
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /KHCN-TĐC Tây Ninh, ngày 09 tháng 4 năm 2020 

V/v lấy ý kiến góp ý lần 2 

Dự thảo Kế hoạch triển khai 

Đề án 100 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Khoa học và 

Công nghệ tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 100 tại 

Công văn số 599/VP-KGVX ngày 01/02/2019,  

Ngày 24/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã gửi văn bản 

đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội Nông dân tỉnh; 

Liên minh HTX tỉnh để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo "Kế hoạch triển khai, áp 

dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030" (Công văn số 133/KHCN-TĐC 

ngày 24/02/2020). Sau khi nghiên cứu những nội dung góp ý của các đơn vị, Sở 

KH&CN tiếp thu chọn lọc nội dung góp ý và chỉnh sửa vào Dự thảo.  

Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến góp ý của các đơn vị để hoàn thiện dự 

thảo "Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030" trước 

khi tham mưu UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục xin ý kiến góp ý 

của Quý đơn vị lần 2 về nội dung dự thảo Kế hoạch (Kèm theo dự thảo Kế 

hoạch lần 2 sau khi đã ghi nhận các ý kiến góp ý của các đơn vị). 

Đồng thời dự thảo Kế hoạch được đăng tải trên website của Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng tại địa chỉ https://tbt.tayninh.gov.vn/ mục Tin nổi 

bật và Cổng thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tại 

https://sokhcn.tayninh.gov.vn/pages/home.aspx). 

https://tbt.tayninh.gov.vn/
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Nội dung góp ý xin gửi trực tiếp trên Cổng thông tin của Sở Khoa học và 

Công nghệ hoặc gửi về Sở KH&CN thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng trước ngày 14/4/2020 theo địa chỉ: 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Địa chỉ: Số 211, đường 30/4, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Điện thoại: 02763.813.313; email: tbt.tayninh@gmail.com. 

Quá thời hạn trên nếu các đơn vị không có văn bản góp ý thì xem như đã 

đồng ý với nội dung của dự thảo Kế hoạch.  

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị để Sở Khoa học và Công 

nghệ hoàn thành nhiệm vụ. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, Chi cục TĐC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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