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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SKHCN-QLCN 

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
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Lạng Sơn, ngày       tháng  10  năm 2020 

 

Kính gửi: 

 

 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Ứng dụng, Phát triển Khoa học Công 

nghệ và Đo lường Chất lượng sản phẩm. 

 

Thực hiện Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020;  

Để có cơ sở xây dựng báo cáo tổng kết Chương trình và định hướng xây dựng 

phương án triển khai hỗ trợ cho giai đoạn tiếp theo, Sở Khoa học và Công nghệ trân 

trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình triển 

khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 được phê 

duyệt theo Quyết định 975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn cụ 

thể như sau:  

1. Báo cáo kết quả triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020 theo mẫu tại Phụ lục 1.  

2. Đề xuất khen thưởng các tập thể/cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình 

thực hiện Chương trình theo thông tin tại Phụ lục 2. Tiêu chí: Các tổ chức, cá nhân 

điển hình có tài sản trí tuệ, có thành quả sáng tạo được áp dụng rộng rãi, mang lại lợi 

ích thiết thực cho cộng đồng và xã hội hoặc có thành tích xuất sắc trong triển khai, 

thực hiện Chương trình. 

3. Cung cấp thông tin và đề xuất hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm đã 

được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ và đủ tiêu chuẩn lưu theo Biểu tổng hợp 

thông tin sản phẩm, hàng hóa ( Phụ lục 3) trên địa bàn của Quý UBND huyện/thành 

phố. 

Văn bản của đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 22/10/2020. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; Điện thoại: 

025.3871.907 hoặc 0985.233.339 (Đ/c Thúy - Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành)./. 

  

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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Phụ lục 1 

Mẫu báo cáo kết quả triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

 giai đoạn  2016-2020 

 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN 

TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1 Nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ 

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT: Thống kê, đánh giá 

cụ thể (có định lượng: Số lượng tin bài, phóng sự....) các hoạt động đã tổ chức, hình 

thức triển khai, các đơn vị phối hợp, đối tượng hưởng lợi, kết quả đạt được. 

- Đào tạo, tập huấn về SHTT 

Năm 

Tổng số lớp/khóa đào tạo, tập huấn 

Do 

huyện  

tổ chức 

Do cơ quan khác 

trên địa bàn tổ 

chức (ghi rõ tên 

đơn vị) 

Lượt 

người 

tham gia 

Lượt tổ 

chức/đơn vị 

tham gia 

Nội dung 

2016      

2017      

2018      

2019      

2020      

Tổng 

cộng 

     

Nhận xét, đánh giá  

....................................................................................................................... 

2. Xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, 

sản phẩm chủ lực của địa phương 

- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước đối với các sản 

phẩm, dịch vụ, ưu tiên các đối tượng là sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống, 

sản phẩm chủ lực của địa phương; 

- Quản lý, phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc sản của tỉnh mang 

tên địa danh đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn tập thể. 

- Nhận xét, đánh giá: ............................................................................... 

3. Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ 

- Hỗ trợ tổ chức giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến 

thương mại khác cho sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của tỉnh tại các hội chợ, 

hội nghị, hội thảo... ở trong và ngoài nước; 

- Hỗ trợ khai thác, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, 

dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức tham gia 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các chợ công nghệ và thiết bị; 
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- Hỗ trợ xây dựng và triển khai mô hình quản lý và phát triển tài sản trí tuệ 

trong các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ; 

- Hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ trong cận thu 

hoạch và sau thu hoạch để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm 

nông sản được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

- Nhận xét, đánh giá: ............................................................................... 

4. Hỗ trợ khai thác, áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích, kết quả nghiên 

cứu, sáng tạo vào thực tiễn 

- Tư vấn, hỗ trợ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân 

có kết quả nghiên cứu, sáng tạo có tính mới, đáp ứng yêu cầu đăng ký sáng chế/giải 

pháp hữu ích; 

- Hỗ trợ hoàn thiện, khai thác, áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc kết 

quả nghiên cứu, sáng tạo được bảo hộ, nghiệm thu hoặc đạt giải tại các cuộc thi sáng 

tạo kỹ thuật có tính ứng dụng cao, có khả năng áp dụng rộng rãi, mang lại lợi ích 

thiết thực cho xã hội, cộng đồng. 

- Nhận xét, đánh giá: ............................................................................... 

