
UBND TỈNH LAṆG SƠN 

  SỞ KHOA HOC̣ VÀ CÔNG NGHÊ ̣

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /TTr-SKHCN           Lạng Sơn, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2030 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; 

Căn cứ Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Laṇg Sơn lần thứ XVII, nhiêṃ kỳ 2020 – 2025; 

Căn cứ Chương trình số 08-CTr/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh uỷ về 

Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ năm 2021 

Thực hiện Chương trình làm việc số 01/CTr-UBND ngày 05/01/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021; 

Thực hiện Quyết định số 382a/QĐ-UBND  ngày 24/01/2021của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021của các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về tăng cường hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2030 (Sau đây viết tắt là Dự thảo Chỉ thị) và Dự thảo Tờ trình của 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy. Đồng thời đã gửi xin ý kiến góp ý của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, 

gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Các huyện ủy, thành 

ủy; UBND các huyện, thành phố; Cục Quản lý thị trường tỉnh; Cục hải quan tỉnh. 

Đến nay, đã có 21 cơ quan, đơn vị gửi ý kiến góp ý, bổ sung. Trong đó: 
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- 14 cơ quan, đơn vị nhất trí gồm: Cục hải quan; Sở Công thương; Sở Tài 

chính; Huyện  ủy Văn Quan; Huyện ủy Cao Lộc; Huyện ủy Hữu Lũng; Huyện ủy 

Bình Gia; Huyện uỷ Bắc Sơn; UBND Huyện Hữu Lũng; UBND huyện Văn Quan; 

UBND huyện Lộc Bình; UBND Huyện Chi Lăng; UBND Huyện Bình Gia; UBND 

Huyện Đình Lập. 

- 07 cơ quan, đơn vị có ý kiến góp ý: Sở Kế hoạch Đầu tư; Sở Nội Vụ; Sở 

Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Huyện ủy Chi Lăng; Cục quản lý thị trường. 

Tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị nêu trên và thực hiện Kết 

luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

chuyên đề xem xét dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường 

hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025 

ngày 11/3/2021 (tại Thông báo 126/TB-UBND ngày 15/03/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị (Có nội 

dung giải trình, tiếp thu ý kiến tại Phụ lục kèm theo).  

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành " Chỉ chị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030" với những nội dung cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHỈ THỊ  

Trong những năm gần đây, hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã đạt 

được một số kết quả đáng kể. Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ ngày càng 

được quan tâm. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác lập bảo bảo 

hộ, quản lý, khai thác tài sản trí tuệ đang dần được nâng lên. Các cấp, các ngành 

và người sản xuất kinh doanh đã bước đầu quan tâm đến việc xác lập bảo hộ và 

khai thác tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm của tỉnh.  

 Tỉnh đã có cơ chế, chính sách đặc thù về hỗ trợ, phát triển tài sản trí tuệ. 

Thông qua các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh, nhiều 

sản phẩm đặc sản đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, khai thác phát 

triển tài sản trí tuệ, qua đó đã góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển tài sản trí tuệ vẫn còn 

nhiều hạn chế như việc phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ chưa được đồng bộ, hiệu 

quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ; 

chưa tạo được môi trường khuyến khích sáng tạo để tạo ra tài sản trí tuệ; còn nhiều 

sản phẩm đặc sản, đặc thù của tỉnh chưa được xác lập, bảo hộ quyền sở hữu trí 
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tuệ; việc hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng được nhu cầu của xã 

hội... 

 Nguyên nhân do một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, 

chưa quan tâm, sâu sát và chưa thực sự quyết liệt chỉ đạo công tác hỗ trợ, phát 

triển tài sản trí tuệ. Hiệu quả của các cơ chế, chính sách về hỗ trợ, khai thác, phát 

triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp. Nguồn lực dành cho hoạt động 

sở hữu trí tuệ còn chưa đáp ứng nhu cầu. 

Trước thực trạng đó, để công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thật sự đi 

vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 

Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển tài 

sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 là cần thiết. Chỉ thị được ban 

hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp để phát triển tài sản 

trí tuệ trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVII. 

