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- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 
 

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, 

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 

2030. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Tờ trình; dự thảo quyết định 

ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030. Để đảm bảo cho việc tham mưu, phân công nhiệm 

vụ phù hợp đối với từng ngành, lĩnh vực, chỉ đạo đồng bộ những nội dung thuộc 

trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg 

ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, đề nghị cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến 

về nội dung dự thảo nêu trên. 

Các ý kiến góp ý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn trước ngày 15 

tháng 6 năm 2021./. 

 (Gửi kèm Dự thảo Tờ trình; Dự thảo Quyết định ban hành chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030) 
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DANH SÁCH SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG XIN Ý KIẾN 

(Kèm theo Công văn số          /SKHCN-QLCNCN ngày      /    /2021  

của Sở KH&CN) 

STT Các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan Ghi chú 

1 Sở Công thương  

2 Sở Nông nghiệp và PTNT  

3 Sở Tài chính  

4 Sở Y tế  

5 Sở Tư pháp  

6 Sở Lao động Thương binh và Xã hội  

7 Sở Văn hóa, TT& Du lịch  

8 Sở Thông tin & Truyền thông  

9 Sở Nội vụ  

10 Sở Giáo dục và Đào tạo   

11 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh  

12 Hội Nông dân tỉnh  

13 Hội Phụ nữ tỉnh  

14 Tỉnh Đoàn  

15 UBND Huyện Ba Bể  

16 UBND Huyện Bạch Thông  

17 UBND huyện Chợ Mới  

18 UBND Huyện Chợ Đồn  

19 UBND Huyện Ngân Sơn  

20 UBND Huyện Pác Nặm  

21 UBND Huyện Na Rì  

22 UBND Thành phố Bắc Kạn  

23 Trường Cao đẳng Bắc Kạn  

24 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh  

25 Liên minh các Hợp tác xã tỉnh  
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TỜ TRÌNH 

Về việc Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 

tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 

Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây 

dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030. 

 Kính trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện 

chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 

2030, gồm các nội dung sau: 
I. Sự cần thiết ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030: 



1. Kết quả triển khai Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020. 

1.1. Công tác xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành 

các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ, phát 

huy tài sản trí tuệ: 

- Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Kạn phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sản 

phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2016-2020. 
- Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 9/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn Thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 09/7/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2021. 

Nhận xét, đánh giá:  
Nhìn chung các cơ chế, chính sách được triển khai góp phần tích cực vào việc 

hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm từ đó mở rộng thị 

trường nâng cao giá trị của các sản phẩm đã được bảo hộ về sở hữu trí tuệ. Đồng 

thời giúp cho người dân nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn và bảo vệ thương 

hiệu của sản phẩm, thúc đẩy việc sản xuất tích cực phát triển kinh tế của địa 

phương. 

1.2. Kết quả triển khai cơ chế, chính sách 

a. Nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn về sở hữu trí tuệ 

- Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT:  

Hằng năm, cử cán bộ phụ trách về sở hữu trí tuệ tham gia đào tạo nâng cao 

nghiệp vụ; tổ chức hội nghị tập huấn, tư vấn về xác lâp̣, bảo vê,̣ quản lý và phát 

triển giá tri ̣quyền sở hữu công nghiêp̣ theo quy điṇh của pháp luâṭ; tổ chức, tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu công nghiệp 

cho các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất kinh doanh; tập huấn và phối hợp tổ 

chức tập huấn về đăng ký bảo hộ và khai thác nhãn hiệu cho cán bộ/chuyên viên 

các sở, ngành liên quan, Phòng kinh tế hạ tầng huyện/thành phố, các doanh 

nghiệp/HTX. 

