
 

 

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: 308 /SKHCN-QLCN  
V/v đề nghị phổ biến, truy cập, sử dụng  thử 
và tham gia góp ý cho Nền tảng dữ liệu và 

dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp 

 
Lạng Sơn, ngày  24 tháng 4  năm 2019 

 
 

 

             Kính gửi:  
- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; Tư pháp; Y 
tế; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền 
thông; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và môi trường;  
Công an; Hải quan; Tòa án nhân dân; Thanh tra; Ngân 
hàng nhà nước; Cục Thuế; Quản lý thị trường; Cục 
Thống kê; 
- UBND các huyện, thành phố;  
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 
- Liên minh các Hợp tác xã. 

 

Thực hiện Công văn số 61/V SHTT- ĐTTT  ngày 17/4/2019  của Viện  Khoa 
học Sở hữu trí tuệ về việc xin ý kiến vận hành thử nghiệm Nền tảng dữ liệu và dịch vụ 
thông tin sở hữu công nghiệp IPPLATFORM. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo và kính đề nghị quý Cơ 
quan phổ biến, truy cập, sử dụng  thử và tham gia góp ý cho Nền tảng 
IPPLATFORM. Nội dung đóng góp xin gửi về địa chỉ email: 
ipacademy@vipri.gov.vn hoặc minhtq@most.gov.vn 

 (Gửi kèm Công văn số 61/VSHTT-ĐTTT  ngày 17/4/2019 của Viện Khoa học và 
Sở hữu trí tuệ)  

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Viện Khoa học SHTT ; 
- Các phòng, đ.v trực thuộc; 
- Lưu: VT, QLCN( VTT). 
 

 

 GIÁM ĐỐC 
  
  

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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