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BÁO CÁO 

Thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và việc triển khai thực hiện công tác phát 

triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua năm 2005 (Luật số 50/2005/QH11) có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2006, sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật số 36/2009/QH12) và năm 2019 

(Luật số 42/2019/QH14) (sau đây gọi là “Luật Sở hữu trí tuệ”). Luật này quy 

định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. 

Qua thực tiễn, Luật Sở hữu trí tuệ đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo 

hành lang pháp lý cho các hoạt động về SHTT1, như: hoạt động sáng tạo, xác 

lập, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Hoạt động SHTT và hoạt động đổi mới sáng tạo gắn bó hữu cơ và thúc đẩy lẫn 

nhau, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, duy trì lợi thế cạnh tranh và xây 

dựng quốc gia sáng tạo. Ví dụ như: Các sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng 

công nghiệp, nhãn hiệu,... được bảo hộ có thể dùng để phát triển các công nghệ 

mới, sản phẩm mới có tính năng vượt trội. Từ đó có thể hình thành, phát triển 

một doanh nghiệp mới có sức cạnh tranh cao, gia tăng khả năng chiếm lĩnh thị 

trường, từng bước khẳng định vị thế, quảng bá uy tín, nâng cao giá trị doanh 

nghiệp. Qua đó, góp phần quyết định đến sự phát triển bền vững của doanh 

nghiệp, khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. 

Hoạt động Sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng. Phát triển hệ thống sở hữu 

trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp 

ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần công cụ quan trọng góp phần nâng cao 

năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của quốc gia nói 

chung và của địa phương nói riêng. 

                                           
1 Các từ viết tắt: - Sở hữu trí tuệ (SHTT),  Tài sản trí tuệ (TSTT),  Quản lý Nhà nước (QLCN),  

- Nhãn hiệu tập thể (NHTT); Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN); Sở hữu công nghiệp (SHCN) 
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Trong những năm gần đây, hoạt động SHTT 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. Các cấp, các ngành và nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã 

bước đầu nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và quan tâm đến việc sáng 

tạo, xác lập, bảo hộ, khai thác, phát triển, tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ. Tỉnh đã có cơ chế, chính sách 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 góp phần nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tham mưu xây dựng văn bản, cụ thể hóa chiến lược, cơ 

chế, chính sách, pháp luật về Sở hữu trí tuệ 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về SHTT của Việt Nam đã đầy đủ, 

dễ áp dụng nên hoạt động QLNN trong lĩnh vực SHTT trên địa bàn chủ yếu 

được thực hiện theo Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật SHTT 

đã được Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.  

Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản, cụ thể hóa các chiến lược, cơ chế, 

chính sách, pháp luật hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản 

liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ, phát triển tài 

sản trí tuệ được thực hiện thường xuyên, liên tục. Cụ thể: Sở Khoa học và Công 

nghệ (KHCN) được giao là cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh về hoạt 

động sở hữu trí tuệ trên địa bàn, đặc biệt là việc hỗ trợ các địa phương xây dựng 

nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản. Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công 

nghệ đã chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, các địa phương và các cơ quan có liên quan thực hiện việc hỗ trợ 

đăng ký xác lập quyền cho các nhãn hiệu của sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc 

sản thế mạnh của tỉnh góp phần trong việc thực hiện Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP), Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Thực hiện Quyết  định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ  tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 -

2020, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) đã chủ động phối hợp với các cơ 

quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

975/QĐ-UBND ngày 03/6/2017 về việc phê duyệt Chương trình Phát triển tài 

sản trí tuệ2 tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 

                                           
2 Nội dung tập trung chủ yếu vào: (1) Tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao nhận thức của các tổ 

chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế; (2) Xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho 
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Đồng thời, Sở KHCN đã tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản có nội dung liên quan 

đến hoạt động SHTTtrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, Sở KHCN đã tham 

mưu triển khai thực hiện một số văn bản hỗ trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu cho 

sản phẩm. 

(Danh mục các văn bản được kèm theo tại Phụ lục 1) 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 02 Quyết định: (1) Quyết 

định 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 về việc phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ 

đến năm 2030; (2) Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 về việc phê 

duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Nội dung tập trung 

chủ yếu vào: (1) Tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao nhận thức 

của các tổ chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế; (2) Xác 

lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ 

lực của địa phương; (3) Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ; 

(4) Hỗ trợ khai thác, áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích, kết quả nghiên cứu, 

sáng tạo vào thực tiễn. 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1068/QĐ-

TTg nêu trên, Sở KHCN đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên 

địa bàn tỉnh tham mưu ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 

của 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. Nhiệm vụ, giải pháp của Đề án 

tập trung vào 09 nội dung sau: (1) Rà soát, xây dựng chính sách về SHTT; (2) 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về SHTT; (3) Đẩy mạnh và nâng 

cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền SHTT; (4) Thúc đẩy các hoạt động tạo ra 

TSTT; (5) Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác TSTT; (6) Phát triển các 

hoạt động hỗ trợ về SHTT; (7) Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động 

SHTT; (8) Hình thành văn hóa SHTT trong xã hội; (9) Tích cực, chủ động hợp 

tác và hội nhập quốc tế về SHTT. 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao 

nhận thức về Sở hữu trí tuệ 

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và sự cố gắng, nỗ lực của 

đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN và công tác thực thi về SHTT, công tác đào 

tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về SHTT trên địa 

bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.  

