
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 tặng Bằng khen của  

Bộ Trưởng Khoa học và Công nghệ cho 

tập thể có thành tích trong công tác quản 

lý sở hữu trí tuệ tại địa phương giai đoạn 

2019 - 2020 và Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020. 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

    

Kính gửi: Cục sở hữu trí tuệ (Phòng Tổ chức, cán bộ), 

Địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 

14949/SHTT-TCCB ngày 01/01/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích 

trong công tác quản lý sở hữu trí tuệ tại địa phương giai đoạn 2019 - 2020 và 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. 

 Sau khi nghiên cứu, xem xét đối chiếu với các tiêu chí tại hướng dẫn tại  

Công văn số 14949/SHTT-TCCB nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất 

khen thưởng tập thể, cá nhân như sau: 

 1. Đối với chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020: 

 - Tập thể: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (có báo cáo thành tích 

gửi kèm theo). 

 - Cá nhân: Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Lạng Sơn (có báo cáo thành tích gửi kèm theo). 

 2. Công tác quản lý sở hữu trí tuệ tại địa phương giai đoạn 2019 - 2020 

 - Tập thể: Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (có báo cáo thành tích gửi kèm theo). 

  Tài liệu gửi kèm: 02 bộ Hồ sơ (01 bản chính, 02 bản sao) đề nghị tặng 

Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm 03 Báo cáo thành 

tích nêu trên. 

Đầu mối liên hệ: Đ/c Lưu Bá Mạc, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và 

quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn; điện thoại: 

0968.777.619 hoặc 0205.3855.919. 

Kính gửi Quý cục tổng hợp./. 

  Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu:  VT, QLCN(VTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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