè

Phú Thọ tại một số thị

trường nước ngoài tiềm năng 

Sở KH & CN

Cục SHTT, các tổ

chức KHCN và các

cơ quan, đơn vị

liên quan

-           -           500          500          500          

5

Lấy mẫu kiểm tra chất lượng

sản phẩm mang NHCN

Sở KH&CN

Sở NN&PTNT,

UBND các huyện,

thành, thị và các

đơn vị liên quan

50            100          100          100          100          

        2.300         3.300         2.600         2.600         2.600 

Tổng cộng (giai đoạn 2021 - 2025)                                                                                    13.400 

Tổng cộng (từng năm):



10.900.0  




		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-29T14:33:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-29T14:34:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-29T14:34:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