5. Kinh phí của địa phương bố trí cho hoạt động SHTT  

- Tổng kinh phí bố trí theo các năm tài chính: Ngân sách sự nghiệp KH&CN 

cấp tỉnh, nguồn ngân sách khác và kinh phí đối ứng thực hiện (không bao gồm kinh 

phí đối ứng để thực hiện các dự án liên quan đến SHTT do Sở KH&CN phê 

duyệt)............................................................ 

- Nhận xét, đánh giá: ............................................................... 

6. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SHTT giai đoạn 2016-2020 

a) Kết quả đạt được 

- Nêu những kết quả chính đạt được và những thuận lợi, khó khăn;  

- Đánh giá hoạt động SHTT đã có đóng góp như thế nào trong việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được giao và đóng góp cho công tác phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. Nêu một số ví dụ cụ thể về hiệu quả bảo hộ, phát triển TSTT cho 

sản phẩm chủ lực của địa phương, doanh nghiệp do địa phương hỗ trợ. 

b) Thuận lợi 

c) Hạn chế, khó khăn 

d) Nguyên nhân  

- Chủ quan, 

- Khách quan 

2.6. Đề xuất kiến nghị: Đề xuất, kiến nghị cụ thể (tham gia/giới thiệu chuyên 

gia tham gia Hội đồng khoa học, tập huấn/đào tạo, thông tin SHTT, , ....) để phục vụ 

công tác nâng cao hiệu quả triển khai và đánh giá, tổng kết  hoạt động hỗ trợ hoạt 

động SHTT, phát triển TSTT do cơ quan có thẩm quyền của địa phương phê duyệt, 

ban hành trong giai đoạn 2016-2020. 
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II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC SỞ 

HỮU TRÍ TUỆ ĐẾN 2030 (GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025) 

- Đề xuất kế hoạch triển khai Đề án thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến 

năm 2030 (giai đoạn đến năm 2025) được phê duyệt tại Quyết định số 527/QĐ-

UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn theo nhu cầu của đơn vị; 

- Đề xuất, kiến nghị các biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động SHTT và đề xuất nhu cầu hỗ trợ trong thời gian tới (nâng cao nhận thức, đào 

tạo, tập huấn, bảo hộ sở hữu trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ, thương mại hóa quyền 
sở hữu trí tuệ, ....). 
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Phụ lục 2 

Danh sách các tổ chức cá nhân tham gia trực tiếp thực hiện Chương trình 

 

Số TT 
Cơ quan thực hiện 

nhiệm vụ 
Tên  nhiệm vụ 

Chủ nhiệm/ cá nhân tham 

gia 

1 
Phòng NN&PTNT 

huyện Đình Lập 

“Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Ba Kích của huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn” 
Vi Thị Thanh Mai 

2 
Phòng KT và Hạ 

tầng huyện Cao Lộc 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Chanh rừng của vùng núi Mẫu 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
 Hoàng Văn Sỹ 

3 
Phòng NN&PTNT 

huyện Cao Lộc 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho Cao 

Lộc cho sản phẩm Rau Tân Liên – Gia 

Cát của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn. 

 Lành Thị Minh Huyện 

4 
Phòng KT và Hạ 

tầng huyện Lộc Bình 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Khoai lang của huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn.  
 Hoàng Vĩnh Hưng 

5 
Phòng NN&PTNT 

huyện Tràng Định 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm sản phẩm Quýt của huyện Tràng 

Định tỉnh Lạng Sơn 
1.Lương Văn Hữu 

2. Hoàng Hương Giang 

6 
Phòng NN&PTNT 

huyện Hữu Lũng 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cho 

sản phẩm Măng Bát độ của huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

1.Vũ Đình Thứ 

2. Lương Văn Bính 

7 
Phòng NN&PTNT 

huyện Hữu Lũng 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cho 

sản phẩm Nem nướng của huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn 
 Nông Khắc Tạo 

8 
Phòng Kinh tế thành 

phố Lạng Sơn 

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho 

sản phẩm Rau của thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

1.Hoàng Văn Tồn 

2. Nguyễn Thị Ngọc Minh 

9 

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn huyện Văn 

Quan  

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Cao Khô Chợ Bãi, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn 
 Hà Văn Thiện  

10 
Trung tâm Ứng 

dụng, Phát triển 

Khoa học Công 

nghệ và Đo lường 

Chất lượng sản 

phẩm 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Rau Bò khai của huyện Chi 