                                                                                                                                    
các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương; (3) Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí 

tuệ; (4) Hỗ trợ khai thác, áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích, kết quả nghiên cứu, sáng tạo vào thực tiễn. 
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a) Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT được các cơ 

quan QLNN và các cơ quan thực thi quyền SHTT quan tâm thực hiện, cụ thể:  

Sở KHCN: Xuất bản Bản tin Thông tin KHCN với hơn 8.400 cuốn, phát 

hành tới 226 (nay là 200) xã, phường, thị trấn  trong tỉnh và các cơ quan chuyên 

môn của tỉnh; Tuyên truyền, hướng dẫn về SHTT trên trang thông tin điện tử 

của Sở; Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về KHCN, SHTT trên Báo 

Lạng Sơn được hơn 240 số, trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh Truyền 

hình tỉnh được hơn 120 số.  

b) Đào tạo, tập huấn về SHTT: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn 

tỉnh đã tổ chức được hơn 187 đợt tập huấn được thực hiện với hơn 10.000 lượt 

người dự. 

 (Số liệu chi tiết kết quả thực hiện tại các huyện tại Phụ lục 3 đính kèm) 

3. Công tác khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, xác lập, 

quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ về Sở hữu trí tuệ 

Các hoạt động nhằm khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, xác 

lập, quản lý, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ về Sở hữu trí tuệ đã được 

đẩy mạnh. Trong thời gian qua Sở KHCN đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan triển khai khuyến khích, thúc đẩy, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu và có kết quả nghiên cứu, sáng tạo có tính mới, đáp ứng yêu 

cầu đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích để thực hiện các thủ tục đăng ký xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển 

biến trong nhận thức của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về 

tầm quan trọng của việc xác lập, phát huy và bảo vệ tài sản trí tuệ. Nhiều sản 

phẩm đặc trưng của các địa phương đã được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 

công nghiệp.  

* Công tác tư vấn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ 

quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) 

Trong giai đoạn vừa qua đã thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp thường xuyên, liên tục. 

Kết quả đã thực hiện được 269 lượt tư vấn hướng dẫn: Nhãn hiệu (248 lượt); 

Chỉ dẫn địa lý (04 lượt); Kiểu dáng công nghiệp (08 lượt); Sáng chế, giải pháp 

hữu ích (09 lượt). 

(Số liệu Chi tiết các năm được liệt kê tại Phụ lục 2). 

* Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh  
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Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh, đã có 538 tài sản trí tuệ đã được Cục 

SHTT thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ quyền Sở hữu 

công nghiệp, gồm: 02 Chỉ dẫn địa lý (CDĐL); 22 Nhãn hiệu tập thể (NHTT); 02 

Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN); 477 Nhãn hiệu (thông thường); 34 kiểu dáng 

công nghiệp; 01 Giải pháp hữu ích. 

Trong đó, giai đoạn 2016 - 2020: 

- Có 191 nhãn hiệu (trong tổng số 348 đơn đăng ký) được Cục SHTT cấp 

văn bằng bảo hộ quyền SHCN, gồm: 16 sản phẩm (NHTT, NHCN) là kết quả 

của Chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2016 - 2020; 05 sản phẩm (NHTT, 

NHCN) là kết quả từ các chương trình KHCN khác; 170 Nhãn hiệu (thông 

thường) của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Có 01 Giải pháp hữu ích (Trong tổng số 01 đơn đăng ký), 12 kiểu dáng 

công nghiệp (trong tổng số 21 đơn đăng ký) được Cục SHTT cấp văn bằng bảo 

hộ quyền SHCN cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

 (Danh mục các CDĐL, NHCN, NHTT đã được bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp của tỉnh Lạng Sơn được kèm theo tại Phụ lục 4 và Phụ lục 5) 

* Hoạt động khuyến khích khai thác TSTT 

Bước đầu, hoạt động khuyến khích khai thác TSTT chủ yếu tập trung vào 

công tác: hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, 

hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng công cụ SHTT trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, qua đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp về 

tầm quan trọng của việc khai thác quyền SHTT đối với quá trình sản xuất, kinh 

doanh, cụ thể như: 

- Thực hiện Đề án 844, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 143/KH-

UBND ngày 14/8/2017 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2017 - 2020 và kế hoạch hằng năm, nhằm triển khai, cụ thể hóa các mục 

tiêu, nội dung của Đề án 844 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của 

tỉnh, gồm: Xây dựng Trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; 

nâng cao năng lực cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; bố trí các địa 

điểm tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức và tham gia các sự 

kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng chương trình truyền thông về hoạt 

động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích hình thành 

và sử dụng các quỹ nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

- Bước đầu đã tuyên truyền về việc khai thác, phân tích thông tin sáng 

chế, các công nghệ đã hết thời hạn bảo hộ hoặc không được bảo hộ quyền SHTT 

ở Việt Nam, quyền tác giả, quyền liên quan đã hết thời hạn bảo hộ hoặc thuộc về 
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Nhà nước; từng bước hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng lưới chuyển giao công 

nghệ và SHTT với các viện nghiên cứu, trường đại học nhằm thúc đẩy việc tạo 

ra và khai thác TSTT (tổ chức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia 

trưng bày, quảng bá sản phẩm tại các chợ công nghệ Techmart, thiết bị quốc tế, 

quốc gia, vùng, các hội chợ xúc tiến thương mại, đầu tư,...). 

- Bước đầu đã có những giải pháp (kế hoạch, đề án) để bảo vệ nguồn gen 

động vật, thực vật (nghiên cứu điều tra cây dược liệu, nghiên cứu phát huy một 

số bài thuốc y học cổ truyền,...); khai thác phát huy các tri thức truyền thống 

trong lĩnh vực y học cổ truyền, ẩm thực, làng nghề...; bảo tồn và phát huy các 

giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh (các đề tài nghiên cứu, bảo tồn về hát 

Then, đàn Tính, nghiên cứu các phong tục, tập quán, các di sản văn hóa dân 

gian,...). 

* Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển TSTT trong giai đoạn 2016 

- 2020 

Trong giai đoạn vừa qua, có 02 dự án quản lý và phát triển NHTT sau bảo 

hộ cho hai sản phẩm Quýt vàng Bắc Sơn và Hồng Vành Khuyên Văn Lãng đã 

được thực hiện. 

Tổ chức xúc tiến thương mại các sản phẩm đặc sản địa phương được trên 

50 cuộc. Việc triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ triển khai thác thương mại và phát 

triển tài sản trí tuệ chủ yếu tập trung vào trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản 

phẩm tại các hội nghị, hội thảo. Các sản phẩm được bảo hộ và trong quá trình 

xác lập quyền SHCN đều được hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác, hỗ trợ xây dựng 

cơ chế quản lý NHTT, xây dựng các tài liệu kỹ thuật sản xuất nhằm duy trì và 

nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu. Hỗ trợ tham gia 

các hội chợ, các triển lãm, trưng bày nhằm quảng bá sản phẩm và từng bước xác 

lập các kênh tiêu thụ, kết nối thương mại. 

Các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại gắn 

với từng sản phẩm hàng hoá được đẩy mạnh. Thông qua các hoạt động hỗ trợ 

của các cơ quan quản lý và nỗ lực của các doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất, 

kinh doanh các sản phẩm đặc sản của địa phương đến nay nhiều sản phẩm đang 

được xác lập quyền sở hữu công nghiệp, thị trường một số sản phẩm đặc sản 

được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của tỉnh Lạng Sơn đã không ngừng được 

mở rộng, giá trị kinh tế của sản phẩm cũng tăng lên, tạo niềm tin cho người lao 

động tích cực sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm và tích cực phát huy vai trò trong việc quản lý và phát triển 

quyền sở hữu công nghiệp. 
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Nhằm tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao giá trị các sản phẩm nông 

sản đặc sản, thời gian qua các tổ chức, cá nhân, các chủ thể tài sản trí tuệ đã phối 

hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng 

bá, xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ cho sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ 

lực của địa phương. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức cấp 

phát bao bì, tem nhãn bao gói sản phẩm cho các HTX sản xuất, các tổ chức, cá 

nhân theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.  

* Công tác khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo 

- Công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua (2017 - 

2020) đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo của các tầng 

lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân 

mạnh dạn phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 

dụng các sáng kiến vào trong thực tế công tác. Chất lượng sáng kiến nhìn chung 

đã được nâng cao, nội dung sáng kiến được lựa chọn phù hợp với năng lực, 

nhiệm vụ và thực tiễn công tác. Kết quả trong giai đoạn vừa qua: 

+ Hội nghị tập huấn kỹ năng thực hiện và viết sáng kiến tại các huyện được 

14 hội nghị3 với tổng lượt người là trên 2.800 lượt người. 

+ Tổng số hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh là 171 của 19 cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó số hồ sơ được công nhận sáng kiến cấp 

tỉnh là 84 chiếm tỉ lệ 49,1%; Số hồ sơ không đạt là 87 chiếm tỉ lệ 50,8%. (Số liệu 

qua các năm được liệt kê tại Phụ lục 6). 

- Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn được tổ chức 

nhằm khuyến khích các em học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển tư 

duy, kỹ năng sáng tạo, vận dụng để giải quyết những vẫn đề nảy sinh trong thực 

tiễn, áp dụng vào trong học tập và cuộc sống, từ đó góp phần nâng cao năng lực 

toàn diện và phẩm chất của các em học sinh. Kết quả trong giai đoạn 2016 - 2020 

có 593 sản phẩm, mô hình của các em học sinh trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 111 

giải cấp tỉnh; 09 Giải cấp quốc gia. (Số liệu qua các năm được liệt kê tại Phụ lục 

7). 

- Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn được tổ chức nhằm thúc đẩy 

phong trào lao động sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 

các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ 

thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết quả trong giai đoạn 2016 - 2020 có 

213 giải pháp gửi tham dự Hội thi cấp tỉnh. Trong đó có 75 giải pháp đoạt giải 

                                           
3 Trong đó: Năm 2017 là 02 Hội nghị; Năm 2018 là 06 hội nghị; Năm 2019 là 02 hội nghị; Năm 2021 là 03 hội 

nghị 
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cấp tỉnh, 02 giải pháp đạt giải Hội thi cấp toàn quốc. (Số liệu qua các năm được 

liệt kê tại Phụ lục 8). 

- Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn được tổ chức từ 

năm 2019, nhằm tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý 

tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang 

tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài 

sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả hai năm 2019, 2020 có 82 dự án dự 

thi. Trong đó có 14 dự án đoạt giải cấp tỉnh và chưa có dự án đoạt giải cấp toàn 

quốc, cấp vùng. (Số liệu qua các năm được liệt kê tại Phụ lục 9). 

4. Công tác phát triển nguồn nhân lực về Sở hữu trí tuệ 

Hoạt động SHTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua chủ yếu do các 

cơ quan quản lý nhà nước với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện, chưa thu hút 

nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động phát triển 

TSTT trên địa bàn tỉnh. 

Hoạt động tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT chủ yếu tập 

trung vào công tác thuê, mời các chuyên gia trong nước từ Cục SHTT, Viện 

Khoa học SHTT trong quá trình tư vấn các chương trình, dự án liên quan đến 

hoạt động SHTT.  

Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và Hội nghị về nhằm nâng 

cao năng lực của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về SHTT như: Nâng cao 

nhận thức thực thi về SHTT; Lớp tập huấn về tài sản trí tuệ và quản trị tài sản 

trí tuệ cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Số liệu cụ 

thể được bao gồm trong số liệu nêu tại điểm b Mục 2 Báo cáo này. Qua đó, từng 

bức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về SHTT trên địa bàn tỉnh. 

5. Công tác thông tin, thống kê về Sở hữu trí tuệ 

Hiện nay, cơ sở dữ liệu của quốc gia về sở hữu công nghiệp bao gồm 02 

cơ sơ dữ liệu: 

- Cơ sở dữ liệu về SHCN trên cả nước được Cục SHTT duy trì tại Trang 

thông tin điện tử của Cục SHTT tại địa chỉ: https://www.noip.gov.vn. Trên 

Trang thông tin điện tử này có thể tra cứu thông tin về Sáng chế - Giải pháp hữu 

ích, Kiểu dáng công nghiệp, Chỉ dẫn địa lý, Thiết kế bố trí. Đồng thời có thể tra 

cứu thông tin thống kê và đơn và văn bằng bảo hộ của 63 tỉnh, thành phố trên cả 

nước. 

 - Bên cạnh đó, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã xây dựng và vận hành 

Nền tảng dữ liệu và dịch vụ Sở hữu công nghiệp - Sản phẩm thuộc Chương trình 

Phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 gồm các Công cụ tra cứu (đơn 

giản, cơ bản, nâng cao) cho từng đối tượng SHCN (Sáng chế, Kiểu dáng công 

nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý) và các Cơ sở dữ liệu liên kết của các Tổ chức 

sở hữu trí tuệ quốc gia, khu vực, quốc tế quản lý; tra cứu dịch vụ thông tin về sở 

https://www.noip.gov.vn/
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hữu công nghiệp. Trang thông tin đang được vận hành tại địa chỉ: 

https://ipplatform.gov.vn.  

Trong thời gian qua, một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã được tư 

vấn, hướng dẫn và đã từng bước khai thác, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về SHTT, 

như: tra cứu thông tin về các tình trạng bảo hộ văn bằng SHTT; sử dụng các 

dịch vụ tư vấn về đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hàng hóa... 

Hiện nay, cơ sở dữ liệu đầy đủ về Sở hữu công nghiệp của tỉnh Lạng Sơn 

chưa được xây dựng. 

6. Công tác hình thành, tạo dựng văn hóa Sở hữu trí tuệ trong xã hội 

Trong thời gian qua, Sở KHCN đã luôn tăng cường tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về SHTT, khuyến khích đổi mới sáng tạo; xây dựng ý thức tôn trọng 

và bảo vệ quyền SHTT nhằm từ đó hình thành văn hóa SHTT trong xã hội thông 

qua các Trang Thông tin điện tử của Sở KHCN cũng như lồng ghép vào các lớp 

đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo về SHTT trên địa bàn tỉnh. 

Nhận thức về việc tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT của người sản xuất, 

kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên. Các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã bước đầu ý thức được ý nghĩa, tầm 

quan trọng của việc xác lập, bảo hộ, khai thác quyền SHTT. 

7. Công tác thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về Sở hữu trí tuệ 

Trong thời gian qua, công tác thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về 

SHTT cũng đã được Sở KHCN triển khai thực hiện. Một số nội dung cụ thể 

như:  

- Cử 01 công chức tham gia vào Khóa đào tạo Nâng cao nhận thức công 

chúng về sở hữu trí tuệ năm 2018 tại “Viện Khuyến khích Sáng chế & Đổi mới 

Nhật Bản” và “Hiệp hội hợp tác kỹ thuật nước ngoài và quan hệ đối tác bền 

vững”, Tokyo, Nhật Bản. 

- Chỉ dẫn địa lý Hoa hồi Lạng Sơn được công nhận và bảo hộ tại Liên 

minh Châu Âu (EU) theo Hiệp định EVFTA ngày 01/8/2020. 

Hơn nữa, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động mở rộng thị 

trường xuất khẩu, quảng bá các sản phẩm của tỉnh ra nước ngoài (Hồi, Quế, Sa 

nhân, nhựa thông, bánh kẹo, máy bơm nước…).  

8. Hoạt động phối hợp giữa các cấp, ngành liên quan về Sở hữu trí 

tuệ 

Trong thời gian qua, các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về 

SHTT trên địa bàn tỉnh đã có sự phối hợp nhất định trong công tác quản lý nhà 

nước về SHTT. Các cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về SHTT trên địa 

bàn tỉnh bao gồm: Sở KHCN thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền sở 

hữu công nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

https://ipplatform.gov.vn/
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lịch thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan. 

Các cơ quan có chức năng bảo vệ quyền SHTT (thực thi quyền SHTT) trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn bao gồm các cơ quan như: Cục Hải Quan tỉnh, Công an tỉnh, 

Cục Quản lý thị trường tỉnh, Tòa án tỉnh, UBND các cấp.  

Trong quá trình triển khai công tác về Sở hữu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh, Sở KHCN đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan thực thi quyền SHTT 

để đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin về việc áp dụng biện pháp dân sự, hình 

sự thuộc thẩm quyền của Tòa án; về việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc 

thẩm quyền của Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh; về 

việc áp dụng biện pháp hành chính và biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền Cục Hải quan tỉnh. 

