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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 19/6/2015; 

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 22/11/2019; 

Căn cứ Luật C ng ngh  cao ngày 13/11/2008; 

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

Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh 
nghi p nông nghi p ứng dụng công ngh  cao; 

Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Danh mục c ng ngh  cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 
Danh mục sản phẩm c ng ngh  cao được khuyến khích phát triển; 

Căn cứ  h ng tư số 02/2019/  -   C  ngày 03/6/2019 của  ộ trưởng Bộ 

 hoa h c và C ng ngh   an hành Danh mục công ngh  hỗ trợ doanh nghi p 
nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghi p công ngh  cao; 

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-   -  C  ngày 14/3/2017 của  ộ trưởng 

Bộ   ng nghi p và  hát triển n ng th n về tiêu chí xác định chương trình, dự án 

nông nghi p ứng dụng công ngh  cao, nông nghi p sạch, danh mục công ngh  

cao ứng dụng trong nông nghi p; 

 heo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghi p và Phát triển nông thôn tại Tờ 

trình số 98/TTr-SNNPTNT ngày 20/4/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

nghệ cao cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt. 

1. Lĩnh vực hoạt động ứng dụng công nghệ cao: Trồng trọt (Sản xuất và Chế 
biến Cây  ha đam). 

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 Thực phẩm Cánh Đồng Việt có trách nhiệm thực hiện 

sản xuất và chế biến cây Nha Đam ứng dụng công nghệ cao theo đúng các tiêu 

chí đã được quy định tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018 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 Thực phẩm Cánh Đồng Việt lập 

hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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 Thực phẩm Cánh Đồng 

Việt 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 Thực phẩm Cánh Đồng Việt và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

  

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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