
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 phối hợp tổ chức Hội nghị 

tập huấn về sở hữu trí tuệ trong khuôn 

khổ Chương trình OCOP 

Lạng Sơn, ngày     tháng 9  năm 2020 

Kính gửi: UBND các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia. 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 11461/SHTT-NĐHT 

ngày 11/9/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đề nghị phối hợp tổ chức Hội 

nghị tập huấn về sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ Chương trình OCOP. Trong đó, 

Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Hội nghị tập huấn “Tạo lập, quản lý và khai 

thác quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình OCOP”, 

cụ thể như sau: 

- Nội dung: Dự thảo Chương trình kèm theo Công văn số 11461/SHTT-

NĐHT ngày 11/9/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ; 

- Địa điểm tổ chức Hội nghị tập huấn: Tại UBND huyện Bắc Sơn (Dự 

kiến tại Hội trường lớn của huyện Bắc Sơn hoặc một địa điểm phù hợp do 

UBND huyện Bắc Sơn lựa chọn). Ngoài ra trong chương trình tập huấn có nội 

dung về khảo sát học tập kinh nghiệm tại một số địa điểm phù hợp tại huyện Bắc 

Sơn và Bình Gia. 

- Thời gian dự kiến: Ngày 08-09 tháng 10 năm 2020 (02 ngày); 

- Thành phần tham dự: Gồm cán bộ Sở KHCN các tỉnh, thành phố; các 

chủ thể tham gia Chương trình OCOP tại các địa phương; 

- Kinh phí tổ chức: Kinh phí tổ chức Hội nghị do Cục Sở hữu trí tuệ chịu 

trách nhiệm chi trả. Chi phí đi lại, ăn, ở của đại biểu do các đơn vị cử đại biểu 

chi trả. 

 Để chương trình Hội nghị tập huấn được triển khai hiệu quả. Sở Khoa 

học và Công nghệ trân trọng đề nghị UBND các huyện Bắc Sơn và Bình Gia 

nghiên cứu, phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND huyện Bắc Sơn phối hợp 

- Bố trí Hội trường, máy chiếu, khánh tiết,... để tổ chức Hội nghị tập huấn. 

- Chỉ đạo các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ và các bộ phận có liên quan của Cục Sở hữu trí tuệ tổ 

chức triển khai thực hiện.  
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 - Cử cán bộ đầu mối phối hợp tổ chức Hội nghị, hướng dẫn nơi ăn, nghỉ 

cho đại biểu ở xa, hướng dẫn tham quan mô hình điểm sản phẩm OCOP tại 

huyện Bắc Sơn trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị. 

 - Chuẩn bị tham luận Hội nghị. 

 - Chuẩn bị các sản phẩm đặc sản của huyện để trưng bày, giới thiệu và 

bán tại Hội nghị nhằm quảng bá xúc tiến thương mại. 

2.  UBND huyện Bình Gia phối hợp 

- Chỉ đạo các Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành thuộc Sở 

Khoa học và Công nghệ và các bộ phận có liên quan của Cục Sở hữu trí tuệ tổ 

chức triển khai thực hiện.  

- Chuẩn bị tham luận Hội nghị. 

 - Cử cán bộ đầu mối phối hợp tổ chức Hội nghị, hướng dẫn tham quan mô 

hình điểm sản phẩm OCOP tại huyện Bình Gia trong suốt thời gian diễn ra Hội 

nghị. 

- Chuẩn bị các sản phẩm đặc sản của huyện để trưng bày, giới thiêu và 

bán tại Hội nghị nhằm quảng bá xúc tiến thương mại. 

 Trên đây là nội dung đề nghị phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về Sở 

hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị UBND các huyện xác 

nhận và cử cán bộ đầu mối phối hợp bằng văn bản gửi về Sở Khoa học và Công 

nghệ trước ngày 19/9/2020 để phối hợp thực hiện.  

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên 

ngành thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 025 3718149 hoặc 0985 

233 339 (Đ/c Thúy).  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Sở hữu trí tuệ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN (Thúy). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền  
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