
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:  235 /BC-SKHCN Lạng Sơn, ngày  30  tháng 12 năm 2019 
 

BÁO CÁO 
Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về nội dung Dự thảo Đề án  

triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 
 

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

tỉnh tại Công văn số 4781/VP-KGVX ngày 19/11/2019 về việc triển khai Chiến lược 

Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019, 

Sau khi nghiên cứu nội dung Chiến lược và thực tiễn triển khai các hoạt động 

về SHTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) 

đã xây dựng Dự thảo Đề án Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Dự thảo Đề án), đồng thời đã xin ý kiến của các cơ 

quan liên quan trên địa bàn tỉnh. 

Đến nay, Sở KHCN đã nhận được 25 văn bản góp ý của 24 cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. Trong đó: 

- 15 Các cơ quan, đơn vị đồng ý là: Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở Công 

Thương; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố: 

Cao Lộc, Văn Lãng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan; Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh; Ban Dân tộc; Cục Hải Quan tỉnh; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh. 

- 10 Cơ quan, đơn vị có ý kiến đóng góp: Cục Quản lý thị trường tỉnh; Ban 

Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Sở Xây dựng; Sở Tài Chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư Pháp; Sở Giáo dục 

và Đào tạo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trên cơ sở các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở KHCN đã tiếp thu, chỉnh sửa 

và bổ sung để hoàn thiện nội dung Dự thảo Đề án (Nội dung tiếp thu, giải trình được 

gửi kèm theo trong phần Phụ lục).  

 Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về Dự thảo Đề án triển khai 

Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn./. 

 
  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN 

GIÁM ĐỐC 
 
  

(Đã ký) 
  
 

Nguyễn Thị Hà 
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Phụ lục 
NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SKHCN ngày      /12/2019 của Sở KHCN) 
 

STT NỘI DUNG Ý KIẾN THAM GIA TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

1.  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công 
văn số 1520   /SVHTTDL ngày 18/12/2019)  

 

- 
Góp ý về bố cục dự thảo Đề án: Trang 11 
có hai mục 3 (3. Căn cứ pháp lý và 3. Cơ 
sở thực tiễn) 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa 

- 
Nhất trí về nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tại trang 25. 

- 

2.  
Cục Quản lý thị trường tỉnh (Công văn 
số 1203/CQLTT-TTPC ngày 17/12/2019) 

 

- 

Tại Khổ thứ 2 Điểm c Mục 3.1.1. 

của Dự thảo ghi: “Hoạt động thực thi… 

Nhìn chung trong 03 năm gần đây, hoạt 

động sản xuất hàng giả, hàng xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn hầu như không có” đề nghị sửa đổi 

thành: “Hoạt động thực thi… Nhìn chung 

trong 03 năm gần đây, hoạt động sản xuất 

hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn còn xảy 

ra, nhưng với hình thức, quy mô nhỏ lẻ, 

phạm vi hẹp”. Lý do: Năm 2017, trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn có Công ty TNHH Sản 

xuất Thương mại ACB Đại Hải bị xử phạt 

vi phạm hành chính về hành vi vi phạm: 

Đóng gói hàng hóa mang nhãn hiệu giả 

mạo tại Quyết định số 130/QĐ-XPVPHC 

ngày 06/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lạng Sơn. 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa 

- 

Tại Khổ thứ 3 Mục 3.1.2. của Dự 

thảo ghi: “Trong hoạt động thực thi quyền 

sở hữu trí tuệ: Công tác kiểm soát hàng hóa 

xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ 

còn những bất cập, còn để lọt hàng hóa 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa 
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nhập khẩu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 

vào nội địa” đề nghị sửa đổi thành: 

“Trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí 

tuệ: Công tác kiểm soát hàng hóa xuất 

nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ còn 

những bất cập, vẫn còn có hàng hóa nhập 

khẩu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vào nội 

địa, nhưng số lượng nhỏ lẻ”. Lý do: Vẫn 

có hàng hóa nhập khẩu vi phạm quyền sở 

hữu trí tuệ, bày bán lén lút, nhỏ lẻ trên thị 

trường địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3.  
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng 
Đăng - Lạng Sơn (Công văn số 
719/BQLKKTCK-KH ngày 17/12/2019) 

