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V/v thực hiện Đề án triển khai 

Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ. 
    

 

Xem xét Công văn số 850/SKHCN-QLCN ngày 19/10/2021 của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc tham mưu triển khai thực hiện Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ đến năm 2030, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý không ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ cụ thể 

hóa nội dung tại 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 để 

tránh trùng lắp và tập trung nguồn lực thực hiện Đề án triển khai Chiến lược sở 

hữu trí tuệ đến năm 2030 như đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công 

văn trên. 

2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với các cơ quan 

liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện 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, quản lý và phát 

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

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ 

quan liên quan thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, THNC, KT, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX (NTH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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