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THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ 

đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 2) 

 

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 

Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, thực hiện từ năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo (lần 2) tuyển chọn tổ chức, cá nhân 

thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc Đề án triển khai 

Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, thực hiện từ năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (như danh mục kèm theo). 

1. Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN gồm:  

a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức chủ trì: Quyết định thành lập hoặc giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức chủ trì; 

b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ; 

c) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

d) Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 

đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của cơ 

quan quản lý nhân sự; 

e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài 

(đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thuê chuyên gia); 

g) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có); 
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h) Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê 

để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thời gian báo giá không quá 30 

ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ);  

i) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của tổ chức chủ trì đã nộp các cơ 

quan quản lý theo quy định (đối với nhiệm vụ có đối ứng kinh phí của tổ chức 

chủ trì); 

k) Tài liệu liên quan khác (nếu có). 

* Các biểu mẫu hồ sơ tại trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và 

Công nghệ Lạng Sơn, địa chỉ: https://sokhcn.langson.gov.vn/shtt 

2. Túi hồ sơ gồm: 01 bản hồ sơ gốc và 08 bản sao. 

3. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo. 

 4. Nơi nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: 

638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng 

tạo. Điện thoại: 0205 3871907 - 0985233339./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban Biên tập (đăng Website); 

- Lưu: VT, QLCN 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sokhcn.langson.gov.vn/shtt
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DANH MỤC DỰ ÁN 

Thuộc Đề án SHTT 527 thực hiện từ năm 2022 

(Kèm theo Thông báo  số      /TB-SKHCN  ngày    tháng  5  năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

1. Tên các dự án: 

- Dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Mận cơm Xứ Lạng cho quả mận 

cơm của tỉnh Lạng Sơn". 

2. Mục tiêu/yêu cầu đối với dự án: 

 - Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, 

dịch vụ nhằm bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu thụ và sản xuất, 

kinh doanh; 

- Xây dựng cơ sở pháp lý, khoa học và triển khai bước đầu hoạt động kiểm 

soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. 

3. Tóm tắt nội dung đối với dự án:  

- Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nhằm xác định căn cứ thực tiễn và 

khoa học cho việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể. 

- Xây dựng hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và 

phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm. 

- Xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho sản 

phẩm. 

4. Sản phẩm dự kiến đối với dự án: 

- Báo cáo phân tích đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm. 

- Hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và phát triển 

nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm. 

- Hồ sơ và kết quả xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể 

cho sản phẩm. 

5. Thời gian thực hiện: Từ 18 tháng. 

6. Kinh phí dự kiến cho dự án: 400.000.000 đồng/ dự án. 

7. Phương thức thực hiện:  Tuyển chọn. 
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