
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:           /KHCN-QLCN 

V/v xây dựng kế hoạch triển khai 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

thực hiện năm 2023 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Thái Nguyên, ngày       tháng 5  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên; 

- Liên minh các Hợp tác xã; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 

- Hội Chè Thái Nguyên; 

- Các Doanh nghiệp, HTX và Tổ chức khoa học và công nghệ. 

 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thái Nguyên;  

Căn cứ Công văn số 3143/SHTT-NĐHT ngày 27/4/2022 của Cục Sở hữu 

trí tuệ về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ năm 2023; 

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 

1908/UBND-KGVX ngày 10/5/2022 về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2023, Sở Khoa học và Công 

nghệ Thái Nguyên thông báo đến quý cơ quan, đơn vị về việc xây dựng kế 

hoạch triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (Chương trình) thực hiện 

năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Đề xuất nhiệm vụ triển khai kế hoạch thực hiện Chƣơng trình phát 

triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 của Thủ tƣớng Chính phủ trên địa bàn 

Thái Nguyên (Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 11/12/2021 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên). 
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- Tuyên truyền, xây dựng ý thức tôn trọng quyền Sở hữu trí tuệ, hình 

thành văn hóa Sở hữu trí tuệ trong xã hội và giới thiệu về các sản phẩm đã được 

bảo hộ của tỉnh. 

- Tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác, quản trị tài sản 

trí tuệ cho các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ và các chủ thể sản 

phẩm OCOP. 

- Bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc 

thù của địa phương gắn với quản lý, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản 

phẩm được bảo hộ. 

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu 

của các tổ chức, cá nhân; Đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới. 

2. Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chƣơng trình phát 

triển tài sản trí tuệ thực hiện năm 2023. 

- Phù hợp với mục tiêu và các nội dung Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ nêu tại Điều 1 của Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Ưu tiên đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ để đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển 

chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm chủ lực của địa phương 

gắn với quản lý, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ. 

3. Hình thức đề xuất thực hiện nhiệm vụ:  

- Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các tổ 

chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Tài sản trí tuệ (mẫu gửi kèm theo). 

4. Thời hạn nộp hồ sơ:  

Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ trước ngày 25/5/2022 về Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (Số 513 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). 

Để thuận lợi cho việc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoài việc 

gửi hồ sơ qua đường công văn, đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ gửi file điện 

tử về địa chỉ khcntn@gmail.com. Trong quá trình đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ, 

nếu cần thêm thông tin, đề nghị liên hệ với Phòng quản lý Công nghệ - Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên - Điện thoại: 0987593999. 

(Gửi kèm theo: Quyết định số 2205/QĐ-TTg; Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND; 

Quyết định số 3960/QĐ-UBND)  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Phạm Thị Hiền 

mailto:khcntn@gmail.com
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MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT 

(Kèm theo Công văn số:             /SKHCN-QLCN ngày       /5/2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên)  

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ THUỘC CHƢƠNG TRÌNH 

PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030 

(Dự kiến thực hiện trong kế hoạch năm 2023) 

 

I. TÊN NHIỆM VỤ 
 ....................................................................................................................................................................   

II. TÍNH CẤP THIẾT/CĂN CỨ ĐỀ XUẤT (cơ sở khoa học và thực tiễn để luận 

giải, chứng minh tầm quan trọng, tính thời sự, cấp thiết phục vụ đời sống, hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của nhiệm vụ cần giải quyết trong khuôn khổ nhiệm vụ; vấn đề 

cần giải quyết theo chỉ đạo, yêu cầu của Đảng và Nhà nước) 
 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

III. MỤC TIÊU  
 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

IV. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG CHÍNH CẦN THỰC HIỆN  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

V.  KẾT QUẢ, SẢN PHẨM DỰ KIẾN 
 ...................................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

VI. DỰ KIẾN ĐƠN VỊ/ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG THỰC TIỄN, ĐƠN VỊ HƢỞNG 

LỢI CÁC KẾT QUẢ, SẢN PHẨM  
 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

VII. YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN, NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ, 

PHỐI HỢP THỰC HIỆN  
 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN  

 ...........................................................................................................................................  

IX. BỐ TRÍ KINH PHÍ ĐỐI ỨNG 

 ...........................................................................................................................................  

X. THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT NIHỆM VỤ 

1. Tên cá nhân/tổ chức đề xuất: 
............................................................................................................................................. 

2. Địa chỉ: ................................................................................................................................ 

3. Cán bộ xử lý 

- Họ và tên:...................................................... Chức vụ: ............................................. 

- Điện thoại:...................................................... Email: ................................................ 

 CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT 

(Ký tên và đóng dấu của tổ chức) 
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