 

- 
Cơ bản nhất trí với nội dung, bố cục dự 
thảo  

- 

- 
Tên Đề án đề nghị ghi rõ: giai đoạn thực 
hiện Đề án đến năm 2030 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung 

- 

Tại mục 2, Phần II mục tiêu cụ thể: xem xét 
phân chia mục tiêu theo giai đoạn 2020-
2025 và 2025-2030 và có số liệu cụ thể về 
số đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo 
hộ; số đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, 
số đơn đăng ký nhãn hiệu... theo từng giai 
đoạn 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung 

- 

Trên cơ sở nội dung văn bản số 
1173/UBND-KTN ngày 04/11/2019 của 
UBND tỉnh về việc đôn đốc triển khai thực 
hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020 
định hướng đến năm 2030, đề nghị cơ quan 
soạn thảo xem xét rà soát để tăng chỉ tiêu 
về số lượng nhãn hiệu tập thể mới được 
bảo hộ, số chỉ dẫn địa lý được bảo hộ mới, 
đăng ký bảo hộ giống cây trồng và số nhãn 
hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã được 
bảo hộ, đồng thởi phân chia các mục tiêu 
theo từng giai đoạn cụ thể. 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa. 

- 
Tại Trang 25, kinh phí thực hiện xem xét 
tổng hợp tất cả các nguồn kinh phí đến năm 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung 
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2030; xác định nguồn kinh phí từng giai 
đoạn (bao gồm  ngân sách địa phương và 
ngân sách từ các nguồn hợp pháp khác). 

- 
Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, bổ 
sung dự thảo Quyết định phê duyệt đề án 
trước khi trình UBND tỉnh. 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung 

4.  
Sở Xây dựng (Công văn 1669/SXD-VP 
ngày 18/12/2019) 

 

- 

Về thể thức văn bản, Tại mục “3.Căn cứ 
pháp lý”:  
+ Về căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; 
Luật Khoa học và Công nghệ số 
29/2013/QH13 ngày 18/6/2013. Nên bỏ số 
đi vì theo văn bản QPPL phần căn cứ các 
Luật chỉ để ngày, tháng, năm không để số 
của Luật. 
+ Về căn cứ các Nghị định nên để thứ tự 
theo năm ban hành. Ví dụ “Nghị định số 
88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010 của 
Chính phủ” nên để trước “Nghị định 
22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của 
Chính phủ”. 
+ Về căn cứ “Quyết định 1068/QĐ-TTg 
ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí 
tuệ đến năm 2030”. Nên thống nhất để 
ngày 22/8/2019 theo các Nghị định trên 
không nên để “ngày 22 tháng 8 năm 2019”.  

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa. 

- 

Về nội dung của dự thảo Đề án 
Sở Xây dựng nhất trí Dự thảo Đề án triển 
khai chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn do Sở Khoa học và công 
nghệ Dự thảo, Sở Xây dựng không có ý 
kiến gì bổ sung thêm vào nội dung. 

- 

5.  
Sở Tài Chính (Công văn số 2518/STC-
HCSN ngày 19/12/2019) 

 

- 

Tại mục II, phần III, Kinh phí thực 
hiện, đơn vị dự thảo kinh phí thực hiện Đề 
án ngân sách địa phương giai đoạn 2020-
2025: 32 tỷ đồng. 

Chi tiết phụ lục II các dự án chỉ dự 
toán tổng kinh phí thực hiện, đơn vị chủ trì 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung. Sở 
KHCN đã có giải trình dự kiến 
kinh phí tại Phụ lục II - Dự thảo 
Đề án 
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chưa lập dự toán chi tiết theo các nội dung 
chi cụ thể, do vậy sở Tài chính chưa đủ cơ 
sở để tham gia ý kiến về kinh phí đảm bảo 
thực hiện triển khai Chiến lược Sở hữu trí 
tuệ giai đoạn 2020-2025. 

