
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  47 /SKHCN-QLCN  
V/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá 

nhân thực hiện dự án đăng ký, quản lý và 

phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các 

sản phẩm nông sản của tỉnh 

Lạng Sơn, ngày  19 tháng 01 năm 2018 

 
 

 

    Kính gửi:      .................................................................................................................................................. 
 

  

Căn cứ Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND 

tỉnh Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2016 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn thông báo tuyển 

chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án về đăng ký, quản lý và phát triển 

quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản của tỉnh, thuộc Chương trình 

Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 (có danh mục kèm 

theo) như sau: 

 Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án (theo mẫu quy định tại Thông tư 

08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017) gửi kèm Thông báo gồm: 

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án. 

2. Thuyết minh dự án. 

3. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì. 

4. Lý lịch của cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án. 

5. Giấy xác nhận của tổ chức phối hợp thực hiện dự án (nếu có).  

 2. Túi hồ sơ được niêm phong kín gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 10 bản sao. 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 10/3/2018. 

 4. Nơi nhận Hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

 (Địa chỉ: Số 438, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn). 

Thông tin chi tiết liên hệ với: Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý 

Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (bà Vy Thị Thúy, điện 

thoại: 0205 3871 907 hoặc 0985 233 339)./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- BBT Website của Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(Thúy). 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
 