- Đào tạo, tập huấn về SHTT 

Năm 

Tổng số lớp/khóa đào tạo, tập huấn 

Do 

Sở tổ 

chức 

Do cơ quan 

khác trên 

địa bàn tổ 

chức 

Lượt 

người 

tham 

gia 

Lượt tổ 

chức/đơn 

vị tham 

gia 

Nội dung 

2016 01 0 35 35 
Sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, 

tài sản trí tuệ doanh nghiệp  



2017 01 0 30 30 
Sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, 

tài sản trí tuệ doanh nghiệp 

2018 01 0 40 40 
Sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, 

tài sản trí tuệ doanh nghiệp 

2019 01 Tỉnh đoàn  92 92 
Sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, 

tài sản trí tuệ doanh nghiệp 

2020 01 0 36 36 
Sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhãn hiệu, 

tài sản trí tuệ doanh nghiệp 

Cộng 05 01 233 233  

 

Nhận xét, đánh giá:  

Thông qua tuyên truyền và các lớp tập huấn tạo điều kiện nâng cao nhận thức 

về lĩnh vực SHTT của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các 

doanh nghiệp, hợp tác xã vừa và nhỏ ít có điều kiện tiếp cận kiến thức về các đối 

tượng sở hữu công nghiệp như những công cụ nhằm tăng cường khả năng cạnh 

tranh cũng như tự bảo vệ mình chống lại các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp trong quá trình phát triển nhãn hiệu.  

b. Công tác hỗ trợ, khai thác quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp và tổ 

chức, cá nhân  
 

Đối tượng SHCN 
Số lượng Đơn 

được nộp 

Số lượng văn bằng 

bảo hộ được cấp 
Ghi chú 

Sáng chế/GPHI 05 03  

Nhãn hiệu (Tập thể, 

thông thường) 
107 50  

Kiểu dáng công nghiệp 01 0  

Chỉ dẫn địa lý 03 03  

Đối tượng khác  0 0  
 

c. Hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực địa 

phương 

Năm 2016: Hướng dẫn 06 đơn vị nộp đơn đăng ký xác lập quyền SHTT. 

Năm 2017: Tổ chức 01 lớp tập huấn khai thác thông tin thư viện số sản xuất 

nông nghiệp cho cán bộ phụ trách nông lâm nghiệp xã, phường, các cá nhân có nhu 

cầu trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. 

Năm 2018: Xây dựng kế hoạch làm việc với UBND 07 huyện, các hợp tác xã 

về hoạt động sở hữu trí tuệ (SHTT), qua đó hướng dẫn 42 cơ sở, HTX, tổ sản xuất 

về thủ tục đăng ký xác lập quyền SHTT; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, đăng ký mã 



số mã vạch, truy suất nguồn gốc sản phẩm. Hướng dẫn 10 tổ chức, cá nhân đăng ký 

bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.  

Năm 2019:  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, tư vấn cho hơn 50 lượt 

đối tượng về đăng ký xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, hướng dẫn đăng ký mã 

số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm QR, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm. 

Hướng dẫn 04 cơ sở đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Năm 2020: 

- Hướng dẫn 03 đơn vị thực hiện đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ (nhãn 

hiệu hàng hóa); thực hiện báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh năm 2019; cung cấp thông tin đánh giá và đề xuất nhu cầu về các hoạt 

động bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về Sở hữu trí tuệ. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 

9/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030; tổng hợp chính sách hỗ trợ phát triển Hợp 

tác xã; góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể năm 2021-2025. 

- Hướng dẫn Hội Nông dân huyện Chợ Đồn lập hồ sơ đề nghị gia hạn/duy trì 

hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể 

Gạo bao thai Chợ Đồn (được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số: 158860, 

ngày cấp bằng 25/02/2011, hết hạn bảo hộ ngày 24/6/2020). 

Nhận xét, đánh giá: Việc hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản 

phẩm chủ lực địa phương những năm gần đây đã được quan tâm của các cấp, các 

ngành trong việc khai thác quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp, cá nhân. Tuy 

nhiên, nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế.  

d. Kinh phí của địa phương bố trí cho hoạt động SHTT 

- Tổng kinh phí bố trí theo các năm tài chính:  

Hàng năm các phòng, đơn vị trực thuộc căn cứ vào nội dung nhiệm vụ được 

giao của Kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng dự toán kinh phí trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung là chi cho công tác đào tạo và tập huấn về sở 

hữu trí tuệ, đăng ký, khai thác nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý; xét đề tài, sáng 

kiến cấp tỉnh. 

Cụ thể:             ĐVT: đồng 

STT Kinh phí thực hiện Ghi chú 

Năm 2016 11.000.000  

Năm 2017 10.000.000  

Năm 2018 40.000.000  

Năm 2019 35.000.000  

Năm 2020 35.000.000  

 



- Nhận xét, đánh giá: 

Việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính cho các nhiệm vụ hỗ trợ 

bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ của địa phương hàng năm còn thấp chưa đáp ứng 

nhu cầu triển khai các nhiệm vụ. 

