
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 Xin ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông 

nghiệp và PTNT; Giáo dục và Đào tạo; Công 

thương; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tư pháp; 

- Các cơ quan thực thi: Tòa án tỉnh, Viện Kiểm sát 

tỉnh, Cục Hải Quan, Cục Quản lý thị trường. 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

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

tỉnh tại Công văn số 4718/VP-KGVX ngày 18/11/2020 về việc góp ý dự án Luật sửa 

đổi bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ. Để có đầy đủ thông tin xây dựng dự thảo văn bản 

góp ý của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ (tại Công văn số 

3743/BKHCN-SHTT ngày 17/11/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc in ý 

kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ), Sở Khoa học 

và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đóng 

góp ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.  

(Nội dung dự thảo tại Công văn số 3743/BKHCN-SHTT  

được gửi kèm theo trên hệ thống Ioffice) 

Văn bản đóng góp ý kiến gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 16h00 ngày 

03/12/2020 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo tiến độ. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, 

phối hợp thực hiện./.   
 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

      KT. GIÁM ÐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      Trần Quốc Anh 
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