
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:           /SKHCN-QLCN 

V/v phối hợp cung cấp số liệu thực thi 

sở hữu trí tuệ năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 - Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

 - Cục Quản lý thị trường; 

 - Cục Hải Quan; 

 - Công An tỉnh; 

 - Tòa án tỉnh; 

- Viện Kiểm sát tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 2318/SHTT-PCCS ngày 13/02/2020 của Cục Sở 

hữu trí tuệ về việc báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 

2019. Để có số liệu xây dựng báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí 

tuệ của tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Quý cơ quan 

phối hợp cung cấp số liệu thực thi về sở hữu trí tuệ với các nội dung sau: 

1. Báo cáo tình hình xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2019, đánh 

giá những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị. 

2. Thống kê số vụ xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) 

theo bảng: 

Xâm phạm quyền SHCN Số liệu 

Đối tượng 

quyền 

SHCN
1
 

Số vụ  

Phạt cảnh cáo (vụ)  

Phạt tiền (vụ)  

Tổng số tiền phạt (triệu đồng)  

Số sản phẩm bị xử lý  

Số vụ cần trưng cầu giám định/ xin ý kiến 

chuyên môn 

 

 

                                           
1 Ghi rõ từng đối tượng SHCN gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương 

mại, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn… 



Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị quý cơ quan phối hợp cung 

cấp số liệu gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 04/3/2020 để tổng 

hợp xây dựng báo cáo gửi Cục Sở hữu trí tuệ. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ với đ/c Vy Thị Thúy – Chuyên viên Phòng 

Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn, điện thoại: 0205 3871907 – 0985 233 339. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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