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KẾ HOẠCH  

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2022 
(Thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu Khoa học và phát triển công nghệ đã ký kết 

với các đơn vị thực hiện dự án thuộc Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ. 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch kiểm tra tiến độ của các 

đề tài, dự án thực hiện năm 2022 như sau: 

1- Nội dung: Kiểm tra tiến độ thực hiện, nội dung và tình hình sử dụng 

kinh phí của dự án theo kế hoạch và thuyết minh đã được duyệt 

2- Thành phần: Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Quản lý 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; Kế toán Văn phòng Sở; đại diện Phòng Kế 

hoạch và Quản lý chuyên ngành. 

3- Thời gian : 

STT Tên đề tài, dự án Đơn vị thực hiện 

Thời gian 

kiểm tra 

(tháng/năm) 

1 

Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho 

sản phẩm Thạch đen của 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn 

Công ty TNHH Tư vấn 

và Phát triển Thương 

hiệu AMC Việt Nam 

Tháng 6 

năm 2022 

2 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể 

cho sản phẩm Lạp sườn của 

huyện Bình Gia 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Inforest 

Tháng 6 

năm 2022 

3 

Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho 

sản phẩm Mật ong hoa ngũ 

gia bì của xã Vân Thủy, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Hệ thống Nông 

nghiệp  

Tháng 6 

năm 2022 

4 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể 

cho sản phẩm Cá lồng của 

huyện Văn Quan 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Inforest 

Tháng 6 

năm 2022 

5 

Xây dựng nhãn hiệu chứng 

nhận cho sản phẩm Vịt quay 

của tỉnh Lạng Sơn 

Công ty Cổ phần sở hữu 

công nghiệp Investip 

Tháng 6 

năm 2022 



2 

6 

Xây dựng nhãn hiệu chứng 

nhận cho sản phẩm Gà sáu 

ngón Mẫu Sơn, Lạng Sơn 

Công ty TNHH Sở hữu 

trí tuệ M.I.T 

Tháng 6 

năm 2022 

7 

Xây dựng nhãn hiệu chứng 

nhận cho sản phẩm Lợn quay 

của tỉnh Lạng Sơn 

Công ty TNHH Sở hữu 

trí tuệ M.I.T 

Tháng 6 

năm 2022 

8 

Xây dựng nhãn hiệu tập thể 

cho sản phẩm Bánh phổng của 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 

Sơn 

Công ty TNHH Tư vấn 

phát triển thương hiệu 

Hoàng Trần 

Tháng 6 

năm 2022 

9 

Duy trì và phát triển chỉ dẫn 

địa lý “Bảo Lâm” cho sản 

phẩm quả hồng không hạt của 

huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Hệ thống Nông 

nghiệp 

Tháng 6 

năm 2022 

10 

Quản lý và phát triển Nhãn 

hiệu tập thể “Quả tươi Hữu 

Lũng” cho sản phẩm quả tươi 

của huyện Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn 

Hội Khoa học phát triển 

nông thôn Việt Nam. 

Tháng 6 

năm 2022 

* Ghi chú: Thời gian cụ thể Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo trực 

tiếp với đơn vị thực hiện. 

4- Tổ chức thực hiện:  

- Văn phòng bố trí phương tiện. 

-  Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chịu trách nhiệm chuẩn 

bị nội dung phục vụ cho công tác kiểm tra; Liên hệ và thông báo cho các đơn vị 

thực hiện, nội dung kiểm tra cụ thể đối với từng đề tài, dự án. 

- Các đơn vị thực hiện đề tài, dự án: Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, dự 

án và có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp thực hiện cùng với Đoàn kiểm tra./. 

                                                                                       

 

    Nơi nhận:  
- Các đơn vị thực hiện đề tài;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Các Phòng KH&QLCN,VP; 

- Lưu: VT, QLCN&ĐMST. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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