Trong quá trình xây dựng đề án triển khai chiến lược sở hữu trí tuệ, 

chương trình phát triển tài sản trí tuệ, giai đoạn 2016 - 2020, Sở KHCN cũng 

phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan để tham mưu, 

trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Đề án, Chương trình. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá tác động của Luật SHTT đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh,... 

Trong thời gian qua, các Sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố, các 

chủ nhãn hiệu đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, tạo lập, quảng bá, xúc 

tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm… Kết quả cho thấy rằng 

công tác xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông sản của tỉnh đã tạo 

tiền đề quan trọng và là sức bật thực hiện thành công các Chương trình mỗi xã 

một sản phẩm, Chương trình xây dựng nông thôn mới và các Chương trình phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các sản phẩm nông sản của tỉnh sau khi xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ đã góp phần tăng sản lượng tiêu thụ, tăng giá trị sản phẩm, 

thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển trong khâu tiêu thụ sản phẩm 

hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. 

Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2016 - 2020 thông qua các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập 

huấn, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ, hỗ khai thác thương mại hóa các kết 

quả nghiên cứu, sáng tạo được bảo hộ  đã từng bước nâng cao nhận thức của 

người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc khai thác quyền SHTT đối 

với quá trình sản xuất, kinh doanh khai thác lợi thế cạnh, gia tăng giá trị sản 

phẩm, góp phần thúc đẩy vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế 

của tỉnh nhà.  
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2. Thuận lợi 

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, thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển trong khâu tiêu 

thụ sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. 

Hoạt động hỗ trợ về SHTT: Một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã 

từng bước khai thác, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về SHTT, như: tra cứu thông tin 

về các tình trạng bảo hộ văn bằng SHTT; sử dụng các dịch vụ tư vấn về đăng ký 

bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu hàng hóa...Các hiệp hội đã từng bước giữ 

vai trò quan trọng trong việc xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT (ví dụ: 

Hội sản xuất, chế biến và kinh doanh Hồi; Hội Làm vườn các huyện ...). 

Hiện nay, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã có 

nhận thức về việc tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT. Các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh đã bước đầu ý thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của 

việc xác lập, bảo hộ, khai thác quyền SHTT. Đồng thời, một số doanh nghiệp đã 

chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, quảng bá các sản phẩm của tỉnh ra nước 

ngoài (Hồi, Quế, Sa nhân, Nhựa thông, Bánh kẹo; Máy bơm nước…). 

2. Khó khăn, hạn chế: 

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 tuệ; việc hình 

thành văn hóa sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội... 

Về cơ chế, chính sách: Hiệu quả khuyến khích đông đảo các tầng lớp 

Nhân dân đăng ký bảo hộ SHTT, hỗ trợ phát triển, khai thác TSTT cho các sản 

phẩm chủ yếu, sản phẩm đặc sản, làng nghề vẫn chưa thực sự mạnh mẽ. Ngoài 

ra, cơ chế thúc đẩy khai thác TSTT được tạo ra từ hoạt động NCKH và phát 

triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa thực sự 

đủ mạnh.  
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Trong công tác quản lý nhà nước về SHTT: Các cơ quan có chức năng 

quản lý nhà nước về SHTT (Sở KHCN, Sở VHTTDL4, Sở NNPTNT5) hiện nay 

thực hiện chức năng nhiệm vụ một cách độc lập, chưa có sự phối hợp liên 

ngành. Việc hỗ trợ khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu về 

SHTT; tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng, ứng dụng các công nghệ mới trong 

hoạt động xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT chưa được quan tâm thực 

hiện, chưa có cơ sở dữ liệu về SHTT của tỉnh, chưa khai thác hiệu quả cơ sở dữ 

liệu của quốc gia về SHTT, chưa có sự kết nối đồng bộ giữa các cơ quan quản lý 

nhà nước về SHTT tại địa phương. 

Trong công tác hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động tạo ra TSTT: Tỉnh Lạng 

Sơn chưa có cơ chế khuyến khích các cá nhân tham gia vào quá trình nghiên cứu 

đổi mới công nghệ, chọn tạo giống cây trồng và sáng tạo văn hóa; Chưa có sự hỗ 

trợ nhằm ươm tạo các TSTT từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu, phát triển 

TSTT đến sản xuất thử nghiệm, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ các 

doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thiện công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá 

trị gia tăng cao.  

Về nguồn nhân lực cho hoạt động SHTT: Năng lực của đội ngũ quản lý 

nhà nước chưa đồng đều, chưa theo kịp sự phát triển của KHCN (nhân tố quan 

trọng dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng trong việc bảo hộ các sáng chế, giải 

pháp hữu ích, giống cây trồng mới...) 

Về văn hóa SHTT trong xã hội: Nhận thức của tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp đối với SHTT còn hạn chế với quan niệm là sản phẩm chưa hoặc không 

xuất khẩu thì không đăng ký bảo hộ quyền SHTT. Việc vi phạm quyền SHTT 

vẫn diễn ra khá phổ biến, người tiêu dùng vẫn ưu tiên lựa chọn các sản phẩm là 

hàng vi phạm quyền SHTT do giá cả cạnh tranh, gây khó khăn cho các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân có sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT trong phát triển 

sản phẩm, về lâu dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt hiện nay chưa có các 

chương trình giáo dục phù hợp nhằm hình thành văn hóa SHTT trong xã hội. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

3.1. Nguyên nhân khách quan 

SHTT là lĩnh vực mới, trừu tượng, vai trò của SHTT chỉ được thể hiện rõ 

trong nền kinh tế quy mô hàng hóa và các quan hệ thương mại lớn, bền vững; lợi 

ích mang lại của bảo hộ và phát triển SHTT không thể hiện trực tiếp và nhanh 

                                           
4 Sở VHTTDL: Sở Văn hóa, Thể thao va Du lịch 
5 Sở NNPTNT: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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chóng. Thủ tục đăng ký bảo hộ các đối tượng SHTT theo quy định còn phức tạp 

và mất nhiều thời gian. 

