
           UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:            /TTr-SKHCN 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập 

thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với một số sản phẩm của tỉnh 

 thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2030 thực hiện từ năm 2021 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

 Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;  

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng thi hành một số điều của Luật khoa học và công 

nghệ; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND Lạng 

Sơn về việc phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến 

năm 2030, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây viết tắt là 

Đề án SHTT 527);  

Căn cứ Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 

thuộc Đề án SHTT 527 và đề xuất nhu cầu của một số huyện, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã phối hợp với Cục Sở SHTT thuộc Bộ KHCN, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức 

khảo sát thực địa tại một số huyện để thống nhất xác định những sản phẩm ưu 

tiên, đủ điều kiện đăng ký xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Lạng Sơn. Sở 

Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm 

vụ  xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận thực hiện từ 

năm 2021: 

1. Nhóm nhiệm vụ Xây dựng Chỉ dẫn địa lý gồm 02 Dự án (Các sản 

phẩm: Thạch Đen Tràng Định; Mật ong hoa ngũ gia bì Vân Thủy). 
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2. Nhóm  nhiệm vụ Xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận gồm 03 Dự án (Các 

sản phẩm: Lợn quay Lạng Sơn; Vịt quay Lạng Sơn; Gà 6 ngón Mẫu Sơn, Lạng 

Sơn). Do các sản phẩm trên có khối lượng tiêu thụ lớn trên thị trường, nâng cao 

thu nhập cho người dân và là nét đặc sắc trong ẩm thực và rất có tiềm năng trong 

phát triển du lịch của Lạng Sơn. 

3. Nhóm nhiệm vụ Xây dựng Nhãn hiệu tập thể gồm 03 Dự án (Các sản 

phẩm: Lạp sườn Bình Gia, Bánh phổng Tràng Định, Cá lồng Văn Quan). 

(Chi tiết tại Danh mục nhiệm vụ xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận thực hiện từ năm 2021kèm theo) 

Tài liệu gửi kèm:  

- Bản chụp các Biên bản làm việc của đoàn khảo sát của Sở Khoa học và 

Công nghệ (KHCN), Cục SHTT thuộc Bộ KHCN và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan. 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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DANH MỤC 

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

thực hiện từ năm 2021 

 (kèm theo Tờ trình số          /TTr-SKHCN  ngày        /02/2021  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

TT Tên nhiệm vụ 

Kinh phí 

dự kiến (ĐVT: 

triệu đồng) 

Phương thức 

thực hiện 

I NHÓM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

1 

Dự án: Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản 

phẩm Thạch đen của huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn 

1.000 Tuyển chọn 

2 

Dự án: Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản 

phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì của xã Vân 

Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

1.000 Tuyển chọn 

II NHÓM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN 

1 
 Dự án: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận 

cho sản phẩm Lợn quay của tỉnh Lạng Sơn 
400 Tuyển chọn 

2 
Dự án: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận 

cho sản phẩm Vịt quay của tỉnh Lạng Sơn 
400 Tuyển chọn 

3 

Dự án: Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận 

cho sản phẩm Gà sáu ngón Mẫu Sơn, Lạng 

Sơn 

400 Tuyển chọn 

III NHÓM NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

1 
Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Lạp sườn của huyện Bình Gia 
400 Tuyển chọn 

2 

Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm Bánh phổng của huyện Tràng Định, 

tỉnh Lạng Sơn 

400 Tuyển chọn 

3 
 Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho Cá 

lồng của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 
400 Tuyển chọn 
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