Trên cơ sở các căn cứ trên, đề nghị 
cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét bổ sung 
khái toán làm cơ sở xây dựng tổng dự toán 
kinh phí thực hiện Đề án phù hợp với khả 
năng cân đối ngân sách địa phương (như dự 
kiến kinh phí tại Đề án Trung bình ngân 
sách địa phương phải cân đối là 6,4 tỷ 
đồng, với khả năng cân đối ngân sách tỉnh 
hiện tại rất khó đảm bảo nguồn kinh phí 
thực hiện). 

Do vậy, Sở Tài chính đề nghị cơ 
quan soạn thảo khái toán lại các nội dung, 
nhiệm vụ chi cho phù hợp, làm căn cứ trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Đồng thời tại khoản 5 Điều 2 Quyết 
định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 
sở hữu trí tuệ đến năm 2030 nêu: “Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy 
định pháp luật cân đối, bố trí kinh phí thực 
hiện Chiến lược”. Do vậy, cần xem xét 
lồng ghép các nguồn từ ngân sách Trung 
ương, từ các chương trình để án khác để 
thực hiện. 

- 

Tại Khoản 5, mục I, phần III, Cơ 
quan chủ trì đang dự thảo, Sở Tài chính, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư: “Căn cứ quy định 
pháp luật cân đối, bố trí kinh phí thực hiện 
Đề án”. 

Đề nghị xem xét chỉnh sửa lại: “Căn 
cứ tiến độ triển khai Đề án và khả năng 
nguồn nguồn ngân sách địa phương, hằng 
năm Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tham mưu trình cấp có thẩm quyền cân 
đối, bố trí kinh phí thực hiện Đề án”. 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa. 

6.  
Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 
1834 /SKH&ĐT-KGVX ngày 18/12/2019) 

 

- Về bố cục, kết cấu đề án: Đề nghị bổ Sở KHCN đã bổ sung nội dung 
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sung thêm: Mục phạm vi, đối tượng có liên 
quan đến việc triển khai đề án này (1); dự 
kiến tính khả thi của đề án (2) và dự kiến 
hiệu quả đạt được đối với sự phát triển kinh 
tế, xã hội trên địa bàn, do đề án đem lại (3);  

phạm vi và đối tượng của đề án. 
Riêng nội dung dự kiến về tính 
hiệu quả và tính khả thi đã được 
trình bày trong phần Kết luận 

 
Đề nghị gộp chung mục căn cứ chính 

trị vào căn cứ pháp lý. 
Sở KHCN bảo lưu. Vì để tách 
thành hai phần sẽ rõ ràng hơn. 

- 

Về sự cần thiết phải xây dựng và triển khai 
đề án: Việc đánh giá tính cấp bách phải xây 
dựng và triển khai thực hiện đề án còn 
chung chung, chưa có số liệu chứng minh 
(trang 7), như: “ Hoạt động đăng ký quyền 
bảo hộ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ 
còn ít” (ít là bao nhiêu so với tỉnh, địa 
phương nào); “việc khai thác các giá trị sở 
hữu trí tuệ chưa được quan tâm”; đề nghị 
bổ sung làm rõ thêm để thấy được rõ sự cần 
thiết phải xây dựng đề án. 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung. Cụ 
thể: từ năm 2014 đến hết Quý III 
năm 2019 vừa qua, tổng số đơn 
đăng ký của Lạng Sơn so với 63 
tỉnh trên cả nước: Số lượng Văn 
bằng được bảo hộ Sáng chế đứng 
thứ 47 (Đơn đăng ký đứng thứ 
39); Giải pháp hữu ích đứng thứ 
31 (Đơn đăng ký đứng thứ 44); 
Kiểu dáng công nghiệp đứng thứ 
29 (Đơn đăng ký đứng thứ 30) và 
Nhãn hiệu đứng thứ 45 (Đơn đăng 
ký đứng thứ 42). Số liệu chi tiết 
được liệt kê tại Phục lục 3 Dự 
thảo Đề án 

- 

Những tồn tại hạn chế trang (16): Dự 
thảo Đã nêu chưa xây dựng cơ chế chính 
sách cụ thể hóa sở hữu trí tuệ trên địa bàn; 
cơ quan chức năng chưa có sự phối hợp 
liên ngành về quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ;  

Sở KHCN tiếp thu và bổ sung phù 
hợp. 