Lăng,  tỉnh Lạng Sơn 

1.Lâm Mai Tùng 

2.Vi Văn Tú – Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Chi Lăng 

11 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Ngựa bạch của huyện Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn 

1.Bế Văn Đức 

2.Vi Văn Tú – Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Chi Lăng 

12 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Cao khô của xã Vạn Linh, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

1.Nông Hà Thơ 

2.Vi Văn Tú – Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Chi Lăng 
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Số TT 
Cơ quan thực hiện 

nhiệm vụ 
Tên  nhiệm vụ 

Chủ nhiệm/ cá nhân tham 

gia 

13 

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn huyện Văn 

Lãng  

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể 

Văn Lãng cho sản phẩm Hồng vành 

khuyên của huyện Văn Lãng  

 

Đinh Mạnh Khiêm  

14 

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn huyện Bắc Sơn 

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể 

Quýt vàng Bắc Sơn cho sản phẩm quả 

Quýt vàng của huyện Bắc Sơn 

1.Hoàng Văn Thủy 

2.Vũ Văn Hoạch 

15 

Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển Nông 

thôn huyện Bình Gia 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Thanh Long của huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn 

1.Đào Thế Đông 

2. Nông Quý Tú 

16 

Trung tâm Ứng 

dụng, Phát triển 

Khoa học Công 

nghệ và Đo lường 

Chất lượng sản 

phẩm 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Trám đen của huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn 

1.Nguyễn Minh Hà 

2.Vi Văn Tú – Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Chi Lăng 
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Phụ lục 3 

MẪU BIỂU TỔNG HỢP THÔNG TIN TIÊU THỤ  SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ 

(Kèm theo Công văn số                 /SKHCN-QLCN ngày          /5/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Nội dung Sản phẩm được bảo hộ 

Năm 

được 

cấp Văn 

bằng 

bảo hộ 

 

Diện 

tích/sản 

lượng/giá 

trị kinh tế 

Danh sách các 

hộ kinh doanh/ 

doanh nghiệp 

có sản phẩm 

đáp ứng tiêu 

chuẩn lưu 

thông1 

 

Thị trường 

tiêu thụ2 

 

Nhu cầu 

hỗ trợ3 

                                           
1 Sản phẩm đủ tiêu chuẩn lưu thông là sản phẩm có đầy đủ các thông tin sau: 

- Đăng ký kinh doanh: Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đăng ký kinh doanh theo quy định 

- Nhãn hiệu: Ghi rõ thông tin sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu độc quyền/chỉ dẫn địa lý 

- Mã số mã vạch: Giấy chứng nhận do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường cấp (Ghi rõ số giấy chứng nhận) 

- Đăng ký (công bố) tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: Tự công bố/ được các tổ chức chứng nhận chứng nhận: Vietgap, globalgap, Iso, Haccp, 

ISO2200…../ công bố Hợp chuẩn, hợp quy/ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm….(Ghi rõ số giấy chứng nhận) 

- Ghi nhãn hàng hóa: Đầy đủ theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP của chính về nhãn hàng hóa. 

- Đăng ký lưu hành sản phẩm: Sản phẩm thuộc đối tượng đăng ký lưu hành cần giấy chứng nhận đăng ký lưu hành 

- Đăng ký sáng chế/ kiểu dáng công nghiệp (nếu có): Để chứng minh quyền sở hữu độc quyền của doanh nghiệp đối với sáng chế thì doanh 

nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký và phạm vi bảo hộ theo đó sẽ được xác định trong văn bằng. Khi có tranh chấp xảy ra thì văn bằng bảo 

hộ độc quyền sáng chế sẽ là chứng cứ chứng minh quyền sở hữu độc quyền của doanh nghiệp 

- Truy suất nguồn gốc (nếu có): Truy xuất nguồn gốc là giải pháp cho phép người tiêu dùng trực tiếp thu thập đầy đủ thông tin về món hàng đã 

mua 

2 Thị trường tiêu thụ: Trong tỉnh/ngoài tỉnh/ xuất khẩu (Lưu ý: thống kê chi tiết đến bán buôn, lẻ tại các chợ, trung tâm thương mại, bán trực 

tuyến, ghi rõ tình hình tiêu thụ sản phẩm là nguyên liệu thô hoặc sản phẩm qua chế biến) 

