
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:  18  /TTr-SKHCN Lạng Sơn, ngày  18  tháng 03 năm 2020 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030  
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu tại Thông báo số 

133/TB-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xem xét dự thảo Đề án triển khai Chiến lược sở 

hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,  

Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, đồng thời đã 

xin ý kiến góp ý của Sở Tài chính (nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của Sở Tài 

chính được gửi kèm theo) và hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt và dự thảo 

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

Sơn.  

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình 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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NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI 
CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Tờ trình  18 /TTr-SKHCN ngày  18 /3/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

STT Nội dung tham gia ý kiến Giải trình, tiếp thu 

1.  

Nội dung dự toán kinh phí chưa đủ cơ sở lập dự 
toán tại Phụ lục 2, đề nghị đơn vị không lập dự toán tại 
Đề án 

- Tại khoản 1 Dự án xây dựng Cổng khai thác thông tin 
của tỉnh Lạng Sơn về SHTT, tổng dự toán: 1.000 triệu đồng; 
khoản 4, Tập huấn, trang bị kiến thức về SHTT cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh, tổng dự toán: 1.000 triệu đồng; khoản 11 
Dự án: Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình 
bồi dưỡng về SHTT trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, 
tổng dự toán: 1.000 triệu đồng. 

Lý do: Đối với nội dung kinh phí tập huấn, bồi dưỡng 
thực hiện các nội dung trên chưa có số lượng người để có 
căn cứ lập dự toán theo chế độ quy định tại Quyết định số 
14/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh, Nghị 
quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của UBND 
tỉnh và các văn hướng dẫn hiện hành của tỉnh, của Trung 
ương.  

Do vậy đối các nội dung dự toán kinh phí tập huấn, bồi 
dưỡng như dự thảo Đề án dự kiến là chưa đủ cơ sở. Trong 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa. 
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quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tiến độ thực hiện Đề 
án, các đơn vị được cấp có thẩm quyền giao chức năng 
nhiệm vụ xây dựng dự toán chi tiết cùng dự toán thường 
xuyên hằng năm gửi cơ quan tài chính thẩm định theo chế 
độ quy định báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. 

2.  

         Nội dung dự toán kinh phí Đào tạo, bồi dưỡng: 

         Tại khoản 5 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 
SHTT cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ quyền SHTT 
hoặc cử đi bồi dưỡng tập huấn ngoài tỉnh, tổng dự toán: 200 
triệu đồng; khoản 6. Xây dựng đội ngũ giám định viên 
SHTT trên địa bàn tỉnh; đội ngũ tư vấn pháp luật về bảo vệ 
SHTT trên địa bàn tỉnh, tổng dự toán: 800 triệu đồng. 

Đối với nội dung kinh phí liên quan đến đào tạo bồi 
dưỡng, đề nghị Cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền 
giao chức năng nhiệm vụ, khi Đề án được khai thực hiện, 
căn cứ chế độ chính sách theo các văn bản hướng dẫn hiện 
hành và số lượng người tham dự đào tạo bồi dường, hằng 
năm lập dự toán chi tiết gửi Sở Nội vụ tổng hợp, phối hợp 
với Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh bổ sung từ 
nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh, không cân đối 
kinh phí riêng theo Đề án như dự thảo. 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa. 

3.  

Tại khoản 2. Nhiệm vụ: Xây dựng, triển khai các 
nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, 
tổ chức phối hợp với các cơ quan nghiên cứu theo hướng 
tạo ra kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền SHTT, tổng 
dự toán kinh phí dự kiến thực hiện 2 nhiệm vụ: 2.000 triệu 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa. 
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đồng, (trong đó: năm 2023: 1.000 triệu đồng, năm 2025: 
1.000 triệu đồng).  

Tại dự toán đơn vị chủ trì dự thảo chưa có nhiệm vụ 
cụ thể về nghiên cứu quy trình, công nghệ các sản phẩm, kết 
quả được bảo hộ ... , do đó sở Tài chính chưa có cơ sở để 
thẩm định dự toán thực hiện Đề án cả giai đoạn, hằng năm 
căn cứ công nghệ các sản phẩm các cơ quan, đơn vị thực 
hiện có khả thi xây dựng dự toán cùng dự toán thường 
xuyên hằng năm để trình cấp có thẩm quyền cân đối kinh 
phí để sử dụng nguồn kinh thiết thực, hiệu quả phù hợp với 
khả năng ngân sách địa phương. 

4.  

Tại khoản 3. Dự án: Thực hiện theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật về SHTT nói chung và tình hình thi hành 
pháp luật về XLVPHC liên quan đến SHTT. 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ này được hiện theo Nghị 
quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh, nội dung kinh phí đã được giao hằng 
năm giao cho các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được cấp 
có thẩm quyền giao để thực hiện, đề nghị tại Đề án không 
xây dựng dư toán thực hiện nội dung này trong Đề án. 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa. 

5.  

Tại khoản 7. Dự án: Hỗ trợ hình thành Trung tâm đổi 
mới sáng tạo của tỉnh: 

Đề nghị đơn vị căn cứ các nội dung triển khai thực 
hiện theo từng năm, mức chi quy định tại Nghị quyết số 
13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh, tuy 
nhiên đơn vị chưa xây dựng dự toán chi tiết, do đó Sở Tài 

Sở KHCN tiếp thu, bổ sung dự toán. Tuy nhiên, dự 
toán này chỉ có vai trò xác định được mức quy mô của kinh 
phí. 

Dự án cụ thể sẽ được xây dựng. Trong đó, nội dung và 
kinh phí sẽ được thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện 
hành về quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 
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chính chưa đủ cơ sở thẩm định dự toán, đề nghị xây dựng 
chi tiết dự toán theo từng hoạt động, nhiệm vụ chi có khả thi 
thực hiện theo từng năm và cả giai đoạn 2021-2022 cho phù 
hợp và đảm tính hiệu quả. 