 

trong khi đó tại mục 3.1.3. Nguyên nhân 
của những hạn chế, tồn tại trên lại chưa nêu 
được nguyên nhân chủ quan thuộc cơ quan 
tổ chức nào, lý do ( trang 18); 

Sở KHCN bảo lưu. Lí do: Trong 
nội dung của nguyên nhân chủ 
quan đã bao hàm nội dung về 
nguyên nhân chủ quan. 

- 

Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của Dự 
thảo đề án còn nêu chung chung, chưa cụ 
thể, khó triển khai, sau này khó đánh giá so 
sánh kết quả thực hiện như: Số lượng 
doanh nghiệp sử dụng hiệu quả công cụ sở 
hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh “tăng đáng kể”; “bí quyết kỹ thuật, 
văn hóa dân gian, nguồn gen được bảo hộ“ 
(trang 21); các mục tiêu còn mang tính định 
tính, chưa có định lượng cụ thể, đề nghị bổ 
sung thêm; 

Sở KHCN tiếp thu một phần và 
có bổ sung phù hợp. Vì các nội 
dung đó là nội dung của mục tiêu 
cụ thể, một số chỉ tiêu định lượng 
đã được liệt kê phù hợp. 
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Một số các nhiệm vụ giải pháp của 
đề án còn nêu chung chung, đặc biệt là các 
giải pháp mục 7,8,9 có thể áp dụng vào địa 
phương nào, tỉnh, thành phố nào cũng 
được. 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung 

- 

Kinh phí thực hiện đề án là 32 tỷ 
đồng, tuy nhiên trong đề án chưa làm rõ 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn và lộ 
trình triển khai thực hiện đề án này từ nay 
đến năm 2030; 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung. Chi 
tiết được liệt kê trong Phụ lục 2 
của Dự thảo. 

7.  
Sở Tư Pháp (Công văn số 4866 /STP-XD 
&KTVBQPPL ngày 18/12/2019) 

 

- 

Điểm 3-Căn cứ pháp lý, mục II, phần 
I: Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét ghi 
đầy đủ tên gọi của các văn bản là cơ sở 
pháp lý theo đúng quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 11 Thông tư số 01/2011/TT-
BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày 
văn bản hành chính: Nghị định số 
119/2010/NĐ-CP nhgày 30/12/2010 của 
Chính phủ; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP 
ngày 31/12/2010 của Chính phủ. 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa. 

- 

Đề nghị thống nhất cách viết tắt các 
cụm từ, xem xét bổ sung vào bảng “Danh 
mục từ viết tắt” như tại trang 16 (KHCN, 
VHTTDL, NNPTNT); Phụ lục II. 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung 

8.  
Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn 
3081/SGDĐT -GDTXCN ngày 19/12/2019) 

 

- 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng 
Sơn đề xuất nội dung triển khai thực hiện 
Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 
theo chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ như 
sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
về chính sách, pháp luật quốc gia và quốc 
tế về sở hữu trí tuệ đến cán bộ, nhân viên, 
giáo viên, học sinh sinh viên; 

- Khuyến khích cán bộ, nhân viên, 
giáo viên, học sinh sinh viên tham gia vào 
các hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ và thi 
hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu 
trí tuệ trong các cơ sở giáo dục; 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung 
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- Phối hợp tư vấn, hỗ trợ việc xác lập 
và bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản trí 
tuệ của các cơ sở giáo dục; 

- Phối hợp kiểm tra việc thực hiện 
quyền sở hữu trí tuệ, thực hiện nghiêm túc 
hoạt động đánh giá và khai thác tài sản trí 
tuệ trong các cơ sở giáo dục; 

- 

Sau khi nghiên cứu bản Dự thảo Đề án 
triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở 
Giáo dục và Đào tạo nhất trí không có ý 
kiến gì thêm. 

