
 

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:  907 /SKHCN-QLCN 
V/v tham mưu triển khai Chiến lược Sở 

hữu trí tuệ đến năm 2030  

 Lạng Sơn, ngày  14  tháng 11 năm 2019 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 4558/VP-KGVX ngày 05/11/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 

2030, sau khi nghiên cứu các văn bản liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ báo 

cáo UBND tỉnh như sau: 

Chiến lược Sở hữu trí tuệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bao gồm các 

mục tiêu cụ thể, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện một cách đồng bộ 

trong thời gian dài hạn trong phạm vi quốc gia, UBND các tỉnh có trách nhiệm 

triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh. Do vậy, để cụ thể hóa thực 

hiện Chiến lược cần xây dựng đề án/chương trình thực hiện với những mục tiêu, 

nội dung, giải pháp cụ thể trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác 

phát triển, bảo vệ tài sản trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.  

Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất với UBND tỉnh giao cho cơ 

quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham 

mưu xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt đề án/chương trình thực hiện Chiến 

lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh (có Dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 kèm theo).  

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN 
 

 

GIÁM ĐỐC 
 
  
  

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà  
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