II. NỘI DUNG DỰ THẢO CHỈ THỊ 

1. Tên gọi: 

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030. 

2. Nội dung: 

Dự thảo Chỉ thị gồm những nội dung chính sau: 

- Một số kết quả đạt được và hạn chế của công tác hỗ trợ phát triển tài sản 

trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn vừa qua. 

- Nhiệm vụ, giải pháp gồm 06 nội dung chính: 

" 1. Tăng cường quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác sở hữu trí tuệ, đặc biệt là Nghị quyết 

số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 

1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến 

năm 2030, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các 

tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển tài sản trí 

tuệ đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng ý thức tôn trọng 
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và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội; huy 

động tất cả các chủ thể trong xã hội tham gia vào hoạt động sở hữu trí tuệ. Từng 

bước hình thành, tạo lập văn hóa sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần phải xác định việc phát triển tài sản 

trí tuệ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

nhằm khuyến khích phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học để tạo ra tài sản 

trí tuệ gắn với việc xác lập, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường 

huy động các nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và bảo hộ, 

phát triển tài sản trí tuệ.  

3. Kịp thời rà soát, cụ thể hóa chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ phù 

hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù của tỉnh, 

tạo môi trường pháp lý thuận lợi hỗ trợ hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai thác và 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chú trọng lồng ghép các giải pháp phát triển tài sản 

trí tuệ trong chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và của  các 

ngành, lĩnh vực.  

4. Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Triển 

khai hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp khai thác 

phát triển tải sản trí tuệ. Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh. Tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả chỉ dẫn địa lý nguồn gen tri thức 

truyền thống, bí quyết kỹ thuật, văn hóa dân gian nhằm khai thác tiềm năng và thế 

mạnh của tỉnh. 

5. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý, nghiên cứu khoa 

học, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Tăng cường hiệu quả hoạt động thực thi 

quyền sở hữu trí tuệ, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tập trung huy động các nguồn nhân lực, vật lực 

phục vụ phát triển tài sản trí tuệ. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về sở 

hữu trí tuệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy giá trị tài sản trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh. 

6. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- xã hội các cấp trong phạm vi, quyền hạn và chức năng, nhiệm vụ của mình cụ 

thể hóa thực hiện Chỉ thị này. 

Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền về kết quả công 

tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh và các cá nhân, tập thể có thành 

tích trong thực hiện Chỉ thị. 

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng 

đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị; Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực 
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hiện Chỉ thị này, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

kết quả thực hiện." 

Tài liệu gửi kèm:  

- Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2030 

- Dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; 

- Một số tài liệu có liên quan. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy./. 

   Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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Phụ lục 

NỘI DUNG GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN 

(Kèm theo Tờ trình số         TTr-SKHCN ngày 05/02/2021) 

 

STT Nội dung góp ý Giải trình, tiếp thu ý kiến 

1 Sở Tư pháp (Công văn số 381/STP-XD&KTrVBQPPL ngày 

29/01/2021) 

 1. Dự thảo Chỉ thị 

1.1. Khổ đầu dự thảo, bỏ đoạn “Trong 

những năm gần đây, hoạt động sở hữu trí 

tuệ (SHTT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được 

một số kết quả đáng kể” do quy định lặp 

lại 02 lần. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 

 1.2. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét 

bổ sung nội dung chỉ đạo về “Hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ” 

theo quy định tại Khoản 1 Mục III Điều 1 

Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 

22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Không tiếp thu vì hiện nay 

các văn bản liên quan đã khá 

đầy đủ, địa phương chỉ cần 

cụ thể hóa văn bản của cấp 

trên. 

 1.3. Khoản 5: Đề nghị xem xét nhiệm vụ 

“Hình thành Khu làm việc chung/Trung 

tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

của tỉnh” để phù hợp với điều kiện của 

tỉnh. 

Xem xét việc sử dụng cụm từ “sáng tạo 

văn hóa”. 

