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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1049 /SKHCN-QLKH
 

V/v thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì 

nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ 

năm 2022 

 

Bình Thuận, ngày  24  tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

               - Các sở, ngành, địa phương; 

               - Các tổ chức KH&CN; 

               - Các doanh nghiệp có liên quan. 

                    

 

Sở Khoa học và Công nghệ có nhận Công văn số 7706/SHTT-NĐHT ngày 

11/8/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nâng cao 

nhận thực, tập huấn đào tạo thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu 

thực hiện từ năm 2022 (đính kèm). Trong đó, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo tuyển 

chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Sau đây gọi tắt là Nhiệm vụ SHTT). 

Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện Nhiệm vụ 

SHTT, cụ thể:  

1. Danh mục các nhiệm vụ: 

a. Các nhiệm vụ hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm 

OCOP, sản phẩm nông nghiệp: 

(i) Tên nhiệm vụ: 

- Nhiệm vụ số 1: Nâng cao nhận thức về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho 

các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của 

khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. 

- Nhiệm vụ số 2: Nâng cao nhận thức về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho 

các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của 

khu vực Trung Bộ. 

- Nhiệm vụ số 3: Nâng cao nhận thức về bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho 

các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của 

khu vực Tây Nam Bộ. 

(ii) Phương thức thực hiện: Tuyển chọn. 

(iii) Yêu cầu về chuyên môn: Trang bị được các kiến thức và kỹ năng về: tài 

sản trí tuệ, quản lý chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ; sản xuất và 

kinh doanh sản phẩm theo nhu cầu thị trường và theo chuỗi giá trị của sản phẩm 



được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; truyền đạt kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm 

thực tiễn tại hội trường, kết hợp với hội nghị đầu bờ và tham quan, chia sẻ, học tập 

kinh nghiệm thực tiễn. 

Ghi chú: Mỗi nhiệm vụ nêu trên chỉ tuyển chọn 01 tổ chức chủ trì đáp ứng 

điều kiện để triển khai đồng thời tại các địa phương trong khu vực địa lý của nhiệm 

vụ được phê duyệt. 

b. Nhiệm vụ hỗ trợ cho cộng đồng nữ trí thức Việt Nam: 

(i) Tên nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức, năng lực sử dụng công cụ sở hữu trí 

tuệ, đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh cho cộng 

đồng nữ trí thức Việt Nam 

(ii) Phương thức thực hiện: Tuyển chọn. 

(iii) Đơn vị chủ trì bố trí kinh phí đối ứng để tổ chức/tham gia các hoạt động 

trưng bày, triển lãm trong và ngoài nước giới thiệu các tài sản trí tuệ, kết quả đổi 

mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và sản xuất, kinh doanh của cộng đồng nữ 

trí thức Việt Nam. 

2. Thành phần và phương thức nộp hồ sơ: theo Công văn số 7706/SHTT-

NĐHT (biểu mẫu đính kèm). 

3. Thời hạn nhận hồ sơ: 

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm 

vụ là 17h00 ngày 27/9/2021; 

- Ngày tiếp nhận hồ sơ: Là ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu 

lên phong bì hồ sơ (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc ngày đóng dấu “đến” của 

Cục Sở hữu trí tuệ (trường hợp nộp trực tiếp). 

Ngoài ra, các tổ chức tham gia tuyển chọn vui lòng gửi một bản điện tử của 

thuyết minh nhiệm vụ về Sở Khoa học và Công nghệ để biết qua địa chỉ email: 

linhnd@skhcn.binhthuan.gov.vn. 

Thông tin liên hệ:  Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ. 

                               ĐT:  0888.12.8583 (Linh)  hoặc 0252.382.36.79.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLKH.   

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Linh Nhơn
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