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. Chưa có văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm 

quyền mang tính đồng bộ các lĩnh vực của SHTT (Quyền Sở hữu công nghiệp; 

Quyền tác giả; Quyền đối với giống cây). Do vậy, sự phối hợp giữa các cơ quan, 

đơn vị liên quan vẫn còn rời rạc và tương đối độc lập mà chưa có sự liên kết 

phối hợp chặt chẽ. 

Nền kinh tế của tỉnh có quy mô nhỏ, xuất phát điểm thấp, lạc hậu, manh 

mún. Hình thức, quy mô sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đa số là nhỏ lẻ, 

sản phẩm tiêu thụ chủ yếu là sản phẩm thô nên các hoạt động về đăng ký, phát 

triển quyền SHTT chưa được quan tâm. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Các cấp, các ngành, doanh nghiệp chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, 

vai trò và tiềm năng của SHTT trong hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, 

trong việc nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp 

một cách bền vững. Sự quan tâm, đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp cho hoạt 

động SHTT vẫn còn hạn chế. 

Đội ngũ nhân lực làm công tác SHTT còn thiếu và yếu. Công tác quản lý, 

hỗ trợ về SHTT mới dừng ở phạm vi cấp tỉnh, chưa triển khai được nhiều ở cơ 

sở. 

Phong trào sáng kiến chưa phát triển mạnh mẽ, bên cạnh đó chưa có chính 

sách đủ mạnh để hỗ trợ các sáng kiến có hiệu quả để ứng dụng và phát triển 

thành sản phẩm. Việc xác lập quyền của các chủ thể chỉ tập trung chủ yếu vào 

nhãn hiệu, còn lại các đối tượng khác vẫn chưa được quan tâm nhiều. Đa số các 

chủ thể quyền chưa chủ động trong việc tự bảo vệ quyền, khi bị xâm phạm 

quyền còn có tâm lý e dè do ngại tranh tụng. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với các cơ quan Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, 

ngành liên quan) 

1.1. Đối với Chính phủ: Tại Điều 1 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp: 

- Đề nghị bổ sung thêm cụm từ “dưới đây” vào sau cụm “bổ sung” tại 

Khoản 12 và cụm từ “hậu quả” tại khoản 13 và bỏ dấu hai chấm “ : ” sau cụm 



14 

 

từ “lý do” tại khoản 12 và 13 điều 12. Đồng thời, chỉnh sửa, bổ sung đối với 

điểm b khoản 12 đảm bảo đầy đủ yêu cầu theo quy định tại khoản 2 điều 25 

Luật xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể như sau: 

“12. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn 

có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung dưới đây. Trong 

trường hợp không áp dụng phải nêu rõ lý do.  

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy 

định từ Khoản 1 đến Khoản 11 Điều này trong trường hợp không bị áp dụng 

các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b Khoản 13 Điều 

này; 

b) Đình chỉ có thời hạn một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ vi phạm từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm 

quy định từ Khoản 1 đến Khoản 11 Điều này và thuộc một trong các trường 

hợp được quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật xử lý vi phạm hành chính". 

“13. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn 

có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả  dưới đây. Trong 

trường hợp không áp dụng phải nêu rõ lý do.  

1.2. Đối với Bộ KHCN 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về SHTT ở địa 

phương Sở KHCN Lạng Sơn có một số kiến nghị, đề nghị đối với Bộ KHCN và 

Cục SHTT một số nội dung như sau: 

a) Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc xác định trị giá đối với hàng 

hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Bởi hiện nay có sự không đồng bộ trong 

việc thực hiện áp dụng các quy định tại: 

- Điểm d Khoản 2 Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính  

- Điều 28 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và 

quản lý nhà nước về SHTT. 

b) Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn, 

nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác QLNN và thực thi về SHTT ở địa 

phương. Quan tâm, tổ chức các khoá đào tạo về SHTT đặc biệt là về Điều lệ 

sáng kiến cho cán bộ các ngành, các cấp tại địa phương. 

c) Xây dựng các chương trình đào đạo, bồi dưỡng chuyên sâu về SHTT 

như: đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành về SHTT, đào tạo nghiệp vụ cho 

giám định viên SHCN,.... bằng nhiều hình thức học tập phù hợp với điều kiện 

công tác của cán bộ ở địa phương, như đào tạo từ xa, đào tạo qua mạng,.... 
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d) Thường xuyên bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin tra cứu về 

SHTT cho địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác tra cứu, kết nối, chia sẻ nguồn lực thông tin với các cơ quan QLNN về SHTT 

ở địa phương để nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong quá 

trình đăng ký xác lập quyền SHTT.  

e) Tiếp tục hỗ trợ địa phương trong việc triển khai các hoạt động xác lập, 

quản lý và phát triển các đối tượng SHTT cho các sản phẩm đặc sản của địa 

phương. Hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng các chương trình tuyên truyền 

về SHTT. 

f) Đề nghị Cục SHTT nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Khoa học và Công 

nghệ tăng cường phân cấp cho địa phương về công tác đăng ký xác lập quyền 

SHTT, như công tác phân cấp việc tiếp nhận đơn về bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp tại các địa phương 

2. Đối với HĐND tỉnh, UBND tỉnh:  

- Quan tâm chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ về SHTT trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn.  