Không tiếp thu vì đây là 

nhiệm vụ trong giai đoạn 

2021 - 2025 tại đề án triển 

khai chiến lược SHTT 

 1.4. Dự thảo có nhiều nội dung diễn đạt 

còn dài, chưa cô đọng (như: Phần hạn chế 

“… có nơi chưa chặt chẽ, vẫn còn rời 

rạc”; khoản 6 “Tăng cường công tác đào 

tạo, bồi dưỡng từ cơ bản đến chuyên 

sâu…”), đề nghị rà soát. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung  

 2. Dự thảo Tờ trình 

2.1. Khoản 1 Mục I, căn cứ để ban hành 

Chỉ thị, đề nghị cơ quan soạn thảo trích 

dẫn chính xác, đầy đủ và ghi thống nhất 

tên văn bản: 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 
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-  Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 

22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 

2030. 

- Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 

24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ đến năm 2030. 

 2.2. Khoản 3 Mục I dự thảo quy định 

“Ngày 31/3/2021 UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về 

phê duyệt Đề án Triển khai Chiến lược 

Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn”, đề nghị sửa thành “Ngày 

31/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt Đề án Triển khai Chiến 

lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn” cho chính xác. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 

 3. Rà soát, sửa lỗi đánh máy tại toàn bộ 

Dự thảo. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 

2 Cục Quản lý thị trường (Công văn số 137/CQLTT-TTPC ngày 

03/02/2021) 

 1. Đối với Dự thảo Tờ trình của 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 

- Tại Mục 3 Phần I. CĂN CỨ VÀ 

SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH CHỈ THỊ: 

Đề nghị đánh giá cụ thể, chi tiết, định 

lượng về hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa 

bàn toàn tỉnh (số lượng sản phẩm được 

cấp văn bằng bảo hộ, sản phẩm được thực 

hiện trong chương trình phát triển TSTT 

giai đoạn 2016-2020,… cụ thể trong Báo 

cáo kết quả thực hiện chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ Lạng Sơn giai đoạn 

2016-2020 của Sở Khoa học và Công 

nghệ). 

Không tiếp thu vì đã có bản 

báo cáo chi tiết kèm theo.  

 - Tại Mục 2 Phần II. NỘI DUNG 

DỰ THẢO CHỈ THỊ: Đề nghị bổ sung 

Không tiếp thu vì các tiêu 

chí đã được chi tiết tại các 



8 

các tiêu chí xác lập chỉ dẫn địa lý, nhãn 

hiệu tập thể đối với các sản phẩm của 

tỉnh. Thể hiện các sản phẩm đặc trưng để 

nêu bật lên giá trị thương hiệu sản phẩm 

được nhiều người biết đến (Ví dụ: Hồng 

Bảo Lâm, Quýt Bắc Sơn,… sẽ rất nổi 

tiếng, nhãn hiệu rau thành phố Lạng Sơn, 

rau của huyện Cao Lộc, hoa quả tươi của 

huyện Hữu Lũng vẫn còn chung chung, 

trừu tượng). 

Luật SHTT, Luật SHTT sửa 

đổi và các Thông tư có liên 

quan  

 - Tại Mục 4 Phần II. NỘI DUNG 

DỰ THẢO CHỈ THỊ: Đề nghị cụ thể hóa 

nội dung rõ hơn, bổ sung nội dung: 

“Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ 

quan chức năng, đẩy mạnh công tác thanh 

tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, 

kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi 

phạm quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi 

thẩm quyền và chức năng quản lý của đơn 

vị mình. Giải quyết các tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo liên quan đến quyền sở hữu trí 

tuệ theo quy định của pháp luật, bảo vệ 

quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, 

đảm bảo hiệu quả công tác thực thi 

quyền, góp phần tăng cường hiệu quả 

quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, duy 

trì môi trường kinh doanh, cạnh tranh 

lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho môi 

trường đầu tư vào các doanh nghiệp phát 

triển” để rõ nghĩa hơn nhiệm vụ, chức 

năng của các cơ quan, đơn vị. 