đ. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SHTT giai đoạn 2016-2020 

- Thuận lợi 

+ Hoạt động quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ đã có sự chuyển biến tích cực 

trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhất là các 

hộ dân, hợp tác xã. Công tác sở hữu trí tuệ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo tập 

trung và thường xuyên của UBND tỉnh thông qua các chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là chương trình xây dựng chỉ dẫn địa lý, 

nhãn hiệu nông sản đặc thù của tỉnh. 

+ Công tác phối hợp giữa các Sở, ban ngành cũng như địa phương trong việc 

tuyên truyền về sở hữu trí tuệ được triển khai và đạt được kết quả nhất định.  

+ Hoạt động duy trì và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông 

nghiệp mang thương hiệu của tỉnh cũng được quan tâm, phát triển như: Chỉ dẫn địa 

lý Quýt Bắc Kạn; Hồng không hạt Bắc Kạn; Nhãn hiệu tập thể Miến dong Bắc 

Kạn; Gạo nếp Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn, Gạo Bao Thai Chợ Đồn, xây dựng và 

được cấp mới Nhãn hiệu tập thể Chè Shan tuyết Bằng Phúc, nhờ đó các sản phẩm 

đặc sản của địa phương đã được quảng bá rộng rãi, được người tiêu dùng trong và 

ngoài tỉnh đánh giá cao.  

+ Việc tham gia dự án thuộc các Chương trình phát triển tài sản trí tuệ địa 

phương mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng tại địa phương nhất là các sản phẩm 

nông sản có thế mạnh khi được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, từ đó duy trì quản lý và 

phát triển nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

- Khó khăn: 

+ Khả năng tiếp cận các mô hình tiến bộ về quản lý, phát triển tài sản trí tuệ 

trong các tổ chức/cá nhân... còn hạn chế do đó cần được sự hỗ trợ về nhiều mặt. 

+ Về nhân sự chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ, cán bộ 

phụ trách công tác SHTT thay đổi liên tục nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

đôi lúc còn lúng túng. 

+ Số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn ít, nhận thức của người dân về sở hữu 

trí tuệ chưa cao. Hoạt động đăng ký về sở hữu trí tuệ hàng năm của tỉnh Bắc Kạn 

còn rất hạn chế. 

+ Một số sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể còn gặp nhiều khó khăn trong việc 

quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu; việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản đặc 

thù gặp khó khăn, do thị trường đầu ra không ổn định.  

+ Thông tư về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ giai đoạn 2016 - 2020 ban hành chậm (Thông tư 14/2019/TT-BTC ngày 



15/3/2019 của Bộ Tài Chính) nên rất khó khăn cho địa phương khi triển khai các 

chương trình, dự án phát triển tài sản trí tuệ. 

e. Đề xuất các giải pháp 

- Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. 

- Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. 

- Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền sở hữu 

trí tuệ. 

- Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu 

trí tuệ. 

- Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội. 

Như vậy, có thể đánh giá Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 

- 2020 đến nay đã có những bước phát triển đáng kể, số lượng chỉ dẫn địa lý chiếm 

tỷ lệ cao so với toàn quốc, nhận thức của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp về 

sở hữu tài sản trí tuệ đã có thay đổi rõ rệt. Một số vướng mắc trong cơ chế, chính 

sách, hành lang pháp lý hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được điều chỉnh gần đây 

bước đầu đã có những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung cần sự 

phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành để tham mưu điều chỉnh cũng như tổ chức 

triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.  

1.3. Cơ sở xây dựng Quyết định ban hành Kế hoạch 

a. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 

tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030;  



Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 

2030; 

- Thông tư liên tịch số 55/2015-TT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức 

xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;  

b. Cơ sở thực tiễn 

- Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định trong Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, tuy nhiên, so với quy mô 1067 doanh nghiệp 

đang hoạt động trong toàn tỉnh, 234 HTX trong đó có 210 hợp tác xã đang hoạt 

động (số liệu đến 31/12/2020) trong đó chỉ có 76 tổ chức, cá nhân (Doanh nghiệp, 

Hợp tác xã, hộ kinh doanh) được chứng nhận có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở 

lên là 131 sản phẩm, tuy nhiên chỉ có 9 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ.  

