UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 303 /SKHCN-QLCN&SHTT

Quảng Trị, ngày 09 tháng 5 năm 2022

V/v đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia
thuộc Chương trình phát triển tài sản
trí tuệ thực hiện từ năm 2023

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Công Thương;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện 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; Công
văn bản số 3143/SHTT-NĐHT ngày 27/4/2022 của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa
học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình
phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; Công văn số 1935/UBND- KGVX ngày
04/5/2022 của UBND tỉnh;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến quý cơ quan, đơn vị đề xuất
nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do Bộ Khoa
học và Công nghệ quản lý, thời gian thực hiện nhiệm vụ từ năm 2023.
Ưu tiên đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ về 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; liên kết sản
xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị.
Phiếu đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ (Phụ lục đính kèm), đề nghị gửi về Sở
Khoa học và Công nghệ trước ngày 23/5/2022. Sở Khoa học và Công nghệ để tổng
hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt đưa vào
danh mục thực hiện.
Trong quá trình đề xuất, có nội dung gì chưa rõ, đề nghị liên hệ với Sở Khoa
học và Công nghệ để được hướng dẫn
Địa chỉ liên hệ: Bà Thái Thị Nga, Trưởng Phòng QLCN&SHTT
Điện thoại: 0233.3851.508; 0944.202.567
Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLCN&SHTT.
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Trần Thiềm

PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số: 303/SKHCN-QLCN&SHTT ngày 09/5/2022
của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị)
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IX. 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: ...................................................
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CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT
(Ký tên và đóng dấu của tổ chức)

