
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 
V/v truy xuất nguồn gốc  

cây đào, cây mai 

Lai Châu, ngày        tháng 02 năm 2021 

 

     Kính gửi: 

    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 133/BKHCN-TĐC ngày 

23/01/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc 

cây đào, cây mai; sau khi xem xét ý kiến tham mưu của các sở, ngành, địa phương, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Trong thời gian chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đề nghị 

UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, nếu doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu xác nhận xuất xứ hàng hóa cây đào, cây mai  thì 

giao cho chính quyền xã/phường/thị trấn xác nhận nguồn gốc xuất xứ, trên cơ sở 

không phát sinh thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà, sách nhiễu nhằm phục vụ 

tốt cho lưu thông hàng hóa. 

 2. Năm 2021 và những năm tiếp theo, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các 

địa phương quan tâm tuyên truyền, đẩy mạnh việc áp dụng truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn việc áp dụng truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- U; 

- V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX4. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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