Không tiếp thu vì nội dung 

đã được chi tiết của mục này 

đã được cụ thể hóa tại Đề án 

triển khai chiến lược SHTT 

 2. Đối với Dự thảo Chỉ thị của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường 

hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-

2025 

Đề nghị rà soát lại lỗi chính tả, 

phần đầu của Dự thảo có sự lặp lại của 

câu từ “Trong những năm gần đây, hoạt 

động sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa bàn 

tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng kể” 

lặp lại 02 lần. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 
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3 Sở Nội vụ (Công văn số 129/SNV-CCVC ngày 02/02/2021) 

 1. Tại khoản 4 dự thảo chỉ thị của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu, bổ sung thêm nội dung: 

Trước mắt tập trung xây dựng cơ sở dữ 

liệu về hoạt động tạo lập, quản lý, khai 

thác và phát triển tài sản trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh, trên cơ sở đó mới thực hiện số 

hóa dữ liệu về sở hữu trí tuệ. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 

 2. Tại khoản 6 dự thảo chỉ thị của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị cơ quan soạn 

thảo xác định từng nhóm đối tượng; từng 

nội dung, chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng về lĩnh vực khoa học công nghệ, 

sở hữu trí tuệ phù hợp với lộ trình phát 

triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025 để tổ chức triển 

khai thực hiện. 

Không tiếp thu vì nội dung 

này đã có nhiệm vụ tại danh  

nhiệm vụ, dự án ưu tiên thực 

hiện chiến lược shtt đến năm 

2030 giai đoạn đến năm 

2025 từ nguồn ngân sách địa 

phương. Khi triển khai cụ 

thể hóa sẽ có kế hoạch riêng. 

 3. Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, điều 

chỉnh một số lỗi chính tả, lỗi câu trong dự 

thảo tờ trình của Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh và dự thảo chỉ thị của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 

4 Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 248/SGDĐT-GDTXCN ngày 

01/02/2021) 

 1. Về Dự thảo Chỉ thị của Ban thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường hỗ trợ phát triển 

tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

giai đoạn 2020 – 2025 

- Bỏ một câu mở đầu văn bản do bị trùng 

lặp 2 lần: “Trong những năm gần đây, 

hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa 

bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng 

kể”. 

- Bổ sung và thống nhất trích dẫn rõ cụm 

từ viết tắt “tài sản trí tuệ (TSTT)” trong 

văn bản trong các phần sau: đoạn mở đầu 

văn bản, phần 1. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 
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 2. Về Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự 

đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Thống nhất cách viết các đề mục sử 

dụng dấu (.) sau chữ số, không sử dụng 

dấu (-) và (.) đan xen trong: mục I, I.2, 

I.3. 

- Bổ sung trích dẫn cụm từ viết tắt “tài sản 

trí tuệ (TSTT)” trong mục I.3. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 

5 Huyện ủy Chi Lăng (Công văn số 309-CV/HU ngày 03/02/2021) 

 Bỏ một câu mở đầu văn bản do bị trùng 

lặp 2 lần: “Trong những năm gần đây, 

hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT) trên địa 

bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng 

kể”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 

 Thống nhất cụm từ viết tắt tài sản trí tuệ 

(TSTT) 

Tiếp thu, chỉnh sửa và bổ 

sung 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 184/SKHĐT-THKTXH ngày 

02/02/2021) 

 Đề nghị  cơ quan soạn thảo làm rõ hơn sự 

cần thiết, thực trạng và nhu cầu cũng như 

tính khả thi của việc nội dung đề xuất: 

“Hình thành Khu làm  việc  chung/Trung  

tâm hỗ trợ khởi  nghiệp đổi  mới  sáng  

tạo  của  tỉnh” trong tờ trình. 

Không tiếp thu vì đây là 

nhiệm vụ trong giai đoạn 

2021 - 2025 tại đề án triển 

khai chiến lược SHTT 

7 

Thông báo 126/TB-UBND ngày 

15/03/2021 của Văn phòng UBND tỉnh 

thông báo Kết luận của đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo 

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc tăng cường hỗ trợ phát triển tài sản 

trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2021-2025, 

Tiếp thu và đã chỉnh sửa bổ 

sung và hoàn thiện các dự 

thảo liên quan. 
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