- Quan tâm bố trí đầy đủ kinh phí hàng năm để thực hiện đề án triển khai 

chiến lược SHTT, được phê duyệt theo Quyết định số 527/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh và các chương trình phát triển tài sản trí tuệ có liên quan. 

 
Nơi nhận:                                                                                
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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Phụ lục 1 

CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /9/2021 của Sở KHCN) 

 

1. Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

2. Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng 

Sơn quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn;  

3. Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh Quy 

định nội dung và mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo 

Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

4. Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê 

duyệt Đề án triển khai Chiến lược SHTT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (bắt đầu thực hiện từ năm 2021); 

5. Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-

2020;  

6. Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND về chính 

sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2020-2025. 
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Phụ lục 2 

SỐ LIỆU TỔNG HỢP KẾT QUẢ TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN 

TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /9/2021 của Sở KHCN) 

 

STT 
Đối tượng 

sở hữu công nghiệp 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 

1 Nhãn hiệu 41 43 29 75 60 248 

2 Chỉ dẫn địa lý 

   

2 2 4 

3 Kiểu dáng công nghiệp 1 3 1 2 1 8 

4 
Sáng chế/giải pháp hữu 

ích 2 3 1 3 

 

9 

Tổng 44 49 31 82 63 269 
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Phụ lục 3 

SỐ LIỆU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 

TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày      /9/2021 của Sở KHCN) 

 

 

TT 
Tên huyện Tuyên truyền6 Tập huấn7 

 

Xác lập 

SHTT8 

Xúc tiến 

thương 

mại9 

1 Bắc Sơn 

- 02 lớp, 190 

lượt người 

1 nhiệm vụ 

QL&PT 

NHTT 

- 

2 Bình Gia  
01 biển quảng 

cáo 

02 lớp, 150 

lượt người 

01 NHTT - 

3 Văn Quan 

30 tin, bài, 01 

biển quảng cáo 

8 lớp, 378 

lượt tham 

gia 

03 NHTT 11 cuộc 

giới thiệu, 

sản phâm  

đạt 3 sao 

của OCOP 

4 Tràng Định 

20 tin bài, 11 

phóng sự, 70 

chương trình, 02 

biển quảng cáo 

15 đợt tập 

huấn, 1.580 

người tham 

dự 

02 NHTT  

5 Văn Lãng 
Website 2.552 

lượt truy cập,  

   

7 Lộc Bình 
01 biển quảng 

cáo 

06 lớp 01NHTT  

6 Cao Lộc 
10 lượt tin bài,  02 

biển quảng cáo 

   

8 Đình Lập 

10 tin bài, 03 phóng  

sự, 01 biển quảng 

cáo 

03 lớp, 150 

lượt người 

tham gia 

01NHTT 07 cuộc 

                                           
6 Tin, bài, phóng sự, web, fanpage 
7 Các lớp tập huấn do Sở KHCN tổ chức và huyện tổ chức 
8 Xác lập quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của 

địa phương 
9 Hỗ trợ khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ: Số lượt tham gia trưng bày, quảng 

bá xúc tiến thương mại. 
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TT 
Tên huyện Tuyên truyền6 Tập huấn7 

 

Xác lập 

SHTT8 

Xúc tiến 

thương 

mại9 

9  Hữu Lũng 

02 biển quảng 

cáo 

 05 lơp, 610 

lượt 

Tham gia 

03 NHTT 15 cuộc 

10 Chi Lăng 

01 biển quảng 

cáo 

144 lớp, 

9.000 lượt 

tham gia 

03 NHTT 03 ngày hội 

11 
Thành phố 

LS 

 02 tin bài, 01 

chuyên mục, 01 

biển quảng cáo 

 02 cuộc, 

173 lượt 

tham gia 

01 NHCN 07 cuộc 

 

 

  



Phụ lục 4 

SỐ ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG 

NGHIỆP CỦA TỈNH LẠNG SƠN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /9/2021 của Sở KHCN) 

 

Năm 
Sáng 

chế 

Giải pháp 

hữu ích 

Kiểu dáng 

công nghiệp 
Nhãn hiệu Ghi chú 

2016 
0 0 3 77 Đơn 

0 0 2 30 Bằng 

2017 
1 1 8 84 Đơn 

0 0 1 30 Bằng 

2018 
2 0 3 56 Đơn 

0 0 7 26 Bằng 

2019 
3 0 2 75 Đơn 

0 1 1 47 Bằng 

2020 
0 0 5 56 Đơn 

0 0 1 58 Bằng 

(Nguồn: Cục Sở Hữu trí tuệ tại http://www.noip.gov.vn) 

Thống kê: 

- Tổng số đơn đăng ký: 348 đơn 

- Tổng số văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: 191 Văn bằng. 
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Phụ lục 5 

Danh mục các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đã  

và đang được bảo hộ trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /9/2021 của Sở KHCN) 

 

STT Nội dung Sản phẩm được bảo hộ Năm được cấp 

I NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN (02) 

1. 
Rau thành phố Lạng 

Sơn 
Rau thành phố Lạng Sơn 2019 

2. Na Chi Lăng 
Quả Na của huyện Chi Lăng, 

Hữu Lũng 
2013 

III NHÃN HIỆU TẬP THỂ (22) 