- Tình hình bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

tỉnh Bắc Kạn (Quyết định 664/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn), như sau: 

+ Rau, củ, quả đặc sản và sản phẩm chế biến từ rau, củ, quả (Cam, quýt, hồng 

không hạt, mơ, dong riềng, bí xanh thơm, rau bồ khai, chuối): Đến nay chỉ có quả 

quýt và hồng không hạt, miến dong đã được cấp văn bằng bảo hộ chứng nhận chỉ 

dẫn địa lý. 

+ Gạo chất lượng (cho giá trị kinh tế thu nhập gấp 1,0-1,5 lần so với giá trị thu 

nhập trung bình của sản phẩm gạo khác tại địa phương): Đến nay chỉ có gạo bao 

thai Chợ Đồn, gạo nếp khẩu nua lếch Ngân Sơn được cấp cấp văn bằng bảo hộ 

nhãn hiệu tập thể. 

+ Chè và sản phẩm chế biến từ cây chè (chè trung du, chè shan tuyết): Đến 

nay chỉ có Chè Shan tuyết xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn được cấp cấp văn bằng 

bảo hộ nhãn hiệu tập thể. 

+ Thịt gia súc, gia cầm (trâu, bò, lợn, gà): Chưa có sản phẩm được cấp cấp văn 

bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

+ Gỗ và các sản phẩm từ rừng trồng (lát, keo, mỡ, thông, hồi, quế): Chưa có 

sản phẩm được cấp cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 



+ Sản phẩm dược liệu (cho giá trị kinh tế thu nhập gấp 1,0-1,5 lần so với giá 

trị thu nhập trung bình của sản phẩm dược liệu cùng loại tại địa phương: Chưa có 

sản phẩm được cấp cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

- Một số nhiệm vụ liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ đang triển khai: 

+ Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gừng Bắc Kạn” cho 

sản phẩm gừng của tỉnh Bắc Kạn (nhiệm vụ theo Quyết định 150/QĐ-UBND ngày 

03/2/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển 

chuỗi giá trị gừng tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021-2023).
 

+ Xây dựng và bảo hộ thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý: tăng cường công 

tác quản lý, phát triển cấp quyền sử dụng đối với sản phẩm đã được cấp chỉ dẫn địa 

lý như quýt Bắc Kạn, hồng không hạt Bắc Kạn; Tiếp tục xây dựng, quản lý và bảo 

hộ thương hiệu cam Bắc Kạn và mơ Bắc Kạn. (Nhiệm vụ theo Kế hoạch số 

774/KH-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, kế hoạch phát triển cây 

ăn quả đặc sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025).  

Từ những cơ sở nêu trên, đòi hỏi các ngành chức năng cũng như các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân cần đưa ra các giải pháp tích cực để thúc đẩy phát triển tài 

sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện 

và mạnh mẽ hơn nữa. 

Nhìn chung, số lượng các tài sản trí tuệ được bảo hộ trên địa bàn tỉnh còn khá 

khiêm tốn, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân mới chỉ quan tâm đến vấn đề phát triển sản phẩm, gọi vốn đầu tư, lập kế 

hoạch marketing, bán hàng mà chưa tập trung vào vấn đề đăng ký bảo hộ tài sản trí 

tuệ, bảo vệ ý tưởng.... Nhận thức và nguồn cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ 

chưa nhiều dẫn đến việc các doanh nghiệp, hợp tác xã thường không đánh giá được 

đầy đủ tiềm năng của quyền sở hữu trí tuệ. Cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của 

Nhà nước đối với doanh nghiệp có tài sản sở hữu trí tuệ chưa thực sự hấp dẫn; điều 

kiện, thủ tục để được thụ hưởng một số chính sách ưu đãi còn khó khăn, đặc biệt là 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài 

nước. Bên cạnh đó hành lang pháp lý nhằm hỗ trợ cho chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ chưa đầy đủ; nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ về tạo lập, quản lý, khai 

thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ thiếu hụt cả về chất lượng và số lượng... 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định số 2205/QĐ-

TTg, việc Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, là phù hợp và cần thiết. 

