
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 giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

Kính gửi:    

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn; 

 - HTX Nông sản sạch Tràng Định. 

 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 511/SKHĐT-ĐKKD ngày 

10/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết kiến nghị của doanh 

nghiệp; Công văn số 631/SKHĐT-ĐKKD ngày 29/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

từ về việc tiếp tục giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; Tờ trình số 06/TT-

HTX/2020 ngày 25/3/2020 của HTX Nông sản sạch Tràng Định. Trong đó đề nghị 

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký 

nhãn hiệu sản phẩm. 

 Sau khi nghiên cứu, xem xét nội dung đề nghị của Hợp tác xã Sở Khoa học và 

Công nghệ có ý  kiến phúc đáp  như sau: 

Năm 2018, Sở KH&CN đã hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu 

sản phẩm cho Hợp tác xã Nông sản sạch Tràng Định và đã nộp đơn đăng ký tại Cục 

Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) ngày 27/11/2018, số đơn 4-2018-41583; 

nhóm sản phẩm dịch vụ số 30 gồm các sản phẩm: gạo, bánh kẹo, mật ong, đồ gia vị, 

mỳ gạo (Thông tin chi tiết của đơn được đính kèm theo Công văn này gửi đến đơn vị 

thực hiện). 

Ngoài ra, trong năm 2019 đã hỗ trợ HTX Nông sản sạch Tràng Định thực hiện 

truy suất nguồn gốc một số sản phẩm của HTX (Gạo Bao thai hồng, Gạo nếp ong 

vàng, Thạch đen) với kinh phí là 33 triệu đồng thuộc Chương trình Nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019. 

 Sở KH&CN thông tin để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLKH; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Bế Thị Thu Hiền 
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