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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng 

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 

 

           

 Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố;  

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

 

Căn cứ  văn bản  số 3784/SHTT-NĐHT ngày 03/3/2020 của Cục Sở hữu trí 

tuệ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4; 

Theo đó chủ đề kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 “Đổi mới sáng 

tạo vì một tương lai xanh”, 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và 

phát động của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn  

số 3784/SHTT-NĐHT ngày 03/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị 

quý cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và trong điều kiện phòng, 

chống dịch Covid-19, tổ chức các hoạt động đồng hưởng ứng Ngày sở hữu 

trí tuệ thế giới 26/4 với hình thức phù hợp, nhằm tuyên truyền đến cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, người dân và các tổ chức, cá nhân 

trong phạm vi quản lý biết về Ngày sở hữu trí tuệ thế giới để Ngày sở hữu 

trí tuệ thế giới thực sự có ý nghĩa tại Quảng Trị, góp phần nâng cao nhận 

thức cho người dân về tôn trọng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; cổ vũ cho các 

hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng cuộc sống và các thành quả 

sáng tạo khác trong thời gian từ ngày 22/4/2020 đến ngày 29/4/2020. 

Gợi ý một số hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày SHTT thế giới:  

- Thiết kế, phát hành tài liệu tuyên truyền về SHTT: poster, bản tin, treo 

băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị với chủ đề chung nêu trên. 

- Phát động tuyên truyền và tham gia các cuộc thi về sáng tạo, sáng chế 

(Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2020 do Sở 

Khoa học và Công nghệ tổ chức; Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng 

tỉnh Quảng Trị, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị,…). 
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- Tổ chức viết bài, chia sẻ thông tin chủ đề liên quan đến SHTT, sáng 

kiến, chống hàng giả, đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm xây dựng và phát triển 

nhãn hiệu hàng hóa,…   

Sở KH&CN rất mong nhận được sự hưởng ứng và phối hợp của quý 

cơ quan, đơn vị. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLCN&SHTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thiềm 
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