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KÉ HOẠCH
Tố chức lóp Tập huấn phố biến, nâng cao nhận thức cho ngưòi dân 

về xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thế "Nep Hương 
Bảo Lạc" cho sản phẩm gạo nếp Hương của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bang

Thực hiện triển khai Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập 
thể "Nếp Hương Bảo Lạc" cho sản phẩm gạo nếp hương của huyện Bảo Lạc, 
tỉnh Cao Bằng đã được phê duyệt theo Quyết định số 928/QĐ-SKHCN ngày 22 
tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng (sau 
đây gọi tắt là Dự án), Sở Khoa học và Cồng nghệ - Đơn vị chủ trì thực hiện Dự án 
- xây dựng Kế hoạch tổ chức lóp tập huấn, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người 
dân về xây dựng, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể Nep Hương Bảo Lạc trong 
khuôn khổ Dự án, cụ thể như sau:

1. Mục đích:

Tập huấn, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ chính quyền địa phương; 
các hội viên Hội Nếp Hương Bảo Lạc và các nông hộ sản xuất, phát triển lúa nếp 
Hương Bảo Lạc về ý nghĩa, vai trò quan trọng của việc xây dựng, quản lý, bảo vệ 
và phát triển nhãn hiệu tập thể "Nếp Hương Bảo Lạc" cho sản phẩm gạo đặc sản 
nếp Hương của huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

2. Nội dung:

- Vai trò của việc xây dựng, xác lập quyền bảo hộ, quản lý, khai thác và phát 
triển nhãn hiệu tập thể (NHTT) cho sản phẩm đặc sản của địa phương;

- Trình tự, thủ tục thực hiện quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với đối 
tượng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đặc sản địa phương;

- Kinh nghiệm và kỹ năng trong quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu, 
nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm đặc sản địa phương nói chung và yêu cầu đối 
với việc quản lý, khai thác và phát triển giá trị nhãn hiệu tập thể gạo Nep Hương 
Bảo Lạc nói riêng.

3. Thành phần: Dự kiến đại biểu và học viên tham dự tập huấn khoảng trên 
80 người, thành phần cụ thể như sau:



a) Báo cảo viên, giảng viên: Chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa 
học và Công nghệ.

b) Đại biêu tham dự:

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc;

- Đại diện Lãnh đạo Hội nông dân huyện Bảo Lạc;

- Đại diện Lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện Bảo Lạc;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các xã: Xuân Trường, Phan Thanh và Khánh
Xuân;

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ưỷ ban nhân dân huyện Bảo Lạc;

- Đại diện Phòng Quản lý Chuyên ngành, Phòng Quản lý Công nghệ và Thị 
trường Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Học viên tham gia tập huấn:

- Ban Lãnh đạo Hội Nếp Hương Bảo Lạc (07 người);

- Toàn thể Hội viên Hội Nếp Hương Bảo Lạc.

d) Nhóm triển khai thực hiện Dự án: 04 thành viên.

4. Thòi gian và địa điểm tổ chức tập huấn:

a) Thời gian: Ngày 06 tháng 9 năm 2019 (01 ngày).

b) Địa điểm: Hội trường ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc (Kính đề nghị 
Quý Uỷ ban tạo điều kiện và hỗ trợ sắp xếp, bố trí).

5. Công tác chuẩn bị:

- Sở KH&CN đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, cử cán bộ, chuyên gia làm 
báo cáo viên, giảng viên của lóp tập huấn;

- Sở KH&CN đề nghị ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc tạo điều kiện, phối 
họp, hỗ trợ cồng tác chuẩn bị tổ chức lóp tập huấn (Đe nghị Quý Uỷ ban giúp gửi 
Giấy mời tới các thành viên, đơn vị thuộc ưỷ ban theo thành phần đại biểu mời dự 
Hội nghị tập huấn và chuẩn bị Hội trường phục vụ lóp tập huấn);

- Đe nghị Ban lãnh đạo Hội Nếp hương Bảo Lạc thông báo mời toàn thể Hội 
viên Hội Nep Hương Bảo Lạc đến tham gia tập huấn;

- Ban quản lý Dự án (Nhóm thực hiện Dự án) thuộc Sở KH&CN chuẩn bị 
tài liệu và các điều kiện hậu cần phục vụ tổ chức lóp tập huấn theo Kế hoạch.

2



Trên đây là Ke hoạch tổ chức lớp tập huấn Phổ biến, nâng cao nhận thức cho 
người dân về xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể "Nếp 
Hương Bảo Lạc" trong khuôn khổ Dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn 
hiệu tập thể "Nếp Hương Bảo Lạc" cho sản phẩm gạo nếp hương của huyện Bảo 
Lạc, tỉnh Cao Bằng do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng chủ trì thực hiện. 
Kính đề nghị ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, Hội Ncp hương Bảo Lạc và các cơ 
quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ để Sở Khoa học và Công 
nghệ hoàn thành nhiệm v ụ .A ^

Nơi nhận:
-  Cục Sở hữu trí tuệ;
- ƯBND huyện Bảo Lạc;
- Ban lãnh đạo Hội Nếp Hương Bảo Lạc;
- Lãnh đạo Sở KH&CN;
- Phòng QLCNg;
- Phòng KH-TC;
-Lưu: VT, BQLDA.

KT. GIÁM ĐỐC 
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