
 

 

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 Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

V/v gửi Dự thảo báo cáo về việc 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 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Chương trình số 96/CTr-ĐĐBQH ngày 27/8/2021 của Đoàn đại 

biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn về hoạt động giám sát, khảo sát 4 tháng 

cuối năm 2021; Quyết định số 107/QĐ-ĐĐBQH ngày 10/9/2021 của Đoàn đại 

biểu Quốc hội tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc 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 (Đoàn giám sát), Kế hoạch số 

108/KH-ĐGS ngày 10/9/2021 của Đoàn giám sát về giám sát việc 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;  

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

UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh 

theo yêu cầu của Đoàn giám sát về việc báo cáo thực hiện 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 (Dự thảo Báo cáo gửi kèm).  

Kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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