
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 xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

thực hiện từ năm 2022 
 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 Thực hiện Công văn số 4475/SHTT-NĐHT ngày 19/5/2021 của Cục Sở 

hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia 

thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2022;  

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

tỉnh tại Công văn số 2002/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 về việc đề xuất 

nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện từ 

năm 2022.  

 Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với một số đơn vị liên quan để 

nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh xem xét, đề xuất với Cục Sở hữu trí tuệ 

(Bộ Khoa học và Công nghệ) 03 nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2022, như sau: 

- Nhiệm vụ 1: Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Chi Lăng” 

cho sản phẩm Na tại huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.  

- Nhiệm vụ 2: Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Lạng Sơn” 

cho sản phẩm mác mật tỉnh Lạng Sơn. 

- Nhiệm vụ 3: Đăng kí bảo hộ chỉ dẫn địa lý hoa hồi Lạng Sơn tại Nhật 

Bản, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ và Hàn Quốc.  

 Tài liệu gửi kèm: 03 Phiếu đề xuất nhiệm vụ nêu trên thuộc Chương trình 

Phát triển tài sản trí tuệ  đến năm 2030 theo mẫu B1-DXDA gửi kèm theo; Dự 

thảo Công văn của UBND tỉnh gửi Cục Sở hữu trí tuệ. 

 Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, đề xuất với 

Cục Sở hữu trí tuệ 03 nhiệm vụ nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(Thúy). 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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