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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1914/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 22 tháng 7 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều chỉnh Quyết định số 1551/QĐ- UBND ngày 18/102019  

phê duyệt Đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản  
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 - 2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ- UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh phê 
duyệt Đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng giai đoạn 2019 - 2023; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình 
số 193/TTr-SNN ngày 20/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số 1551/QĐ- UBND ngày 18/7/2019 phê duyệt 
Đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
giai đoạn 2019 - 2023 với nội dung sau: 

Nội dung xây dựng mã số vùng trồng quy định tại điểm a, Khoản 5, Mục IV, 
Điều 1 Quyết định số 1551/QĐ- UBND ngày 18/7/2021 được điều chỉnh như sau: 

“a) Xây dựng mã số vùng trồng các loại nông sản trên địa bàn toàn tỉnh, nông 
sản vùng được chứng nhận có bao bì, nhãn hiệu hàng hóa gắn với tem truy xuất nguồn 
gốc điện tử”. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công 
nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
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