
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:         /KH-SKHCN Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2020 

 

KẾ  HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ   

  giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai Đề án thực hiện Chiến lược sở hữu trí 

tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg, ngày 14/6/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016 – 2020; Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2016-2020, 

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) xây dựng kế hoạch tổ chức hội 

nghị tổng kết Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2016-2020 và triển khai Đề án thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổng kết những kết quả, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương 

trình Phát triển trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai một số 

phương hướng thực hiện giai đoạn tiếp theo. 

- Biểu dương, khen thưởng các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích trong 

công tác tổ chức triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Yêu cầu: Hội nghị được tổ chức chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN 

1. Nội dung:  

- Tổng kết những kết quả, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương 

trình Phát triển trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn, biểu dương, tôn 

vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ 

chức triển khai thực hiện. Trình UBND tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể, 10 

cá nhân. Giám Sở Khoa học và Công nghệ tặng giấy khen 05 tập thể, 10 cá nhân  

có nhiều đóng trong thực hiện Chương trình gồm một số phòng Nông nghiệp và 

PTNT, phòng Kinh tế và Hạ tầng, Chủ nhiệm các nhiệm vụ, và các cá nhân có 

liên quan đến công tác triển khai, quản lý chương trình. 

- Tổ chức trưng bày các sản phẩm thực hiện xác lập, quản lý và phát triển 

quyền sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình Phát triển trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2016-2020. 
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- Triển khai Đề án thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến 2030 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết 

định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt Đề án triển khai Chiến 

lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

(Nội dung Chương trình chi tiết tại Phụ lục) 

2. Thành phần: Dự kiến khoảng 80 đại biểu gồm: Đại diện Lãnh đạo 

UBND tỉnh; Lãnh đạo Vụ Phát triển Khoa học và công nghệ địa phương; Lãnh 

đạo Cục Sở hữu trí tuệ; Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; Lãnh đạo Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng; Các tổ chức chủ trì nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; Các Chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN thuộc Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 ; Các cơ quan thông tấn báo 

chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3. Thời gian: Dự kiến 01 buổi, trong tháng 11 năm 2020.  

4. Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn 

hoặc một địa điểm phù hợp. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết: nguồn kinh phí Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ năm 2020. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành: Chủ trì, phối 

hợp với các phòng, đơn vị trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch: 

- Xây dựng kịch bản, chương trình chi tiết các hoạt động của Hội nghị. 

- Chuẩn bị tài liệu, liên hệ, chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết 

để phục vụ Hội nghị;  

- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện. Đồng thời, phối hợp với cá 

nhân, tổ chức liên quan xây dựng kịch bản phóng sự báo cáo tổng kết Hội nghị;  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự kiến 

các đề xuất khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ; Tham mưu, thực hiện các thủ tục cần thiết trình các đề xuất 

khen thưởng theo quy định. 

 2. Văn phòng Sở  

Phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành trong 

công tác tổ chức thực hiện kế hoạch: 

- Phát hành giấy mời; đón tiếp đại biểu; phát tài liệu. 

- Hỗ trợ công tác khen thưởng. 

- Thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định hiện hành. 
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3. Các phòng, đơn vị trực thuộc 

Phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành trong 

công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, trong đó: 

- Cử công chức, viên chức tham dự chương trình Hội nghị; 

- Cử Lãnh đạo tham gia đón tiếp đại biểu.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Các phòng, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được 

giao chủ động phối hợp thực hiện./. 

 

  Nơi nhận:                                                                              
- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Kế toán VPS; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 

 

TT Nội dung Ghi chú 

1.  Đón tiếp đại biểu. Ban Tổ chức 

2.  Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ban Tổ chức 

3.  Phát biểu khai mạc Ban Tổ chức 

4.  

Báo cáo Đánh giá kết quả tình hình triển khai 

Chương trình Phát triển trí tuệ tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2016-2020 (bao gồm nội dung giới 

thiệu các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể; 

nhãn hiệu chứng nhận (13 sản phẩm)) 

Báo cáo tổng hợp dưới 

dạng phóng sự tổng hợp . 

5.  
Phát biểu tham luận của một Chủ nhiệm các 

nhiệm vụ tiêu biểu 

Chủ nhiệm nhiệm vụ tiêu 

biểu 

6.  
Phát biểu tham luận của một đại diện lãnh đạo 

một đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiêu biểu 

Đại diện lãnh đạo một đơn 

vị chủ trì nhiệm vụ tiêu 

biểu 

7.  
Giải lao; Tham quan khu trưng bày các sản 

phẩm được thực hiện bởi chương trình 
Các đại biểu  

8.  Công tác Khen thưởng Ban Tổ chức 

9.  

Triển khai Đề án thực hiện Chiến lược sở hữu 

trí tuệ đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-20251. 

Lãnh đạo Sở KHCN 

10.  Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh 

11.  Phát biểu chỉ đạo của Cục SHTT Lãnh đạo Cục SHTT 

12.  Phát biểu bế mạc Hội nghị Lãnh đạo Sở KHCN 

 

 

                   
1 Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
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