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Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 2612/BKHCN-SHTT ngày 23/9/2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 2205/QĐ-

TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; 

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

UBND tỉnh tại Công văn số 4130/VP-KGVX ngày 29/10/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ đến năm 2030. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo như sau:  

1. Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tham mưu, trình UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 

527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 phê duyệt Đề án Triển khai chiến lược Sở hữu 

trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, tập trung vào các 

nhiệm vụ  ưu tiên thực hiện tại Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến 

năm 2030 giai đoạn đến năm 2025 đã bao gồm và có nội dung tương đồng với 

nội dung Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg.  

Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất không ban hành thêm 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để cụ thể hóa nội dung tại Quyết định số 

2205/QĐ-TTg để tránh trùng lắp và để tập trung nguồn lực để thực hiện Đề án 

triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 . 

2. Thực hiện Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02 tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính 

mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Tờ trình số 

93/TTr-SKHCN ngày 07/10/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, trong đó có 04 TTHC bị bãi bỏ liên quan đến 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. 
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3. Sở Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các mục 

tiêu Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (giai đoạn đến năm 

2025) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ 

của Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia, Chương trình phát 

triển kinh tế xã hội nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hộ, quả lý và phát 

triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm và dịch vụ chủ lực đặc thù của tỉnh. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan 

tâm, chỉ đạo và bố trí nguồn lực (nguồn kinh phí) để Sở Khoa học và Công nghệ 

triển khai Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (giai đoạn 

đến năm 2025) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch. 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn./. 

 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

      KT. GIÁM ÐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

      Bế Thị Thu Hiền 
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