
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 phối hợp cung cấp thông tin về tình 

hình xử lý hành vi xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ, giai đoạn 2016 - 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Cục Hải Quan tỉnh; 

- Tòa án tỉnh. 

 

Thực hiện 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 công văn số 3866 /VP-KGVX ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh 

V/v 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. Sở 

Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan xây dựng 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.  

Để có cơ sở xây dựng Dự thảo Báo cáo nêu trên, Sở Khoa học và Công 

nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan phối hợp báo cáo, cung cấp thông tin liên 

quan đến tình hình xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định tại 

Điều 200 Văn bản số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 về Luật Sở hữu trí tuệ1. 

Trong đó: 

1. Tòa án tỉnh phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo về việc áp dụng biện 

pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của Tòa án giai đoạn 2016 - 2020. 

2. Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp cung cấp thông 

tin, báo cáo về việc áp dụng biện pháp hành chính thuộc thẩm quyền của Công 

an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

                                              
1 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 

42/2019/QH14 
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3. Cục Hải quan tỉnh phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo 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, giai đoạn 

2016 - 2020. 

 4. Báo cáo của Quý cơ quan gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (Theo 

mẫu đề cương gợi ý tại Phụ lục kèm theo) theo địa chỉ: 638 Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Thời gian: Trước ngày 

22/9/2021 để kịp thời tổng hợp, xây dựng Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh kịp 

tiến độ 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Lưu: VT, QLCN(HTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

 (Kèm theo Công văn số         /SKHCN-QLCN, ngày 14/9/2021  
của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

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

thức về Sở hữu trí tuệ 

2. Công tác thực thi quyền Sở hữu trí tuệ  

- Việc áp dụng biện pháp dân sự theo quy định tại Điều 202 Văn bản số 

07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 về Luật Sở hữu trí tuệ2. 

- Việc áp dụng biện pháp hành chính theo quy định tại Điều 211 Văn bản 

số 07/VBHN-VPQH  

- Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự đối với các hành vi theo quy 

định tại Điều 212 Văn bản số 07/VBHN-VPQH 

- Việc áp dụng biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên 

quan đến sở hữu trí tuệ theo quy định tại Điều 216 Văn bản số 07/VBHN-VPQH 

- Số liệu tương ứng, giai đoạn 2016 - 2020 

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

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

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

của tỉnh,... 

2. Thuận lợi 

3. Khó khăn, hạn chế  

 4. Nguyên nhân (khách quan, chủ quan) 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

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

liên quan) 

 2. Đối với các cấp, ngành địa phương 
 

                                              
2 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 

42/2019/QH14 
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