- 

9.  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Công văn số 1676 /SNN-TSKTTH ngày 
20/12/2019) 

 

- 

Trang 13: Đăng kí tài sản trí tuệ cho 
các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực 
của địa phương: Đề nghị sửa "13 sản phẩm 
được cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ" 
thành "23 sản phẩm được cục SHTT cấp 
văn bằng bảo hộ" 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa. 

- 

Tại nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đề 
án có nêu ra các giải pháp như: "Xây dựng 
cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ 
trợ, phát triển tài sản trí tuệ", "cụ thể hóa 
các chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ 
trên địa bàn tỉnh", "xây dựng các quy chế 
phối hợp liên ngành trong việc khai thác, 
phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ được bảo 
hộ", "Xây dựng cơ sở dữ liệu về sở hữu trí 
tuệ",...... Tuy nhiên, tại mục tổ chức thực 
hiện chưa phân công tổ chức thực hiện cho 
cơ quan nào.  

- Sở KHCN bảo lưu.  
- Lí do: đã có nội dung phân công 
nhiệm vụ tại Mục 8, Phần III: " 
Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố 
Tổ chức triển khai thực hiện Đề 
án trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ được giao và theo quy 
định pháp luật hiện hành, bảo 
đảm tính thống nhất, đồng bộ với 
việc thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương." 

- 

Đề nghị bổ sung, làm rõ nhiệm vụ 
trách nhiệm chủ trì, tổ chức thực hiện  như 
sau: "Sở Khoa học và Công nghệ có trách 
nhiệm chủ trì tổ chức triển khai thực hiện 
đề án; xây dựng quy chế phối hợp liên 
ngành trong việc khai thác, phát triển và 
bảo vệ tài sản trí tuệ được bảo hộ; xây dựng 
cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ; xây dựng cơ 
chế chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển tài 
sản trí tuệ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung một 
phần, những nội dung chi tiết đã 
được thể hiện bằng nội dung: 
"chủ trì phối hợp với các cơ quan 
đơn vị liên quan tổ chức triển khai 
thực hiện đề án." 



10 
 

STT NỘI DUNG Ý KIẾN THAM GIA TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

tổng hợp tình hình thực hiện đề án, định kỳ 
hằng năm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; đề 
xuất sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ, giải 
pháp trên cơ sở ý kiến thống nhất bằng văn 
bản với các sở ngành, địa phương có liên 
quan khi cần thiết." 

- 

Trong thời gian qua, việc tổ chức các 
cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo", 
cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật" nhiều sáng tạo 
mới được đánh giá cao, làm tiền đề tạo ra 
tài sản trí tuệ, góp phần đổi mới sáng tạo kỹ 
thuật trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Vì 
vậy, đề nghị bổ sung chương trình tổ chức 
các cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo",  "Sáng tạo kỹ thuật" với định kỳ tổ 
chức hàng năm vào danh mục nhiệm vụ, dự 
án ưu tiên thực hiện chiến lược sở hữu trí 
tuệ đến năm 2030 (Phụ lục 2). 

- Sở KHCN bảo lưu. 
- Vì nội dung này đã và đang 
được thực hiện định kỳ hằng năm. 
Không cần thiết phải đưa vào 
danh mục ưu tiên. 

10.  
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Công văn số 1718/SNN-BVTV ngày 
27/12/2019) 

 

- 

Sau khi xem xét, nghiên cứu nội 

dụng dự thảo Đề án, Sở Nông nghiệp và 

PTNT Lạng Sơn cơ bản nhất trí với nội 

dung bản dự thảo và có một số ý kiến đề 

xuất nội dung vào Đề án cụ thể như sau: 

- 

- 

Tại phần “2. mục tiêu cụ thể”, phần 

“a”, trang 20 đề nghị bổ sung “ - Hỗ trợ các 

sản phẩm thuộc Đề án “ Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 

2019 – 2020, định hướng 2030” thực hiện 

việc đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, 

chỉ dẫn địa lý”. 

- Sở KHCN tiếp thu, bổ sung. 
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