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QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ðề án “Bảo tồn và phát triển sản phẩm nổi tiếng
tỉnh Hà Nam giai ñoạn 2011 - 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 26 tháng 11 năm 2000;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: Nghị ñịnh số 134/2004/Nð-CP ngày 09
tháng 6 năm 2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn; Nghị ñịnh số
66/2006/Nð-CP ngày 7 tháng 7 năm 2006 về phát triển ngành nghề nông thôn;
Theo các Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết ñịnh số 07/2006/QðUBND ngày 17 tháng 5 năm 2006 về việc ban hành Quy ñịnh quản lý các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Quyết ñịnh số 55/Qð-UBND ngày 13 tháng 01 năm
2011 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2011;
Xét ñề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 368/TTr-SNN ngày
03 tháng 12 năm 2011,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này ðề án “Bảo tồn và phát triển sản
phẩm nổi tiếng tỉnh Hà Nam giai ñoạn 2011 - 2015”.
ðiều 2. Giao Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có
liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và triển khai các dự án cụ
thể hàng năm ñể thực hiện ðề án ñúng với quy ñịnh hiện hành.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Khoa học và Công
nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và ðầu tư, Tài
chính; các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Mai Tiến Dũng

