
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND   Ninh Thuận, ngày           tháng 12 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận 
doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 

Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 
phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; 

Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương 

trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục 

công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 353/TTr-SNNPTNT ngày 08 tháng 12 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao cho Công ty Cổ phần Nắng và Gió, với các nội dung như sau: 

1. Lĩnh vực hoạt động ứng dụng công nghệ cao: Trồng trọt (Sản xuất Dưa 
lưới, Nho, Táo, Ổi). 

2. Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có 

hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.  
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3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 

căn cứ để doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại khoản 2 

Điều 19 Luật Công nghệ cao và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Công ty Cổ phần Nắng và Gió có trách nhiệm thực hiện sản xuất Dưa 

lưới, Nho, Táo, Ổi ứng dụng công nghệ cao theo đúng các tiêu chí đã được quy 

định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan. 

Trước thời hạn Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao hết hiệu lực 45 ngày, Công ty Cổ phần Nắng và Gió lập hồ sơ đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của kết quả thẩm định và nội dung trình tại Tờ trình số 353/TTr-SNNPTNT 

ngày 08 tháng 12 năm 2022. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao của Công ty Cổ phần Nắng và Gió đảm bảo tuân thủ đúng quy 

định của pháp luật hiện hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

Giám đốc Công ty Cổ phần Nắng và Gió và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận:                                                                                                         
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh Lê Huyền; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Lê Huyền 
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