
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 đề nghị cử báo cáo viên đào tạo 

kiến thức thực thi về sở hữu trí tuệ 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

           

Kính gửi: Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ  

 

Nhằm nâng cao năng lực và kinh nghiệm trong việc xử lý xâm phạm 

quyền  sở hữu trí tuệ (SHTT) cho cán bộ làm công tác quản lý, thực thi quyền sở 

hữu trí tuệ trên địa bàn, Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn dự kiến tổ chức 01 lớp tập 

huấn kiến thức thực thi về sở hữu trí tuệ năm 2020. 

Để để nâng cao chất lượng, hiệu quả của lớp tập huấn, Sở Khoa học và 

Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cử 02 báo cáo viên có 

kinh nghiệm trong công tác thực thi sở hữu trí tuệ tham gia là báo cáo viên lớp 

tập huấn. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung tập huấn dự kiến: Nội dung về quyền sở hữu trí tuệ; Bảo hộ 

quyền SHTT, Khái quát về thực thi quyền SHTT, Điều kiện để thực thi quyền 

SHTT, Các biện pháp thực thi quyền và hướng dẫn đánh giá hành vi xâm phạm 

về quyền SHTT. Kinh nghiệm xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và một số 

vụ việc điển hình gần nhất. 

2. Thành phần, số lượng: Dự kiến khoảng 55 học viên là đội ngũ thực thi 

về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh gồm: Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, 

Tòa án tỉnh, Sở Nông nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng các huyện, thành phố… 

3. Thời gian, địa điểm dự kiến: Ngày 24/7/2020.  Địa điểm: Nhà khách 

Tỉnh ủy, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, Lạng Sơn. 

Văn bản cử báo cáo viên gửi về Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn trước ngày 

15/7/2020 để kịp thời chuẩn bị các bước tiếp theo (đồng thời gửi theo địa chỉ thư 

điện tử pqlcnlangson@gmail.com). 

Thông tin liên hệ: Vy Thị Thúy – Chuyên viên phòng Quản lý công nghệ 

và Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ. ĐT: 0985233339./. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu:  VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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