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Số:  10 /KH-SKHCN  Lạng Sơn, ngày  21 tháng 01  năm 2020 
 

KẾ HOẠCH  
Triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Lạng Sơn năm 2020 
 

 Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 (Sau đây viết tắt là Chương trình 975), Sở 
Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình 975 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

 1. Mục đích 

 - Triển khai thực hiện Chương trình 975 năm 2020 đảm bảo đúng nội 
dung, tiến độ. 

 - Quản lý, hỗ trợ  các đơn vị thực hiện xác lập, quản lý và phát triển tài sản 
trí tuệ cho các sản phẩm có hiệu quả. 

 2. Yêu cầu: Triển khai Chương trình 975 hiệu quả, thiết thực và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

1. Tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao nhận thức của 
các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế: 

Nội dung: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tài sản trí tuệ trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của Sở Khoa học 
và Công nghệ; Tổ chức tập huấn kiến thức về xác lập, quản lý và phát triển, bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ; 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020 

2. Xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc 
sản, sản phẩm chủ lực của địa phương: 

Nội dung: Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị triển khai 
thực hiện các nội dung đã được phê duyệt đói với 08 dự án xác lập, quản lý và 
phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm được tuyển chọn và 
thực hiện từ năm 2017,2018. Việc quản lý các nhiệm vụ xác lập, quản lý và phát 
triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương 
được thực hiện theo 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 được ban hành kèm theo 
Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 
Thời 

Thời gian thực hiện từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020 

3. Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ 
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Nội dung: 

- Triển khai các hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, đầu 
mối tiêu thụ nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nâng cao giá trị và khả năng cạnh 
tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hỗ 
trợ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia trưng bày, giới thiệu sản 
phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực và các sản phẩm khác tại các hội chợ, hội nghị, 
hội thảo,... ở trong và ngoài nước.  

- Thực hiện hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ 
trong cận thu hoạch và sau thu hoạch để nâng cao giá trị và khả mô hình quản lý 
và phát triển tài sản trí tuệ theo yêu cầu. 

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh xây 
dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong các doanh 
nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020 

4. Hỗ trợ khai thác, áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích, kết quả 
nghiên cứu, sáng tạo vào thực tiễn: 

Nội dung: 

- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng sáng chế/giải pháp 
hữu ích cho các có kết quả nghiên cứu là giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính 
sáng tạo. 

- Tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xây dựng nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ nhằm hoàn thiện, khai thác, áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc 
kết quả nghiên cứu, sáng tạo đã được bảo hộ, nghiệm thu hoặc đạt giải tại các 
cuộc thi sáng tạo kỹ thuật có tính ứng dụng cao, có khả năng áp dụng rộng rãi, 
mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, cộng đồng. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020 

5. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ, 
quản lý, phát triển quyền sở hữu trí tuệ: 

Nội dung: Bố trí nhân lực để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ việc đăng ký bảo 
hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu 
cầu thông qua các hình thức: Trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua các phương tiện 
khác. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020 

6. Quản lý Chương trình: 

Nội dung: 

- Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động triển khai thực hiện chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và công nghệ. 
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-  Tổ chức quản lý các nhiệm vụ thuộc Chương trình của tỉnh theo quy 
định: Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị về trình tự, thủ tục xây dựng  dự án; Tổ chức 
kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai các hoạt động chung theo nội dung đã 
được phê duyệt,... đảm bảo các dự án triển khai thực hiện theo đúng nội dung và 
tiến độp dã được phê duyệt 

- Hướng dẫn đề xuất và đăng ký chủ trì thực hiện các nhiệm vụ thuộc 
Chương trình của Trung ương. Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất các nhiệm vụ 
thuộc Chương trình của Trung ương và tổ chức quản lý các nhiệm vụ thuộc 
Chương trình của Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý. 

- Tổ chức phổ biến và nhân rộng các kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc 
Chương trình của Trung ương và của tỉnh sau khi được nghiệm thu kết quả. 

- Nghiên cứu, tham quan, khảo sát, điều tra, học tập kinh nghiệm trong và 
ngoài nước về bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ: Dự kiến trong năm tổ chức 
cho các chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của 
các huyện trong tỉnh Lạng Sơn tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh có 
hoạt động khai thác, quản lý phát triển tài sản trí tuệ hiệu quả như: Bắc Giang, 
Hòa Bình, Sơn La…. 

- Vinh danh, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình có tài sản trí tuệ, 
có thành quả sáng tạo được áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng 
đồng và xã hội hoặc có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chương 
trình. 

- Tổ chức tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-
2020. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2020 

III. KINH PHÍ  

 Kinh phí thực hiện Chương trình gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, 
đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. Khái toán kinh phí như 
trong biểu kèm theo. 

IV. TÔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành: 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ 
của Chương trình. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi các đơn vị triển khai thực 
hiện dự án theo nội dung thuyết minh đã được phê duyệt. 

- Chủ trì và phối hợp với các phòng tổ chức kiểm tra việc triển khai thực 
hiện nhiệm vụ theo quy định. 

- Phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, quyết 
toán kinh phí từ ngân sách địa phương chi cho các nội dung, nhiệm vụ của 
Chương trình theo quy định. 

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở để ban hành các văn bản để đôn đốc, triển 
khai thực hiện Chương trình đảm bảo kịp thời và hiệu quả và đúng quy định 
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2.  Phòng Kế hoạch -Tài chính: 

- Chủ trì tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng kế hoạch và dự kiến nguồn 
kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành 
và các phòng, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, quyết toán kinh phí từ ngân 
sách địa phương chi cho các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch nếu vượt 
số kinh phí đã được giao, phòng Kế hoạch - Tài chính xem xét nghiên cứu, tham 
mưu để trình Sở Tài chính để cấp bổ sung để đơn vị thực hiện đảm bảo đúng tiến 
độ và nội dung đã được phê duyệt. 

3. Văn phòng Sở và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ tham gia triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình và các 
nhiệm vụ cụ thể khác có liên quan khi được giao./. 

 

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

 GIÁM ĐỐC 
  
 
  

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà  
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