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KẾ  HOẠCH 

Tổ chức lớp tập huấn Quản trị tài sản trí tuệ 
 trong doanh nghiệp và phổ biến các văn bản về doanh nghiệp khoa 

 công nghệ và chuyển giao công nghệ 

 

Căn cứ Quyết định 2526/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Quyết định số 210/QĐ-SKHCN 
ngày 28/12/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán thu chi 
ngân sách nước năm 2019; 

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác năm 2019 và phổ biến các 
văn bản mới về doanh nghiệp khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ. Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn 
quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và phổ biến một số văn bản mới  như 
sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích:  

- Giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, nắm được 
các thông tin về các loại tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó có biện 
pháp để bảo vệ  và chống lại những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối 
với các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo quy định. Đồng thời, biết tổ chức 
khai thác, phát huy, sử dụng có hiệu quả giá trị của các tài sản trí tuệ mang lại 
hiệu quả cao cho doanh nghiệp.  

- Giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ; quy định về chuyển giao công nghệ  

2. Yêu cầu:  

- Cung cấp kiến thức, phương pháp thực hiện có hệ thống, các kỹ năng và 
kinh nghiệm thực tiễn để học viên có cách nhìn tổng quan về quản trị tài sản trí 
tuệ trong doanh nghiệp và phổ biến các chính sách mới có hiệu lực về doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. 

- Tổ chức tập huấn hiệu quả, tiết kiệm và đạt mục đích đề ra. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Nội dung tập huấn  

- Tổng quan về quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, vai trò của tài 
sản trí tuệ trong việc tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. 

- Khái quát về giá trị lợi ích cũng như tầm quan trọng cần thiết của việc 
đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, 



khuyến nghị nhằm giúp doanh nghiệp nhận thức rõ giá trị của tài sản trí tuệ và 
các biện pháp quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. 

- Định hướng phát triển tài sản trí tuệ để thúc đẩy chiến lược phát triển 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dựa khai thác các tài sản trí tuệ. 

- Hướng dẫn xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ trong 
doanh nghiệp. 

- Phổ biến các văn bản: Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về 
doanh nghiệp khoa học công nghệ; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ; 
Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao 
công nghệ. 

2. Thành phần 

ĐVT: Người 

STT Thành phần Số lượng Ghi chú 

1 

Đại diện các phòng Kinh tế thành phố, phòng 
Kinh tế - Hạ tầng và phòng Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn và Hội làm vườn các 
huyện: 11x 3 

33 

 
  

2 
  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (Các doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại) 

50 
 

3  Các doanh nghiệp KHCN  04  

4 
Liên minh Hợp tác xã, Các Hợp tác xã trên 
địa bàn thành phố và các huyện 

27 
 

5 Sở KHCN 06   

 TỔNG CỘNG 120   

 3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: 01 ngày, ngày 12 tháng 7 năm 2019 

- Địa điểm: Khách sạn Hoa Sim, số 1A, đường Nguyễn Thái Học, phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

4.  Báo cáo viên: chuyên viên Cục Sở hữu trí tuệ; chuyên viên Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

 - Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ 
được giao Dự toán từ đầu năm. 

- Chế độ chi: Được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-
BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội 
nghị và Thông tư Số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng 



dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà 
nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

 Dự toán chi tiết cho lớp tập huấn như sau: 

ĐVT: Đồng 

Stt Nội dung 
ĐV 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá Thành tiền 

1 
 Hội trường, Khánh tiết, 
máy chiếu; tăng âm, loa 
đài,... 

Ngày 1 7.000.000 7.000.000 

2 
Thù lao Giảng viên, Báo cáo 
viên  

Người/
buổi 

2 1.500.000 3.000.000 

3 Biên soạn tài liệu Công 10 500.000 5.000.000 

4 
Tài liệu tập huấn (Phô tô tài 
liệu, túi khuy, bút, giấy) 

Bộ 120 50.000 6.000.000 

5 Nước uống, ăn nhẹ giữa giờ 
Người/
ngày 

120 40.000 4.800.000 

6 
Thuê xe đưa, đón giảng 
viên Hà Nội - Lạng Sơn 

Lượt 2 1.500.000 3.000.000 

7 
Tiền phụ cấp lưu trú (tiền 
ăn) cho giảng viên và trợ 
giảng (02 người x 02 ngày) 

ngày/ 
người 

4 200.000 800.000 

8 
Tiền ngủ cho giảng viên và 
trợ giảng (02 người x 01 
đêm) 

phòng/ 
đêm 

2 1.000.000 2.000.000 

9 
Tiền ăn cho đại biểu không 
hưởng lương  

Người/
ngày 

80 150.000 12.000.000 

10 
Chi quản lý lớp học, thêm 
giờ …. 

Lớp 01 1.400.000 1.400.000 

 Tổng cộng:       45.000.000 

Bằng chữ: Bốn mươi năm triệu đồng chẵn./. 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành: Chủ trì, phối 
hợp với các phòng, đơn vị trong công tác tổ chức thực hiện: Liên hệ giảng viên; 
chuẩn bị tài liệu, chuẩn bị giấy mời; đưa, đón giảng viên; thông tin tuyên truyền; 
tổng hợp báo cáo kết quả tập huấn; thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy 



định hiện hành. Cử báo cáo viên phổ biến các văn bản liên quan đến lĩnh vực 
phòng phụ trách. 

 2. Văn phòng Sở: Phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 
chuyên ngành trong công tác tổ chức: Chuẩn bị Hội trường, khánh tiết; đón tiếp 
đại biểu; phát hành giấy mời; chuẩn bị tài liệu và phát tài liệu; thực hiện các thủ 
tục thanh toán theo quy định hiện hành. 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc: Cử đại diện tham dự chương trình tập 
huấn; đại diện lãnh đạo phối hợp trong công tác tổ chức và đón tiếp đại biểu. 
Phòng Quản lý khoa học, Thanh tra Sở phối hợp với phòng Quản lý công nghệ 
và Quản lý chuyên ngành phân công báo cáo viên phổ biến Nghị định số 
51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong doanh 
nghiệp và phổ biến một số văn bản về chuyển giao công nghệ và doanh nghiệp 
khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ. Các phòng, đơn vị căn cứ 
nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp thực hiện./. 

 

  Nơi nhận:                                                                             
- Lãnh đạo Sở;  
- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Kế toán VPS; 
- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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