6.  

Tại khoản 8. Dự án: Xác lập, bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
đối với một số sản phẩm của tỉnh. 

Đề nghị đơn vị bổ sung thêm căn cứ, cơ sở xây dựng 
dự toán 400 triệu đồng/dự án và dự oán chi tiết từng dự án 
cụ thể, không xây dựng theo dự kiến cào bằng dự toán như 
dự thảo. 

Đối với nội dung này, Sở KHCN sẽ bổ sung dự toán 
trung bình của 01 dự án xác lập chỉ dẫn địa lý trên cơ sở của 
các dự án xác lập chỉ dẫn địa lý đã thực hiện trước đây nhằm 
mục đích xác định quy mô kinh phí thực hiện. 

Dự án cụ thể sẽ được xây dựng. Trong đó, nội dung và 
kinh phí sẽ được thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện 
hành về quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

7.  
Tại khoản 9. Chương trình: Hỗ trợ xác lập, phát triển 

NHTT, NHCN, nguồn gen, tri thức truyền thống, bí quyết 
kỹ thuật, văn hóa dân gian… đã được bảo hộ 

 

- 

- Nội dung kinh phí hỗ trợ xác lập từ nguồn địa 
phương tại Chương trình này từ năm 2021-2025 là 6.000 
triệu đồng (trong đó: 1.200 triệu đồng/năm), đơn vị bổ sung 
thêm căn cứ và dự toán chi tiết từng dự án để đủ cơ sở tính 
toán nguồn kinh phí thực hiện Đề án.   

Đối với nội dung này, Sở KHCN sẽ bổ sung dự toán 
trung bình của 01 dự án xác lập Nhãn hiệu tập thể trên cơ sở 
của các dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể từ Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ 975 của tỉnh đã và đang thực hiện 
trong thời gian quan nhằm mục đích xác định quy mô kinh 
phí thực hiện. 

Dự án cụ thể sẽ được xây dựng. Trong đó, nội dung và 
kinh phí sẽ được thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện 
hành về quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

- 

- Đối với dự toán kinh phí dự kiến hỗ trợ phát triển 
TSTT từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia là nguồn 
ngân sách Trung ương, dự kiến kinh phí thực hiện Đề án từ 
năm 2021-2020 là 5.000 triệu (trong đó: 1.000 triệu 

Trong Dự thảo, Sở KHCN dự kiến nguồn kinh phí thực 
hiện có thể từ Ngân sách địa phương và ngân sách Trung 
ương (nếu có). Tuy nhiên Sở KHCN sẽ điều chỉnh nguồn 
kinh phí là nguồn ngân sách địa phương. Đồng thời bổ sung 
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đồng/năm) tại dự thảo Đề án là chưa có sở để xây dựng dự 
toán từ nguồn CTMTQG, vì từ năm 2021 là giai đoạn mới 
thời kỳ ổn định ngân sách, các chế độ, chính sách và nguồn 
chương trình MTQG từ Trung ương sẽ có sự thay đổi, do đó 
dự kiến nguồn như dự thảo Đề án.  

dự toán nhằm làm cơ sở xác định quy mô nhu cầu kinh phí. 

Dự án cụ thể sẽ được xây dựng. Trong đó, nội dung và 
kinh phí sẽ được thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện 
hành về quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

8.  

Tại khoản 10. Dự án: Tăng cường truyền thông 
nhằm nâng cao nhận thức về SHTT, khuyến khích đổi mới 
sáng tạo; xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT, 
hình thành văn hóa SHTT trong xã hội. 

 Dự toán xây dựng đối với nội dung này đơn vị xây 
dựng dự toán chi tiết từng nội dung truyền thông, đồng thời 
công tác truyền thông nhận thức thực hiện Đề án chỉ thực 
trong 2 năm khi Đề án mới triển khai để khuyến khích đổi 
mới sáng tạo.  

Sở KHCN sẽ bổ sung nhu cầu kinh phí thực hiện làm 
cơ sở để xác định quy mô kinh phí thực hiện 

Dự án cụ thể sẽ được xây dựng. Trong đó, nội dung và 
kinh phí sẽ được thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện 
hành về quản lý dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

Sở KHCN bảo lưu về thời gian thực hiện công tác 
truyền thông, tuyên truyền. Công tác này phải được thực 
hiện thường xuyên, liên tục các năm. 

9.  

Tại khoản 12. Các hoạt động quản lý, sơ kết, tổng 
kết. Đề nghị đơn vị chủ trì không xây dựng dự toán theo Đề 
án, kinh phí hoạt động quản lý, sơ kết, tổng kết, hằng năm 
căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện triển khai Đề án của 
cấp có thẩm quyền, đơn vị chủ trì xây dựng dự toán chi tiết, 
tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định theo chế độ quy định, 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, không cân đối kinh phí 
theo Đề án như dự thảo đơn vị chủ trì dự thảo trong Đề án. 

Sở KHCN tiếp thu, chỉnh sửa, bỏ nội dung liên quan 
đến Sơ kết, tổng kết. Tuy nhiên nội dung liên quan đến kinh 
phí dành cho hoạt động quản lý, Sở KHCN bảo lưu. 

Lí do: Trong đề án, các dự án được quản lý theo quy 
định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó 
có hoạt động của các Hội đồng tư vấn, xác định, tuyển chọn, 
nghiệm thu tiến độ, nghiệm thu dự án... Các hội đồng này do 
UBND tỉnh thành lập. Do vậy cần phải có kinh phí cho hoạt 
động của các Hội đồng theo quy định. 
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