1.  
Hồng vành khuyên 

Văn Lãng 

Quả Hồng vành khuyên của 

huyện Văn Lãng 
2015 

2.  Quýt vàng Bắc Sơn Qủa Quýt vàng Bắc Sơn  2016 

3.  Rượu Mẫu Sơn Rượu  2015 

4.  Thạch đen Tràng Định Thạch đen  2016 

5.  Quế Tràng Định Quế của huyện Tràng Định 2018 

6.  Quýt Tràng Định 
Quả Quýt của huyện Tràng 

Định  
2018 

7.  Khoai lang Lộc Bình 
Khoai lang của huyện Lộc 

Bình 
2018 

8.  Ba Kích Đình Lập 
Ba Kích tím của huyện Đình 

Lập 
2018 

9.  Chanh rừng Mẫu Sơn 

Chanh rừng khu vực núi Mẫu 

Sơn huyện Cao Lộc và Lộc 

Bình 

2018 

10.  Rau Cao Lộc Rau của huyện Cao Lộc 2018 

11.  Nem nướng Hữu Lũng 
Nem nướng của huyện Hữu 

Lũng 
2018 

12.  
Măng Bát độ Hữu 

Lũng 

Măng Bát độ của huyện Hữu 

Lũng 
2018 

13.  
Hoa quả tươi Hữu 

Lũng 

Hoa quả tươi của huyện Hữu 

Lũng 
2019 

14.  Cao khô Vạn Linh 
Cao khô của xã Vạn Linh, 

huyện Chi Lăng 
2018 
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STT Nội dung Sản phẩm được bảo hộ Năm được cấp 

15.  Ngựa bạch Hữu Kiên 
Ngựa bạch của xã Hữu Kiên, 

huyện Chi Lăng 
2019 

16.  Rau bò khai Chi Lăng Rau bò khai huyện Chi Lăng 2019 

17.  Cao khô Chợ Bãi  
Cao khô của thị trấn Chợ 

Bãi, huyện Văn Quan 
2019 

18.  Rượu Hữu Lễ 
Rượu của xã Hữu Lễ, huyện 

Văn Lãng. 
2019 

19.  Rượu Hội Hoan 
Rượu của xã Hội Hoan, 

huyện Văn Quan 
2019 

20.  Thanh Long Bình Gia 
 Quả Thanh Long, huyện 

Bình Gia 
2020 

21.  Trám đen Văn Quan Trám đen huyện Văn Quan 2020 

22.  Nấm hương Mẫu Sơn 

Nấm hương vùng núi Mẫu 

Sơn của huyện Cao Lộc và 

huyện Lộc Bình 

2020 

III CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (02)  

1.  Hoa Hồi Lạng Sơn 
Quả Hồi và tinh dầu Hồi của 

tỉnh Lạng Sơn 
2007 

2.  
Hồng không hạt Bảo 

Lâm 

Quả hồng của huyện Cao 

Lộc 
2012 
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Phụ lục 6 

THÔNG TIN THỐNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN, 

GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /9/2021 của Sở KHCN) 

 

STT Năm công nhận 

Số lượng 

Tỉ lệ % ĐẠT 
Tổng ĐẠT 

KHÔNG 

ĐẠT 

1 2016 24 15 9 62.5% 

2 2017 28 20 8 71.4% 

3 2018 30 18 12 60.0% 

4 2019 43 19 24 44.2% 

5 2020 46 12 34 26.1% 

Tổng số 171 84 87 49,1% 
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Phụ lục 7 

KẾT QUẢ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG TỈNH LẠNG SƠN, 

 GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /9/2021 của Sở KHCN) 

 

STT 

  
Năm 

  

Số lượng 

dự thi cấp 

tỉnh 

  

Số lượng đoạt giải cấp tỉnh Số lượng 

dự thi cấp 

Toàn quốc 

Số lượng đoạt giải cấp toàn quốc 

Tổng Nhất Nhì Ba KK Tổng Nhất Nhì Ba KK 

1 2016 61 26 1 2 3 20 10 3 0 1 1 1 

2 2017 80 23 0 2 3 18 10 2 0 1 1 0 

3 2018 104 21 1 2 3 15 10 2 0 0 0 2 

4 2019 86 20 1 2 3 14 8 1 0 0 0 1 

5 2020 134 21 1 2 3 15 15 1 0 0 0 1 

Tổng số 465 111 4 10 15 82 53 9 0 2 2 5 
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Phụ lục 8 

KẾT QUẢ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /9/2021 của Sở KHCN) 

 

 

STT Năm 

Số lượng 

dự thi 

cấp tỉnh 

Số lượng đoạt giải cấp tỉnh 

Số lượng 

dự thi cấp 

Toàn 

quốc 

Số lượng đoạt giải cấp toàn quốc 

Tổng Nhất Nhì Ba KK 
 

Tổng Nhất Nhì Ba KK 

1 2013 20 14 1 2 3 8 0 0 0 0 0 0 

2 2015 56 20 0 3 3 14 0 0 0 0 0 0 

3 2017 33 11 1 2 2 6 2 1 0 0 1 0 

4 2019 57 16 1 2 3 10 6 1 0 0 0 1 

5 2021 47 14 0 4 4 6 0 0 0 0 0 0 

Tổng số 213 75 3 13 15 44 8 2 0 0 1 1 
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Phụ lục 9 

KẾT QUẢ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /9/2021 của Sở KHCN) 

 

STT Năm 

Số lượng 

dự thi cấp 

tỉnh 

Số lượng đoạt giải cấp tỉnh 

Số lượng 

dự thi cấp 

Toàn 

quốc 

Số lượng đoạt giải cấp toàn quốc 

Tổng Nhất Nhì Ba KK   Tổng Nhất Nhì Ba KK 

1 2019 50 6 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 

2 2020 32 8 1 1 2 4 4 0 0 0 0 0 

Tổng số 86 14 2 2 4 6 10 0 0 0 0 0 
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