II. Quá trình xây dựng dự thảo: 



Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo và lấy ý kiến của các Sở, 

ban, ngành, địa phương, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở để xin ý kiến 

của các tổ chức, cá nhân. 

Sau khi tổng hợp các ý kiến đóng góp đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự 

thảo.  

III. Bố cục và nội dung: 

1. Bố cục: 

Dự thảo Quyết định ban hành chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030, gồm 4 phần: 

- Phần I. Mục tiêu 

- Phần II. Nội dung 

- Phần III. Kinh phí thực hiện 

- Phần IV. Tổ chức thực hiện Chương trình 

2. Nội dung: Có dự thảo kèm theo. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 (Gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định ban hành chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030; Báo cáo số: ..../BC-

SKHCN ngày ... tháng 6 năm 2021, báo cáo tổng hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến 

đóng góp về hồ sơ Dự thảo Quyết định ban hành chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030.) 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:  

-Như kính gửi (Để trình); 

- Sở Tư pháp; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng QLCN&CN. 

Gửi bản giấy: 

- UBND tỉnh (Để trình); 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
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------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       /QĐ-UBND 
(DỰ THẢO) 

Bắc Kạn, ngày     tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 

tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và 

Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 

2030; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     

…/TTr-KHCN ngày   /   /2021 về việc Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 

2030, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030. 



Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công 

nghệ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  Nơi nhận: 

- Như Điều 3 của QĐ; 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- Chánh, Phó CVP; 

- Phòng VHXH; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

 

KẾ HOẠCH 

thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ  

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030 

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /  /2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn) 

 

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, với các nội dung như sau: 

I. Mục tiêu: 

1. Mục tiêu chung: 

- Cụ thể hóa nội dung của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phù hợp với yêu cầu của tỉnh và Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công 

cụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường 

khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên 

địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao nhận thức, năng lực về Sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân về 

tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, trong bối cảnh toàn cầu hóa và 

hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

- Nâng cao giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh 

của các sản phẩm và dịch vụ của tỉnh, thông qua việc hỗ trợ tạo lập, quản lý, bảo vệ 

và phát triển tài sản trí tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chủ lực có tiềm 

năng xuất khẩu. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

a) Đến năm 2025: 

- 100% các tổ chức khoa học và công nghệ được tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, đào tạo về tạo lập, quản lý, khai thác, phát triển, bảo vệ tài sản trí tuệ và hỗ 

trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới 

sáng tạo. 

- Tối thiểu 30% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh mang tên địa danh 

dưới dạng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý và 30% sản 

phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ 

trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và 

chất lượng sau khi được bảo hộ. 



- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn về tạo tập, quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ 

tài sản trí tuệ cho 50% các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

- Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ: Các nhãn 

hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ của tỉnh. 

b) Đến năm 2030: 

- Số lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích của các tổ chức, cá 

nhân được đăng ký bảo hộ từ 01 – 05 đơn;  số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây 

trồng được đăng ký bảo hộ từ 01 – 05 đơn; 

- Tối thiểu 50% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh mang tên địa danh 

dưới dạng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý và 40% sản 

phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ 

trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và 

chất lượng sau khi được bảo hộ. 

- Số đơn đăng ký nhãn hiệu (thông thường) tăng trung bình từ 15 đến 20 

đơn/năm; 

II. Nội dung: 

1. Tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ 

- Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin sở hữu trí tuệ cho các tổ chức khoa học và 

công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh nhằm tạo 

ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ và bài báo khoa học có tính ứng dụng cao. 

- Xây dựng và triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến 

chuyên sâu về sở hữu trí tuệ phù hợp với từng nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. 

2. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước 

- Chú trọng đăng ký  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. 

- Chủ động phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ trong việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn 

địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm của tỉnh thuộc 

danh mục các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh, sản phẩm gắn với 

Chương trình OCOP ra nước ngoài. 

3. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ 

- Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng 

nhận, nhãn hiệu tập thể và sản phẩm thuộc Chương trình OCOP của tỉnh, gắn với 

đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ. 

- Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể 

và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP của tỉnh theo hướng hợp tác, liên kết sản 

xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. Giới thiệu, quảng bá 



và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá 

trị các tài sản trí tuệ. 

