
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:           /TTr-SKHCN 
Lạng Sơn, ngày      tháng 4 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. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 1583/VP-KGVX ngày 28/4/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc hoàn thiện 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 đến 

năm 2030; 

Trên cơ sở Báo cáo số 53-BC/ĐĐHĐND ngày 23/4/2021 của Đảng đoàn 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo thẩm định 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,  

Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện 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 (Nội 

dung tiếp thu giải trình được kèm theo). 

Tài liệu gửi kèm: Dự thảo Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; Dự 

thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tài liệu có liên quan; 

Kính trình UBND tỉnh xem xét, trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành./. 

 Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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Phụ lục 

NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH  
(Kèm theo Báo cáo số          /TTr-SKHCN ngày      /4/2021 của Sở KHCN) 

 

Stt NỘI DUNG GÓP Ý 
TIẾP THU, GIẢI 

TRÌNH 

 

2.1. Tại khổ 4 trang 1 dự thảo Chỉ thị đề nghị 

thay thế cụm từ  " chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung 

sau" bằng cụm từ " chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ 

sau". 

Tiếp thu 

 

2.2. Về các nội dung trong dự thảo Chỉ thị 

- Đối với nhiệm vụ 1 (trang 1, 2), "Tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quán triệt, 

tuyên truyền……" và nhiệm vụ số 2 "Các cấp ủy 

Đảng, chính quyền cần xác định việc phát triển tài sản 

trí tuệ là nhiệm vụ chính trị…." Đề nghị biên tập thành 

một nội dung để thống nhất trong công tác lãnh đạo 

chỉ đạo của cấp ủy đảng. Cần bổ sung việc tuyên 

truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở 

hữu trí tuệ vào nhiệm vụ 1 cho đầy đủ (dòng thứ 4 từ 

trên xuống) trang 2. Sau khi sửa, được viết lại như sau: 

“Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp 

luật về sở hữu trí tuệ, xây dựng và nâng cao ý thức tôn 

trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong xã hội;”… 

Tiếp thu 

 

- Đối với nhiệm vụ 3 (trang 2), xem xét biên tập 

ngắn gọn, trong đó tập trung vào các nội dung như: 

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách liên 

quan đến hoạt động phát triển tài sản trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện lồng ghép các cơ chế 

chính sách, giải pháp thúc đẩy sáng tạo, xác lập, khai 

thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, ngành 

lĩnh vực của địa phương… 

Tiếp thu 

 

- Đối với nhiệm vụ 4 (trang 2), đề nghị biên tập 

lại một số nội dung để tránh trùng lặp, đồng thời bổ 

sung những nội dung chữ in nghiêng cụ thể như sau: 

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát 

triển tài sản trí tuệ. Thành lập khu làm việc chung hỗ 

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tạo, hình 

thành ý tưởng, nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ 

Tiếp thu 
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Stt NỘI DUNG GÓP Ý 
TIẾP THU, GIẢI 

TRÌNH 

đến sản xuất thử nghiệm, tham gia vào quá trình đổi 

mới công nghệ và sáng tạo văn hóa, hình thành doanh 

nghiệp khởi nghiệp; triển khai các chính sách, chương 

trình đề án hỗ trợ doanh nghiệp khai thác phát triển tài 

sản trí tuệ; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn 

thiện công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị 

gia tăng cao; hướng dẫn doanh nghiệp tạo dựng và 

khai thác hiệu quả các chỉ dẫn thương mại cho sản 

phẩm, dịch vụ; hỗ trợ đăng ký bảo hộ các chỉ dẫn địa 

lý tiềm năng. Tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả 

chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 

thể, nguồn gen, tri thức truyền thống, bí quyết kỹ 

thuật, văn hóa dân gian nhằm khai thác tiềm năng và 

thế mạnh của tỉnh. Đẩy mạnh 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. 

 

- Đối với nhiệm vụ thứ 5 (trang 2), đề nghị xem 

xét bổ sung thêm nội dung: Quan tâm cân đối bố trí, 

phân bổ nguồn lực để đảm bảo thực hiện các nhiệm 

vụ về phát triển tài sản trí tuệ. 

Tiếp thu 

 

- Đối với nhiệm vụ thứ 6, đề nghị bổ sung nội 

dung: 

+ Tại khổ 1, bổ sung: Giao nhiệm vụ cho các 

đơn vị tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, 

chương trình thực hiện Chỉ thị; hằng năm tiến hành 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá và báo cáo kết 

quả thực hiện.  

Tiếp thu 

 

+ Tại khổ 2, thêm cụm từ: “kiến thức, pháp luật 

về sở hữu trí tuệ” trong nhiệm vụ của các cơ quan 

truyền thông. Sau khi sửa được viết lại như sau: “Các 

cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên 

truyền kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ và kết quả 

công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn 

tỉnh và các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực 

hiện Chỉ thị.” 

Tiếp thu 

 

+ Tại khổ 3, bổ sung: Ban cán sự đảng UBND 

tỉnh phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh nghiên cứu, 

đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách thực hiện Chỉ 

thị. 

Tiếp thu 
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Stt NỘI DUNG GÓP Ý 
TIẾP THU, GIẢI 

TRÌNH 

 2.3. Một số kiến nghị khác: Đề nghị rà soát các 

câu từ trong dự thảo Chỉ thị đảm bảo rõ nghĩa, dễ hiểu. 
Tiếp thu 

 

- Tại nhiệm vụ 2 (trang 2); nhiệm vụ 6 (trang 

3): xem xét bỏ cụm từ: “Các cấp ủy Đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc” do tại trang 1, khổ 4 Chỉ thị 

đã nêu: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị- xã hội các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện tốt các nội dung sau” 

- Tại nhiệm vụ 2 

(trang 2): tiếp thu 

- Tại nhiệm vụ 6 (trang 

3): Bảo lưu ý kiến như 

Dự thảo. Lí do: Nội 

dung này chủ yếu là 

phân công nhiệm vụ tổ 

chức thực hiện nên cần 

thiết thể hiện rõ chủ thể 

và nội dung nhiệm vụ 

 
- Tại trang 1, dòng thứ 3 từ dưới lên sửa lại trích 

dẫn Quyết định số 1068/QĐ-TTg là ngày 22/8/2018 

thành ngày 22/8/2019 cho chính xác. 

Tiếp thu 

1. 

- Sửa lại phần cuối cùng văn bản dấu (./.) thành 

dấu chấm (.) cho đúng kỹ thuật trình bày văn bản của 

Đảng theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 

03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng. 

 

Tiếp thu 
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