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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đối với các nhãn hiệu tập thể 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-

SKHCN ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 

về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra KH&CN năm 2022.  

Sở KH&CN xây dựng kế hoạch Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đối 

với các nhãn hiệu tập thể  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Nắm bắt tình hình thực tế công tác quản lý và sử dụng nhãn 

hiệu tập thể (NHTT) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, tuyên truyền, hướng 

dẫn và hỗ trợ các chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện quản lý, sử dụng và phát triển 

nhãn hiệu sản phẩm đã được bảo hộ. 

 2. Yêu cầu: Hoạt động kiểm tra phải tuân thủ theo quy định pháp luật, đảm 

bảo tính chính xác, khách quan, đúng nội dung, đúng đối tượng kiểm tra và đánh 

giá đúng tình hình thực tế; không gây khó khăn, cản trở đến người sản xuất, chủ 

sở hữu nhãn hiệu và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

1. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về 

quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng và phát triển 

tài sản trí tuệ đã được xác lập; Tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể thực 

hiện quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm của tỉnh, gồm: 

NHTT Khoai Lang Lộc Bình, NHTT Cao Khô Chợ Bãi. 

2. Đối tượng kiểm tra: Hội làm vườn huyện Lộc Bình; Hội làm vườn 

huyện Văn Quan.  

III. PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH 

PHÍ, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Phương pháp, hình thức kiểm tra:  
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- Kiểm tra thông qua sổ sách, báo cáo về công tác quản lý và khai thác thác 

tài sản trí tuệ của đơn vị và các tài liệu hồ sơ có liên quan quy định tại quy chế 

quản lý của chủ thể tài sản trí tuệ; hướng dẫn chủ sở hữu khai thác và phát triển 

tài sản trí tuệ sau bảo hộ; đồng thời kiểm tra thực tế tại địa điểm sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm đã được bảo hộ. 

- Tùy theo tình hình diễn biến của Dịch Covid-19, phương pháp, hình thức 

tổ chức kiểm tra có thể thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. 

2. Trình tự kiểm tra 

- Sở KH&CN gửi Kế hoạch và thông báo kiểm tra đến các đối tượng thuộc 

diện kiểm tra. 

- Chủ thể tài sản trí tuệ chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho công 

tác kiểm tra. 

3. Thời gian thực hiện 

Dự kiến từ tháng 6/2022, cụ thể như sau: 

TT Đối tượng kiểm tra Nhãn hiệu 
Dự kiến 

thời gian 

1 
Hội Làm vườn huyện Lộc Bình và 

một số tổ chức, cá nhân liên quan 
NHTT Khoai Lang 

Lộc Bình 

Tuần 2-4, 

tháng 6 

2 
Hội làm vườn huyện Văn Quan và 

một số tổ chức, cá nhân liên quan 

NHTT Cao Khô 

Chợ Bãi  

Tuần 2-4, 

tháng 6 

Ghi chú: Thời gian dự kiến nêu trên có thể thay đổi một cách linh hoạt phù 

hợp với điều kiện thực tế. Thời gian cụ thể đối với từng đơn vị sẽ có thông báo cụ 

thể sau. 

4. Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

5. Thành phần Đoàn kiểm tra 

Thành phần đoàn kiểm tra gồm Lãnh đạo và chuyên viên phòng Quản lý 

công nghệ và đổi mới sáng tạo, gồm: 

- Ông Lưu Bá Mạc, Trưởng phòng, Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới 

sáng tạo (QLCN&ĐMST) -  Trưởng đoàn; 

- Ông Nguyễn Minh Huấn, Phó Trưởng phòng, Phòng QLCN&ĐMST - 

Thành viên; 

- Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Cán sự, Phòng QLCN&ĐMST - Thành viên. 
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- Bà Vy Thị Thúy, Chuyên viên, Phòng QLCN&ĐMST - Thành viên, thư ký 

đoàn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo:  

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung của Kế hoạch này. 

Liên hệ, phối hợp với đầu mối tại các đơn vị là chủ thể tài sản trí tuệ (NHTT) 

để tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. 

2. Văn Phòng Sở 

Phối hợp với Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo triển khai thực 

hiện các nội dung có liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng tài trí tuệ sau 

bảo hộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các phòng, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao 

chủ động phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                              
- UBND các huyện: Văn Quan, Lộc Bình; 

- Hội Làm vườn huyện Văn Quan, Lộc Bình; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Văn phòng Sở (bố trí xe); 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  

Bế Thị Thu Hiền 
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