- Triển khai thực hiện quy định về quản lý và sử dụng biểu tượng chỉ dẫn địa 

lý quốc gia theo hướng dẫn của Trung ương. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai 

thác sáng chế, giải pháp hữu ích của Việt Nam được bảo hộ, sáng chế của nước 

ngoài không được bảo hộ hoặc hết thời hạn bảo hộ tại Việt Nam. 

- Hỗ trợ tư vấn định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ, tập trung vào các đối tượng 

là sáng chế, tên thương mại và nhãn hiệu của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh. 

4. Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi và chống xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ 

- Hỗ trợ triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực 

thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu, triển lãm sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu 

trí tuệ cùng với các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

5. Phát triển, nâng cao năng lực các tổ chức trung gian và chủ thể quyền 

sở hữu trí tuệ 

- Hỗ trợ hình thành tổ chức trung gian trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ tổ chức trung 

gian tham gia hoạt động kiểm soát, quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa 

lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chủ thể quản lý và sử dụng chỉ 

dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và giống cây trồng; tổ chức đại 

diện, quản lý và chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ hình thành các tổ chức dịch vụ giám định về sở hữu trí 

tuệ, dịch vụ tư vấn về quản trị, phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, cơ sở 

nghiên cứu và trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. 

6. Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trên 

các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý 

thức, trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. 

- Biên soạn, phát hành tài liệu về sở hữu trí tuệ. 

- Xây dựng nội dung để cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn về sở hữu trí tuệ 

trên cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt 

động sở hữu trí tuệ. 

III. Kinh phí thực hiện 

1. Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh để thực hiện các dự án của 

Chương trình do Trung ương ủy quyền địa phương quản lý. 



2. Nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ và nguồn từ các Chương trình mục 

tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác 

hàng năm của tỉnh được lồng ghép có nội dung của Chương trình. 

3. Nguồn kinh phí khác, gồm kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

tham gia thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình. Kinh phí huy động từ các 

nguồn hợp pháp khác. 

IV. Tổ chức thực hiện Chương trình: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện Chương trình; hàng năm kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình 

hình thực hiện và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Hướng dẫn tổ chức thực 

hiện Quy định quản lý thực hiện Chương trình của địa phương sau khi có Thông tư 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Tổ chức quản lý và thực hiện các nội dung Chương trình theo quy định về 

quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đề tài, dự án) cấp tỉnh (theo Quyết định 

số 26/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí 

đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều quy định 

định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban 

hành theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn). 

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 

trong hoạt động sở hữu trí tuệ. 

- Tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025 và tổng kết Chương trình vào 

năm 2030. 

2. Sở Tài chính:  

Căn cứ vào nội dung của Chương trình và đề xuất của Sở Khoa học và Công 

nghệ, Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định dự toán kinh phí ngân 

sách nhà nước thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước của tỉnh hàng năm. 

Tham mưu ban hành quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình sau 

khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

Trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch 5 

năm, hằng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, lồng ghép với các 



Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình quốc gia, Chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến sở hữu 

trí tuệ thuộc thẩm quyền quản lý. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tổ chức tuyên truyền nội dung chương trình đến các doanh nghiệp, hợp tác 

xã và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

- Hàng năm chọn lựa các sản phẩm đặc trưng có thế mạnh đề xuất đặt hàng 

xây dựng, quản lý và hỗ trợ đăng ký bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát 

nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ cho các sản phẩm của địa phương gửi 

cơ quan chủ trì. 

- Phối hợp các sở, ngành phát triển các sản phẩm đặc trưng thế mạnh phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội địa phương. Rà soát bổ sung danh mục các sản phẩm đặc 

trưng, chủ lực xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm của địa phương. 

5. Các tổ chức Hội đoàn thể, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn, đào tạo về 

công tác bảo hộ, quản lý, khai thác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí 

tuệ của doanh nghiệp. Hướng dẫn, giới thiệu doanh nghiệp, thành viên, hội viên 

tham gia các hoạt động của chương trình. 

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp; khen thưởng, tôn vinh tập 

thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sở hữu trí tuệ. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh 

về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, 

bổ sung cho phù hợp./. 
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