
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

                          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Số:        /TB-SKHCN         Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 

trên địa bàn huyện Chi Lăng 

 

Kính gửi: UBND huyện Chi Lăng 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-SKHCN ngày 09/12/2020  của Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra khoa học và công nghệ năm 2021;  

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-SKHCN ngày 31/8/2021 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và 

Công nghệ trân trọng thông báo lịch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng NHCN 

"Na Chi Lăng", nội dung cụ thể như sau:  

I - THÀNH PHẦN 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 60/KH-SKHCN, gồm: 

Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Thành phần Chủ sở hữu NHCN "Na Chi Lăng": Đại diện UBND 

huyện và các cá nhân có liên quan. 

II - NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng của chủ thể đối với NHCN  

a) Việc quản lý NHCN theo các quy chế quản lý, sử dụng NHCN. 

b) Việc cấp giấy chứng nhận, cấp tem nhãn hàng hóa mang NHCN. 

c) Việc kiểm soát chất lượng các sản phẩm mang NHCN. 

2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng NHCN 

a) Việc sử dụng tem, nhãn mang NHCN "Na Chi Lăng" 

b) Việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng 

NHCN "Na Chi Lăng". 

III - THỜI GIAN  

Thời gian: Sáng từ 08 giờ 00, ngày 15/9/2021. 

III - PHƯƠNG PHÁP TIỀN HÀNH 



 

 

1. Đại diện UBND huyện Chi Lăng Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng 

NHCN "Na Chi Lăng" (theo Mẫu đề cương tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời 

chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan tới nội dung kiểm tra, trong đó bao gồm: 

- Quy chế quản lý, sử dụng NHCN "Na Chi Lăng". 

- Quy  định về cấp, sửa đổi, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng NHCN 

- Quy chế sử dụng tem nhãn hàng hóa mang NHCN "Na Chi Lăng". 

- Quy định kiểm soát NHCN "Na Chi Lăng". 

2. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại một hộ sản xuất, kinh 

doanh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN "Na Chi Lăng"  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chủ sở hữu NHCN "Na Chi Lăng" (Đại diện UBND huyện Chi 

Lăng) 

 - Chuẩn bị Báo cáo, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tình hình quản lý 

và sử dụng NHCN "Na Chi Lăng". Báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ 

trước ngày 14/9/2021. 

- Bố trí địa điểm làm việc với Đoàn Kiểm tra. 

- Lựa chọn một hộ sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng NHCN "Na Chi Lăng". 

2. Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 638, Đ. Bà 

Triệu, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có nội dung cần trao đổi đề nghị phản ánh thông qua đầu mối liên 

lạc: Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành (đ/c Vy Thị Thúy - Số 

điện thoại: 0205.871.907 – DĐ: 0985.233.339.) 

3. Ghi chú: Tùy theo tình hình diễn biến của Dịch Covid-19, phương 

pháp, hình thức và thời gian tổ chức kiểm tra có thể thay đổi phù hợp với tình 

hình thực tế trên cơ sở thống nhất giữa Sở Khoa học và Công nghệ và UBND 

huyện Chi Lăng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng QLCN (thực hiện); 

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLCN  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 



 

 

Phụ lục 

GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

Công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Na Chi Lăng" 

  (Ban hành kèm theo Thông báo số     /TB-SKHCN ngày    /9/2021)  

 

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH  

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VA SỬ DỤNG NHÃN HIỆU 

CHỨNG NHẬN  

1. Công tác quản lý và sử dụng của chủ thể đối với nhãn hiệu chứng 

nhận  

- Việc quản lý các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận theo các quy chế 

quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. 

- Việc cấp giấy chứng nhận, cấp tem nhãn hàng hóa mang nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. 

- Việc kiểm soát chất lượng các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 

hiệu tập thể. 

2. Việc chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng nhãn hiệu chứng 

nhận. 

- Việc sử dụng tem, nhãn của nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. 

- Việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

2. Khó khăn, hạn chế 

3. Nguyên nhân (Khách quan, chủ quan) 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ. 

1. Đề xuất với UBND tỉnh 

2. Đề xuất với Sở KHCN 
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