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THÔNG BÁO 

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Quyết định               

số 610/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 và Quyết định số 2338/QĐ-UBND       

ngày 21/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm 

nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2026 và định hướng đến năm 2030;  

Căn cứ Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang 

đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-SKHCN ngày 27/12/2022 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh An Giang Về việc phê duyệt biểu mẫu thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An 

Giang đến năm 2030;  

Căn cứ Hướng dẫn số 1734/HD-SKHCN ngày 27/12/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh An Giang thực hiện một số nội dung Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 

25/3/2021 (Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh 

An Giang giai đoạn 2021-2026 và định hướng đến năm 2030) và Quyết định số 

2338/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An 

Giang đến năm 2030) của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023, như sau: 

1. Các cơ quan, tổ chức đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh nhằm phát triển thương hiệu từ tài sản trí tuệ thuộc Chương trình phát triển 

thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2026 và 

định hướng đến năm 2030 cho 8 sản phẩm nông nghiệp (được nêu tại điểm a 

mục 2 phần III của Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/3/2021), cụ thể: 

Nhãn xuồng Khánh Hòa, Bắp bao tử Chợ Mới, Đường thốt nốt Tịnh Biên, 
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Nhãn Mỹ Đức, Nếp Phú Tân, Mai vàng Tân Châu, Cây chúc Thất Sơn và Khô 

cá lóc Thoại Sơn. 

2. Ngoài 8 sản phẩm nêu trên các cơ quan, tổ chức có thể đề xuất nhu cầu, 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phù hợp thực tế tại địa phương, đơn vị 

thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030 (một 

trong các nội dung nêu tại phần II của Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 

21/9/2022), như: về phát triển tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu 

chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm chủ lực đặc 

thù của tỉnh,... 

3. Phiếu đề xuất nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức (kèm theo biểu mẫu B1-

ĐXNV) đề nghị gửi trước ngày 15/01/2023 về địa chỉ Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh An Giang, số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang (thông qua Phòng Quản lý chuyên ngành) và đồng thời gửi 

kèm file đề xuất (định dạng *.doc hoặc *.docx) qua địa chỉ email: 

sokhcn@angiang.gov.vn hoặc linhkhcnag@gmail.com để thuận lợi cho việc tổng 

hợp và đề phòng thất lạc. 

Biểu mẫu được đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh An Giang tại địa chỉ: http://sokhcn.angiang.gov.vn/, mục Tin vắn/Tải 

tài liệu và văn bản.  

4. Trong quá trình đề xuất nhiệm vụ, nếu có vấn đề phát sinh chưa rõ, đề 

nghị các cơ quan, tổ chức liên hệ Phòng Quản lý chuyên ngành, điện thoại: 0296. 

3954557 để được trao đổi. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang rất mong nhận được sự quan 

tâm, đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh từ quý cơ quan, tổ chức. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh; 

- Các tổ chức KH&CN; 

- Các tổ chức (kèm theo danh sách); 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thanh Thủy 

 

mailto:sokhcn@angiang.gov.vn
mailto:linhkhcnag@gmail.com
http://sokhcn.angiang.gov.vn/


3 

 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC 

1. CỔ PHẦN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP INVESTIP, địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà 
Charmvit Tower, 117 Phố Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội. 

2. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ VIỆT, địa chỉ: Số 4 
Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

3. CÔNG TY CỔ PHẦN FAS INVEST ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - TƯ 
VẤN & ĐẦU TƯ, địa chỉ: 21 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Tp. Hồ Chí Minh. 

4. VĂN PHÒNG LUẬT SƯ  A HÒA, địa chỉ: 181/3 Cách Mạng Tháng Tám, 
Phường 5, Quận 3, Tp. HCM. 

5. CÔNG TY TNHH LUẬT ALIAT, địa chỉ: Lầu 72, Vincom Center Landmark 
81, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM 

6. CÔNG TY LUẬT TNHH TGS, địa chỉ: Số 34 Ngõ 187 Trung Kính, phường 
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

7. CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HAVIP, địa 
chỉ: VP10-12, tầng 10, Toà nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, p. Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

8. VIỆN QUẢN TRỊ QUỐC TẾ, địa chỉ: 596 Nguyễn Đình Chiểu, P3, Q3, 
Tp.HCM. 

9. Viện, Trường. 
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