3 Nhu cầu hỗ trợ: Đề xuất những hỗ trợ để  hoàn thịện các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn lưu thông, các biện pháp thúc đẩy đẩy thụ…. 
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STT Nội dung Sản phẩm được bảo hộ 

Năm 

được 

cấp Văn 

bằng 

bảo hộ 

 

Diện 

tích/sản 

lượng/giá 

trị kinh tế 

Danh sách các 

hộ kinh doanh/ 

doanh nghiệp 

có sản phẩm 

đáp ứng tiêu 

chuẩn lưu 

thông1 

 

Thị trường 

tiêu thụ2 

 

Nhu cầu 

hỗ trợ3 

I CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (02)     

1 Lạng Sơn 
Quả Hồi và tinh dầu Hồi của 

tỉnh Lạng Sơn 
2017 

    

2 Bảo Lâm Quả hồng của huyện Cao Lộc 2012     

II NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN (02)     

1. Chi Lăng 
Quả Na của huyện Chi Lăng, Hữu 

Lũng 
2013 

    

2. Lạng Sơn Rau thành phố Lạng Sơn 2019     

III NHÃN HIỆU TẬP THỂ (19)     

1.  Hồng vành 

khuyên Văn 

Lãng 

Quả Hồng vành khuyên của huyện 

Văn Lãng 

2015     

2.  Quýt vàng Bắc 

Sơn 

Qủa Quýt vàng Bắc Sơn  2016     

3.  Rượu Mẫu 

Sơn 

Rượu  2015     

4.  Thạch đen Thạch đen  2016     
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STT Nội dung Sản phẩm được bảo hộ 

Năm 

được 

cấp Văn 

bằng 

bảo hộ 

 

Diện 

tích/sản 

lượng/giá 

trị kinh tế 

Danh sách các 

hộ kinh doanh/ 

doanh nghiệp 

có sản phẩm 

đáp ứng tiêu 

chuẩn lưu 

thông1 

 

Thị trường 

tiêu thụ2 

 

Nhu cầu 

hỗ trợ3 

Tràng Định 

5.  Quế Tràng 

Định 

Quế của huyện Tràng Định 2018 

 

    

6.  Quýt Tràng 

Định 

Quả Quýt của huyện Tràng Định  2018     

7.  Khoai lang 

Lộc Bình 

Khoai lang của huyện Lộc Bình 2018     

8.  Ba Kích Đình 

Lập 

Ba Kích tím của huyện Đình Lập 2018     

9.  Chanh rừng 

Mẫu Sơn 

Chanh rừng khu vực núi Mẫu Sơn 

huyện Cao Lộc và Lộc Bình 

2018     

10.  Rau Cao Lộc Rau của huyện Cao Lộc 2018     

11.  Nem nướng 

Hữu Lũng 

Nem nướng của huyện Hữu Lũng 2018     

12.  Măng Bát độ 

Hữu Lũng 

Măng Bát độ của huyện Hữu Lũng 2018     

13.  Hoa quả tươi 

Hữu Lũng 

Hoa quả tươi của huyện Hữu Lũng 2019     
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STT Nội dung Sản phẩm được bảo hộ 

Năm 

được 

cấp Văn 

bằng 

bảo hộ 

 

Diện 

tích/sản 

lượng/giá 

trị kinh tế 

Danh sách các 

hộ kinh doanh/ 

doanh nghiệp 

có sản phẩm 

đáp ứng tiêu 

chuẩn lưu 

thông1 

 

Thị trường 

tiêu thụ2 

 

Nhu cầu 

hỗ trợ3 

14.  Cao khô Vạn 

Linh 

Cao khô của xã Vạn Linh, huyện 

Chi Lăng 

2018     

15.  Ngựa bạch 

Hữu Kiên 

Ngựa bạch của xã Hữu Kiên, 

huyện Chi Lăng 

2019     

16.  Rau bò khai 

Chi Lăng 

Rau bò khai huyện Chi Lăng 2019     

17.  Cao khô Chợ 

Bãi  

Cao khô của thị trấn Chợ Bãi, 

huyện Văn Quan 

2019     

18.  Rượu Hữu Lễ Rượu của xã Hữu Lễ 2019     

19.  Rượu Hội 

Hoan 

Rượu của xã Hội Hoan, huyện Văn 

Quan 

2019     
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