
 

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 cử cán bộ tham gia tư vấn, 

hỗ trợ 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  3  năm 2021 

 

           

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 

 

 Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí 

tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Năm 2021, Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khảo sát xác định sản phẩm đăng ký chỉ dẫn địa 

lý (gồm: Thạch đen của huyện Tràng Định và Mật ong hoa ngũ gia bì của huyện 

Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn). 

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn trân trọng đề nghị Quý cơ quan cử 

01 chuyên gia, cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực chỉ dẫn địa 

lý tham gia là Ủy viên phản biện 1 trong 02 Hội đồng khoa học: 

- Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án xây 

dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Thạch đen của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn.   

- Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án xây 

dựng chỉ dẫn địa lý cho  sản phẩm Mật ong hoa ngũ gia bì của huyện Chi Lăng 

tỉnh Lạng Sơn .   

Văn bản (bao gồm: Họ và tên, Chức vụ, trình độ chuyên môn, số điện 

thoại) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 26/3/2021 để tổng hợp và trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện 

cử chuyên gia/cán bộ tham gia tư vấn, hỗ trợ.  

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. Điện thoại: 02053.871 

907 hoặc 0985.233.339. 

Trân trọng./. 

  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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