
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  6  năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc thành lập các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì 

thực hiện Dự án "Quản lý, phát triển Nhãn hiệu tập thể" và Dự án "Duy trì, 

phát triển chỉ dẫn địa lý" cho hai 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 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; 

Thực hiện 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 đến năm 

2030, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Quyết định số 

965/QĐUBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt Danh mục 

dự án nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 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. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 17/TB-SKHCN 

ngày 14/5/2021 về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện dự án 

hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 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 trên trang thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ và 

đến các tổ chức đề xuất thực hiện. Đến nay, Sở đã nhận được hồ sơ của 02 tổ 

chức, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ. 

Để lựa chọn tổ chức, cá nhân có điều kiện, năng lực tốt nhất thực hiện các 

dự án cấp tỉnh thông qua việc xem xét, phân tích, đánh giá về nội dung, phương 

pháp nghiên cứu, tính khả thi; khả năng áp dụng, nhân rộng; tính hợp lý trong 

việc sử dụng kinh phí cho các nội dung nghiên cứu; năng lực của tổ chức, cá 

nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công 



nghệ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập 02 Hội đồng 

Tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện cho 02 dự án cấp tỉnh: 

"Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể “Hoa  quả  tươi  Hữu  Lũng”  cho sản 

phẩm hoa quả tươi của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn" và "Duy trì và phát 

triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng không hạt của huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn". 

Tài liệu gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh. 

Kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

  

Bế Thị Thu Hiền 
 



Phụ lục I 

Danh sách Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

Dự án "Quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể  “Hoa  quả  tươi  Hữu  Lũng”  

cho sản phẩm hoa quả tươi của huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn" 

 (Kèm theo Tờ trình số    /TTr-SKHCN  ngày      /6/2021  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 1. Cử nhân Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:  

Chủ tịch Hội đồng; 

 2. Cử nhân Dương Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng: Phó 

Chủ tịch Hội đồng; 

3. Thạc sỹ Đỗ Thu Hạnh, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ: Uỷ viên phản biện 1; 

4. Mời Thạc sỹ Hoàng Văn Đảy, nguyên Giám đốc Trung tâm Khuyến 

nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Uỷ viên phản biện 2;  

5. Kỹ sư Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương: Ủy viên; 

6. Kỹ sư Nguyễn Công Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất 

lượng nông  lâm sản và thủy sản: Ủy viên; 

7. Cử nhân Vy Thị Thúy, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và Quản 

lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký khoa học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục II 

Danh sách Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

Dự án "Duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bảo Lâm” cho sản phẩm quả hồng 

không hạt của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn1.000Tuyển chọn"  

(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-SKHCN  ngày      /6/2021  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 1. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ 

tịch Hội đồng; 

2. Kỹ sư Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: Phó Chủ tịch Hội đồng; 

3. Thạc sỹ Đỗ Thu Hạnh, Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ: Uỷ viên phản biện 1; 

4. Mời Thạc sỹ Hoàng Văn Đảy, nguyên Giám đốc Trung tâm Khuyến 

nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Uỷ viên phản biện 2;  

5. Kỹ sư Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương: Ủy viên. 

6. Thạc sỹ Hoàng Quy, Phó Chủ tịch UBND  huyện Cao Lộc: Ủy viên; 

7. Tiến sỹ Lưu Bá Mạc, Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ: Thư ký khoa học. 
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