
 

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 góp ý dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ đến năm 2030 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9  năm 2020 

 

 

Kính gửi:  UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 3713/VP-KGVX ngày 11/9/2020 về việc góp ý dự 

thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ đến năm 2030 theo Công văn số 2623/BKHCN-SHTT ngày 03/9/2020 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan 

liên quan (tại Công văn số 689/SKHCN-QLCN ngày 15/9/2020). Trong đó,  

14/16 cơ quan nhất trí dự thảo (Các Sở: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Xây dựng, Lao động, Thương binh và xã hội, Tài chính, Giao thông vận tải, 

Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố 

Lạng Sơn; UBND các huyện: Văn Lãng, Văn Quan, Hữu Lũng, Chi Lăng); 

02/16 cơ quan có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung (Sở Nông Nghiệp và PTNT, Sở Tư 

pháp). Sau khi nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến góp ý, Sở Khoa học và Công 

nghệ đã xây dựng Dự thảo Công văn của UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến 

góp ý đối với Dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu 

trí tuệ (Có Dự thảo công văn của UBND tỉnh kèm theo).  

Kính gửi UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản gửi Bộ Khoa học và 

Công nghệ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN( VTT). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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