
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:        /SKHCN-QLCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 
V/v triển khai thực hiện Đề án Chiến khai 

Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025 

 

 

    Kính gửi:  

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Văn 

hóa Thể thảo và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Công 

thương; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Tư Pháp, Lao 

động Thương binh và xã hội; 

                                      - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

                                      - Hiệp hội Doanh nghiệp; 

- Liên minh Hợp tác xã. 
 

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Đề án); Để đảm bảo các nội dung 

Đề án được triển khai có hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề 

nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án theo 

chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Đề án. 

2. Căn cứ Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị được 

giao theo chức năng, nhiệm vụ lập dự toán kinh phí chi tiết cùng với thời gian 

lập dự toán hàng năm, gửi Sở Tài chính (hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư) xem xét 

trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định để triển khai thực hiện 

Đề án. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo 

thực hiện./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCNVTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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