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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng 10  năm 2021 

 

 

Kính gửi:     

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Công 

thương; Tài chính; 

- Các tổ chức Hội đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 
 

 

Thực hiện 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; 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 Bắc Kạn đã ban 

hành Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 về việc ban hành Kế hoạch 

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

2021-2030. Trong đó, giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì phối 

hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện 

Chương trình. 

Để việc triển khai Chiến lược và Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030 được hiệu quả, Sở Khoa học và Công 

nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai một 

số công việc sau đây: 

- Chỉ đạo tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản nêu trên bằng 

nhiều hình thức phù hợp đến cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; tăng 

cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ 

với đổi mới sáng tạo và thức đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng ý 

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

(Danh mục một số văn bản kèm theo phụ lục) 

- Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, 

nội dung và cơ chế hỗ trợ từ Chương trình. Lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ của 

Chương trình với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia, 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho 

các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương, doanh nghiệp. 
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- Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai đầy đủ, hiệu quả Chiến lược và 

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

2030. 

- Định kỳ đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chương trình của địa 

phương, sở, ngành gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công nghệ để phối hợp xử lý. 

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở. 

Gửi bản giấy: 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN TỚI CHƯƠNG 

TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo công văn số:             /SKHCN-QLCNCN ngày   tháng 10 năm 

2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Để triển khai có hiệu quả Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến 

một số văn bản có liên quan tới các cơ quan, đơn vị như sau: 

- 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;  

- 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; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình; 

- Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình; 

- Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 về việc ban hành Kế hoạch 

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

2021-2030; 

- Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 9/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn về Kế hoạch thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

đến năm 2030. 
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