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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, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội 

nghị tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, thời gian dự kiến vào tuần 1 

tháng 12 năm 2020.  

Để đánh giá hiệu quả 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 

kính mời quý cơ quan, đơn vị chuẩn bị bài tham luận tại Hội nghị với các nội 

dung gợi ý và đề xuất theo phụ lục đính kèm. 

Tham luận của quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 

trước ngày 23/11/2020.  

Thông tin 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). 
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Phụ lục 

 Nội dung tham luận tại Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ  giai đoạn  2016-2020 

 

TT Đơn vị tham luận  Nội dung tham luận 

1 

Trung tâm Ứng dụng, Phát 

triển Khoa học Công nghệ và 

Đo lường Chất lượng sản 

phẩm 

Công tác hỗ trợ triển khai chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm 

nông sản góp phần xây dựng nông thôn 

mới ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng 

đặc biệt khó khăn.  

2 
Phòng KT và Hạ tầng huyện 

Cao Lộc 

Tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở 

hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể 

3 
Phòng Kinh tế thành phố Lạng 

Sơn 

Tạo lập, quản lý và khai thác quyền sở 

hữu trí tuệ đối  với nhãn hiệu chứng nhận 

4 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

M.I.T 

Nhà số 8, ngõ 1060, tổ 4, 

phường Yên nghĩa, quận Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

Một số giải pháp quản lý và phát triển 

NHTT sau bảo hộ cho các sản phẩm nông 

sản địa phương góp phần thúc đẩy xuất 

khẩu sản phẩm nông nghiệp ra các thị 

trường thế giới. 

5 

Công ty cổ phần Sở hữu công 

nghiệp INVESTIP 

Tầng 5, tòa nhà Charmvit 

Tower, 117 Trần Duy Hưng, 

phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

 Giải pháp quản lý và khai thác sở hữu trí 

tuệ cho các sản phẩm nông sản địa 

phương.  

6 
Hội Làm vườn huyện Văn 

Quan 

Tình hình quản lý, sử dụng và phát triển 

các sản phẩm sau bảo hộ sở hữu trí tuệ  

7 Hội làm vườn huyện Chi Lăng 
Tình hình quản lý, sử dụng và phát triển 

các sản phẩm sau bảo hộ sở hữu trí tuệ 

8 Hội làm vườn huyện Cao Lộc 
Tình hình quản lý, sử dụng và phát triển 

các sản phẩm sau bảo hộ sở hữu trí tuệ 

9 
 Phạm Văn Trung – Hộ kinh 

doanh 

 Nhưng lợi ích mang lại khi sử dung nhãn 

hiệu tập thể 

10 Hội làm vườn huyện Hữu lũng 
Tình hình quản lý, sử dụng và phát triển 

các sản phẩm sau bảo hộ sở hữu trí tuệ 
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