
 

Kính gửi: 

              - Các sở, ban, ngành; 

              - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

              - Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng; 

              - Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng; 

              - Các Doanh nghiệp, HTX và tổ chức khoa học và công nghệ. 

 

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

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 

(sau đây gọi tắt là Chương trình Tài sản trí tuệ);  

Thực hiện Công văn số 4475/SHTT-NĐHT ngày 19/5.2021 của Cục Sở hữu 

trí tuệ và Công văn số 909/VP-KT ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao 

Bằng thông báo về việc đề xuất nhu cầu thực hiện nhiệm vụ cấp Quốc gia thuộc 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, thực hiện từ năm 2022, cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu nhiệm vụ đề xuất 

Đảm bảo phù hợp với mục tiêu và các nội dung của Chương trình tài sản trí 

tuệ nêu tại khoản I, Điều 1 của Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ, cụ thể là nhằm “Đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan 

trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo môi trường khuyến khích đổi 

mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội” 

II. Nội dung nhiệm vụ đề xuất   

1. Điều kiện đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ Quốc gia 

Các đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ Quốc gia đăng ký 

tham gia thực hiện Chương trình Tài sản trí tuệ phải phù hợp và đáp ứng nhu cầu 

thực tế tại địa phương, đơn vị và thuộc một trong các nội dung Chương trình Tài 

sản trí tuệ nêu tại Khoản II, Điều 1 Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 

của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể tập trung đối với một số nội dung như: 

“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:  
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a) Xây dựng cơ sở dữ liệu, các công cụ và cung cấp dịch vụ thông tin sở hữu 

trí tuệ, bản đồ sáng chế. 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 nhằm 

tạo ra các tài sản trí tuệ được tổ chức và bài báo khoa học có tính ứng dụng cao. 

b) Hỗ trợ hình thành và phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ phân tích 

thông tin sáng chế và dự báo xu hướng phát triển công nghệ. 

c) 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. 

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

a) Đăng 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. 

b) Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể 

cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương và 

sản phẩm gắn với Chương trình OCOP. 

c) Đăng ký bảo hộ trong nước và quốc tế đối với biểu tượng chỉ dẫn địa lý 

quốc gia. 

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

a) 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 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 tổ chức. 

b) Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 

thể và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP 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. 

c)  Triển khai quy định về quản lý và sử dụng biểu tượng chỉ dần địa lý quốc 

gia, hỗ trợ sử dụng biểu tuợng chỉ dẫn địa lý quốc gia ở trong và ngoài nước. 

d)  Khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích của Việt Nam được bảo hộ, sáng 

chế của nước ngoài không được tổ chức hoặc hết thời hạn tổ chức tại Việt Nam. 

đ) Quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công 

nghệ. 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. 

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

sở hữu trí tuệ 

a)  Nâng cao năng lực của tổ chức trung gian tham gia hoạt động kiêm soát, 

quản lý các sản phẩm được tổ chức chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 

hiệu tập thể. 

b) 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. 
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5. Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội 

 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”. 

2. Lĩnh vực nhiệm vụ được ưu tiên thực hiện năm 2022  

Trong năm 2022, nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tài sản trí tuệ sẽ 

ưu tiên đối với đề xuất nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực sau: 

- Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực ra nước ngoài; 

- Bảo hộ, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý trong nước gắn với đăng ký mã số 

vùng trồng, 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. 

III. Yêu cầu về hồ sơ đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ  

1. Thành phần hồ sơ đề xuất nhiệm vụ 

- Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của đơn vị; 

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Tài sản trí tuệ (theo mẫu gửi 

kèm). 

2. Thời hạn nộp hồ sơ 

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trước ngày 26/5/2021 về Sở Khoa học và 

Công nghệ (Đ/c: Km3, Nà Cáp, Tổ 5 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng). 

Để thuận lợi cho việc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoài việc gửi 

hồ sơ qua đường công văn, đề nghị các đơn vị đề xuất nhiệm vụ gửi file điện tử về 

địa chỉ ntmaiqlcn@gmail.com hoặc maint.skhcn@caobang.gov.vn. Thông tin liên 

lạc khi cần: Đ/c Nông Thị Mai, Chuyên viên Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu 

trí tuệ, Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng: Điện thoại: 0916432110). 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo tới các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân biết và lập hồ sơ đề xuất nhiệm vụ để đăng ký tham gia thực 

hiện nếu có nhu cầu./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c) 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- TT ƯDTBKHCN;  

- Cổng TTĐT Sở KH&CN;  

- Lưu: VT, QLCN&SHTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hồng Thúy 
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