
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  tổ chức chương trình làm việc và 

khảo sát các sản phẩm thực hiện Đề án 

triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Lạng Sơn, ngày       tháng  01  năm 2021 

 

   

Kính gửi:  

  - Cục Sở hữu trí tuệ; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- UBND huyện Chi Lăng. 

 

 Thực hiện  Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 07/11/2020 của 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Laṇg Sơn lần thứ 

XVII, nhiêṃ kỳ 2020 – 2025; Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến 

năm 2030, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kèm theo 

Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020,  

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình làm việc như sau:  

A. Thành phần : 

1. Đoàn công tác: 

- Cục sở hữu trí tuệ: Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và 

các chuyên gia tư vấn về xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm. 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và chuyên viên 

Phòng Quản lý Công nghệ và quản lý Chuyên ngành . 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các 

phòng chuyên môn liên quan. 

2. Huyện Tràng Định: Lãnh đạo huyện, lãnh đạo các Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo xã có sản phẩm 

thạch đen và quế (do huyện lựa chọn và mời giúp). 

3. Huyện Chi Lăng: Lãnh đạo huyện, lãnh đạo các Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đại diện lãnh đạo xã Vân Thủy (do 

huyện mời giúp). 

 

B. Nội dung: Khảo sát thực tế để  xác định cơ sở khoa học và cơ sở thực 

tiễn phục vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể 

cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và sản phẩm đặc sản của địa phương. 
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Để chương trình làm việc có hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị 

UBND huyện Tràng Định, UBND huyện Chi Lăng phối hợp như sau:  

1. UBND huyện Tràng Định: Khảo sát sản phẩm Thạch đen, Quế 

- Bố trí địa điểm làm việc, địa điểm khảo sát thực tế (vùng trồng và cơ sở 

chế biến sản phẩm). 

- Chuẩn bị báo cáo thông tin về sản phẩm, như: Điều kiện tự nhiên, khí 

hậu, thổ nhưỡng, giống cây, quy hoạch vùng trồng, diện tích, sản lượng, chế 

biến, bảo quản, thị trường tiêu thụ..... 

- Thời gian: Thứ 7, ngày 23/01/2021 

2. UBND huyện Chi Lăng: Khảo sát sản phẩm mật ong hoa ngũ da bì 

- Bố trí địa điểm làm việc, địa điểm khảo sát thực tế tại vùng nuôi ong. 

- Chuẩn bị báo cáo thông tin về sản phẩm, như: Điều kiện tự nhiên, khí 

hậu, thổ nhưỡng, nguồn giống, quy hoạch, sản lượng, chế biến, bảo quản, thị 

trường tiêu thụ..... 

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 24/01/2021 

 Thông tin liên hệ: Vy Thị Thúy, chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và 

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

0985.233.339 hoặc 0205.3871.907. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị triển khai, phối hợp thực 

hiện./. 

  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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