UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 298 /SCT- QLCN

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đăng ký tham gia bình chọn
sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố.
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;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ- SCT ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Giám đốc
Sở Công thương Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công; Chương
trình Tiết kiệm năng lượng; Chương trình Công nghiệp hỗ trợ; Chương trình Xúc
tiến thương mại; Chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu năm 2022.
Nhằm tôn vinh các sản phẩm đạt chất lượng cao tham gia bình chọn sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia vào trung tuần tháng 5
năm 2022. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các ngành địa phương và các đơn
vị liên quan tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu
cấp tỉnh năm 2022. Thời gian và địa điểm tổ chức bình chọn dự kiến như sau:
- Thời gian: Dự kiến tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Sở Công Thương Bắc Ninh.
Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế,
Phòng Kinh tế hạ tầng triển khai lập danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp nông
thôn trên địa bàn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để đăng ký tham gia
bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 (theo mẫu
phụ lục đính kèm). Hồ sơ và sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia bình chọn được gửi
về Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Bắc Ninh; Địa chỉ: số 7 Lý Thái Tổ, P. Suối Hoa, TP Bắc Ninh;
Điện thoại: 0222.3855.369; Fax: 0222.3855.369; Di động (đ/c Nguyễn Hữu
Hoằng): 0912.437.343./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế hạ tầng các
huyện, thành phố (thực hiện);
- Lưu: VT, QLCN.
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Ký bởi: Sở Công Thương
Cơ quan: Tỉnh Bắc Ninh
Ngày ký: 15-03-2022 10:40:32 +07:00

Hoàng Anh Tuấn

(Tên Cơ sở CNTT)
………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày…… tháng …… năm ……

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Kính gửi: ………………………………………..
Tên cơ sở công nghiệp nông thôn: ...............................................................................
Địa chỉ: .............................................................................................. ...........................
Điện thoại: ……………………….; Fax:………………… Email: .............................
Người đại diện: …………………………..; Chức vụ:............................................ ......
Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………….. Ngày cấp:………….………
Nơi cấp: .................................................................................................................................
Ngành nghề kinh doanh (tóm tắt ngành nghề chính có liên quan): …………………
...............................................................................................................................................
Địa điểm sản xuất: ................................................................ ........................................
Vốn đăng ký kinh doanh (nếu có): ...............................................................................
Tổng tài sản theo bảng cân đối kế toán thời gian gần nhất (đối với doanh nghiệp):
............................................................................................................ ...................................
Tổng số lao động bình quân/năm: ................................................................................
Tình hình chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nh à nước:
...............................................................................................................................................
Sau khi tìm hiểu về Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu, chúng tôi tự nguyện đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn như sa u:
Tên sản phẩm tham gia bình chọn: ..............................................................................
Mô tả tóm tắt về sản phẩm:....................................................... ....................................
Chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm nêu trên; sản phẩm tham gia
bình chọn không vi phạm bản quyền về sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thực hiện đầy
đủ quy định của Hội đồng bình chọn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác,
trung thực đối với các thông tin được cung cấp trong hồ hơ đăng ký tham gia bình chọn./.
Đại diện
Cơ sở công nghiệp nông thôn
(ký tên và đóng dấu)

Tên Cơ quan, đơn vị:
DANH SÁCH TRÍCH NGANG
SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH

TT

Tên sản phẩm

Cơ sở công nghiệp
nông thôn

Địa chỉ

Ghi chú

………., ngày …… tháng …… năm …..
Thủ trưởng cơ quan/đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

