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THÔNG BÁO 

 Về việc đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình  

phát triển tài sản trí tuệ năm 2023 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý 

 

Căn cứ 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; 

Thực hiện Công văn số 3143/SHTT-NĐHT ngày 27/4/2022 của Cục Sở hữu trí 

tuệ về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ năm 2023 và Công văn số 1980 /VP-KGVXNV ngày 09/5/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ năm 2023. 

Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân đề xuất 

nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2023 do Bộ 

Khoa học và Công nghệ quản lý với một số nội dung như sau: 

1. Các dự án được ưu tiên: 

- Đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận cho 

các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương gắn với quản lý, kiểm soát chất lượng 

và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ. 

- Chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ các nhiệm vụ thực hiện ở vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn và các địa phương chưa có nhiệm vụ 

cấp quốc gia tham gia Chương trình giai đoạn 2020 – 2022. 

2. Phiếu đề xuất nhu cầu, nhiệm vụ được thực hiện theo mẫu kèm theo Thông 

báo này và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 08 Nguyễn Tất Thành – 

TP.Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận trước ngày 20/5/2022.  
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Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở 

Khoa học và Công nghệ - Điện thoại 0252.3832247 gặp chị Huỳnh Thị Kim 

Phượng (email: phuonghtk@skhcn.binhthuan.gov.vn) 

Trên cơ sở đề xuất của các tổ chức, cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tổng 

hợp, xem xét tính cấp thiết, tổ chức xác định nhiệm vụ, trình chủ tịch UBND tỉnh 

đề xuất đặt hàng với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trong năm 2023. 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết./. 

 
 

  

  

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành; 

- Các tổ chức KHCN trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trong tỉnh; 

- Các Viện, Trường có chương trình hợp tác 

với tỉnh; 

- Lưu: VT, QLCN(P). 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Thanh Nga  
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