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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác 

và quản trị tài sản trí tuệ, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 

 

Thực hiện Thông báo số 23/TB-SKHCN ngày 02/6/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ thông báo Lịch tập huấn về Sở hữu trí tuệ, nâng cao năng lực bảo 

hộ, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ và hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu; 

Trên cơ sở danh sách các đơn vị đăng ký tập huấn, UBND huyện trân trọng 

kính mời đại biểu tham dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Đại diện UBND các xã, thị trấn. 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đã, đang và sẽ 

thực hiện khai thác tài sản trí tuệ:  

+ HTX Nông nghiệp Công Sơn, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

+ HTX Rau củ quả sạch Gia Cát, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

+ Công ty TNHH Hoàng Liên MC, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

+ HTX dịch vụ Ba Sơn, Xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

+ HTX Nông nghiệp sạch Phát Huy, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Lạng Sơn. 

+ Ông Nguyễn Sơn Hà – Hộ sản xuất rượu thủ công, thôn Thâm Mò, xã Phú 

Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. 

(Có danh sách các đại biểu đăng ký tham gia tập huấn) 

2. Nội dung:  

- Tập huấn kiến thức cơ bản về Sở hữu trí tuệ; tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức, ý thức tôn trọng quyền  sở hữu trí tuệ, góp phần hình thành văn hóa sở hữu trí  

tuệ trong xã hội; một số nội dung về nâng cao năng lực bảo hộ, khai thác và quản 

trị tài sản trí tuệ. 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và đăng ký hỗ 

trợ kinh phí Nghị quyết số 08/2019/NQ-HDND về chính sách đặc thù khuyến 

khích đầu tư, phát triển  hợp  tác,  liên  kết  sản  xuất  và  tiêu  thụ sản  phẩm  nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 và Nghị quyết 



số 15/2021/NQ-HDND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND;  

- Thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về một số nội dung có liên quan. 

3. Thời gian thực hiện: 08 giờ 00 phút, ngày 09/6/2022 

4. Địa điểm tập huấn: Tại Hội trường tầng 4 Sở Khoa học và Công nghệ, 

638 Bà Triệu, phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đại biểu tham dự đúng thời gian và địa 

điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Khoa học & Công nghệ; 

- Như TP mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng KTHT huyện; 

- C,PCVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 Đào Anh Tuấn 
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