
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:          /SKHCN-QLCN 

V/v đăng ký nhu cầu học tập kinh 

nghiệm, mô hình quản lý và phát triển 

các sản phẩm sau bảo hộ sở hữu trí tuệ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày    tháng 02 năm 2020 

Kính gửi:  

                - Hội Làm vƣờn các huyện, thành phố; 

                - Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; 

 

Tiếp tục thực hiện Chƣơng trình Phát triển tại sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 

ban hành kèm theo Quyết định 975/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh; Kế 

hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 21/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc 

triển khai Chƣơng trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn năm 2020, Sở Khoa 

học và Công nghệ dự kiến tổ chức Chƣơng trình học tập kinh nghiệm, mô hình quản 

lý và phát triển các sản phẩm sau bảo hộ sở hữu trí tuệ, nội dung cụ thể nhƣ sau: 

1. Đối tượng: Cán bộ quản lý nhà nƣớc; Chủ sở hữu các nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nội dung: Tham quan, học tập mô hình quản lý và phát triển các sản phẩm 

sau bảo hộ Sở hữu trí tuệ tại một số tỉnh bạn nhƣ: Bắc Giang, Hòa Bình hoặc một tỉnh 

có hoạt động Chƣơng trình Phát triển tài sản trí tuệ hiệu quả. 

3. Thời gian: Dự kiến Quý 2 năm 2020. 

4. Số lượng : Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức cử 01 cán bộ tham dự. 

5. Kinh phí: Nguồn kinh phí Chƣơng trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020 và các nguồn hợp pháp khác. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị quý cơ quan đăng ký nhu cầu dự 

kiến theo mẫu tại Phụ lục 1 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 

28/02/2020. Trên cơ sở đó Sở Khoa học và Công nghệ sẽ gửi thông báo chi tiết kế 

hoạch tổ chức đến quý đơn vị. 

Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, điện thoại: 0205 

3871907 hoặc 0985 233 339 (Vy Thị Thúy – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ 

và Quản lý Chuyên ngành). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lƣu: VT, QLCN(VTT) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 



Phụ lục1 

 
…………………………….. 

 

Số:      / 
V/v đăng ký nhu cầu học tập kinh 

nghiệm, mô hình quản lý và phát triển 

các sản phẩm sau bảo hộ sở hữu trí tuệ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày    tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 

Thực hiện Công văn….., Hội Làm vƣờn/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng đăng ký 

nội dung học tập kinh nghiệm nhƣ sau: 

TT Họ và tên Số điện thoại Nội dung, địa 

điểm đăng ký 

học tập 

Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

                                                        Ngày… tháng …. Năm 2020 

                                                            THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
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