
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:           /SKHCN-QLCN 
V/v đăng ký nhu cầu thực hiện theo 

nội dung Đề án triển khai Chiến lược 

Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng  5  năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Đề án Triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 (Đề án SHTT);  

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án SHTT phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương, từ đó góp phần phát huy, khai thác tối đa các tiềm 

năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển các sản phẩm mang đặc trưng riêng của 

từng vùng, góp phần hình thành và phát triển các vùng sản xuất tập trung, nâng 

cao giá trị hàng hóa và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm địa phương,  

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát 

tổng hợp thông tin sản phẩm và đăng ký nhu cầu  triển khai thực hiện Đề án 

(Chi tiết tại Danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên thực hiện chiến lược SHTT đến 

năm 2030, giai đoạn đến năm 2025 từ nguồn ngân sách địa phương, ban hành 

kèm theo Quyết định số 527/QĐ-UBND).  

Biểu tổng hợp nhu cầu (Mẫu đính kèm) của Quý đơn vị đề nghị gửi về 

Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 20/5/2020. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên 

ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; Địa chỉ: 638 Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Điện thoại: 025.3871.907 hoặc 0985.233.339 

(Vy Thị Thúy)./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT). 
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Bế Thị Thu Hiền  



MẪU BIỂU TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ  SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Công văn số                 /SKHCN-QLCN ngày          /5/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

STT Sản phẩm 

Tên địa 

danh gắn 

với sản 

phẩm 

Vùng 

sản xuất 

Diện 

tích 

(ha) 

Sản 

lượng 

(kg/năm) 

Giá trị  

kinh tế ước 

đạt/năm  

(Triệu đồng) 

Thị 

trường 

tiêu thụ 

Quy hoạch 

phát triển/khả 

năng mở rộng 

quy mô 

 

Nhu cầu  Năm thực 

hiện 

1           

2           

...           

 Hướng dẫn nội dung điền biểu: 

 1.  Sản phẩm là tên sản phẩm kê khai. Ví dụ: Hoa hồi, Quýt vàng, Hồng Vành khuyên, mác mật, lợn quay, vịt quay..... 

 2. Tên địa danh gắn với sản phẩm: Là tên địa danh gắn với sản phẩm tạo thành danh tiếng cho sản phẩm đặc sản. Ví dụ: Quýt vàng Bắc 

Sơn, Hồng Vành khuyên Văn Lãng, Khoai môn Bình Độ, vịt quay Thất Khê, Lợn quay Lạng Sơn 

 3. Vùng sản xuất: Thống kê vùng sản xuất của địa phương theo tên địa danh của các xã, thị trấn. … 

 4.  Diện tích/sản lượng/giá trị kinh tế: Thống kê số liệụ thực tế hiện có 

 5. Thị trường tiêu thụ: Trong tỉnh/ngoài tỉnh/ xuất khẩu (Lưu ý: thống kê chi tiết đến bán buôn, lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại, bán 

trực tuyến….) 

 6. Quy hoạch phát triển/khả năng mở rộng quy mô: .Nêu rõ thông tin quy hoạch và đánh giá khả năng mở rộng quy mô hình thành vùng 

hàng hóa, vùng nguyên liệu… 

 7. Nhu cầu: Đề xuất rõ nội dung xác lập quyền sở hữu trí tuệ, khai thác quản lý và phát triển các sản phẩm sau bảo hộ; Nhu cầu ứng dụng 

công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch của các sản phẩm; Nhu cầu hoàn thiện bao gói sản phẩm đủ điều kiện cung ứng cho các chuỗi tiêu 

thụ…. 
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