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Phần I 
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

 

I. Sự cần thiết 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh 
chóng, tăng trưởng kinh tế của các quốc gia được thúc đẩy chủ yếu bởi tiến bộ 
công nghệ dựa trên tri thức. Tiến bộ này chỉ có thể đạt được thông qua một hệ 
thống đổi mới quốc gia trong đó hệ thống sở hữu trí tuệ hiện đại, được vận hành và 
thực thi có hiệu quả được coi là một trong những yếu tố quan trọng. Ở Việt Nam, 
trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi 
mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đã được triển khai thực hiện và đạt 
được những thành quả nhất định. Mô hình tăng trưởng từng bước được chuyển đổi 
theo hướng kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu; năng suất lao động, năng lực 
cạnh tranh quốc gia từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, sự chuyển đổi này về cơ 
bản vẫn còn chậm, chủ yếu vẫn dựa vào tăng vốn đầu tư, khai thác tài nguyên và 
lao động giá rẻ, trong khi đó năng suất lao động chưa cao, việc ứng dụng khoa học, 
công nghệ vào sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân 
của tình trạng này là hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam còn thiếu hiệu quả 
và chưa đóng góp nhiều cho tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc đưa hệ 
thống sở hữu trí tuệ quốc gia tới một bước phát triển mới, bảo đảm tính minh bạch, 
hiệu quả và độ tin cậy cao là rất cần thiết nhằm góp phần khuyến khích hoạt động 
nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển giao công nghệ, tri 
thức, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh. 

Nhằm phát huy vai trò quan trọng của sở hữu trí tuệ đối với phát triển kinh 
tế - xã hội, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa sở hữu trí tuệ với các ngành, lĩnh vực kinh 
tế - xã hội, các ưu tiên phát triển và nguồn lực của quốc gia, Chính phủ đã ban 
hành Chiến lược Sở hữu trí tuệ theo Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 
của Thủ tướng Chính phủ, với các nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, được 
đặt ra ở cấp độ quốc gia nhằm khuyến khích và tạo thuận lợi cho việc tạo lập, bảo 
hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ một cách hiệu quả. Theo đó, để thực hiện 
Chiến lược, bên cạnh các Bộ, ngành liên quan thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương cũng có trách nhiệm "Triển khai thực hiện Chiến lược, 
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đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương". 

Trong những năm qua, với chiến lược cải cách mạnh mẽ dựa trên phát huy 
tiềm năng, nội lực hướng đến phát triển bền vững, Ninh Thuận đã có những bước 
tiến lớn về kinh tế, tốc độ tăng trưởng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng dần đều. Năm 
2019, Ninh Thuận còn lọt vào nhóm 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả 
nước (GRDP đạt 13,18%). Với cơ chế, chính sách tập trung vào các nhóm ngành đột 
phá, trụ cột của tỉnh về phát triển năng lượng tái tạo, tổ hợp điện khí, du lịch, nông 
nghiệp công nghệ cao... đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và 
nước ngoài, từ đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, 
hoạt động khoa học công nghệ nói chung, sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo nói 
riêng nắm giữ vai trò quan trọng trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Đặc biệt, nhiều cơ chế đặc thù đã được ban hành nhằm phát triển các sản phẩm 
đặc sản, lợi thế của tỉnh; các sản phẩm đã bước đầu tạo dựng được danh tiếng trên 
thị trường và mang lại giá trị kinh tế ngày càng cao cho người sản xuất, kinh doanh.  

Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động tạo dựng, bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ 
trên địa bàn tỉnh vẫn chưa phát triển đúng mức với tiềm năng cũng như tốc độ và 
xu thế hội nhập kinh tế của tỉnh; nhận thức của các cấp, các ngành về sở hữu trí tuệ 
còn chưa thực sự xem và sử dụng sở hữu trí tuệ là một công cụ để phát triển bền 
vững; hoạt động đăng ký bảo hộ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ còn ít; hoạt 
động khai thác quyền sở hữu trí tuệ chưa được quan tâm; các sản phẩm đặc thù, 
chủ lực của tỉnh đã bước đầu được tạo dựng quyền sở hữu trí tuệ nhưng chưa được 
khai thác, phát triển tương xứng với tiềm năng... Vì vậy, việc triển khai một cách 
có hệ thống và đồng bộ các hoạt động về sở hữu trí tuệ, trong đó có phát triển tài 
sản trí tuệ cho các sản phẩm, ngành hàng lợi thế của tỉnh nhằm thúc đẩy sản xuất 
phát triển, gia tăng chuỗi giá trị hàng hóa, góp phần mang lại lợi ích cho doanh 
nghiệp, người sản xuất và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đảm bảo sự chủ động 
hội nhập kinh tế của tỉnh là yêu cầu cấp bách hiện nay.  

II. Căn cứ pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018; 

- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14/6/2019; 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017; 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; 
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- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu 
công nghiệp; 

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;  

- Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16/08/2010 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng; 

- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP; 

- Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính phủ về việc 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số103/2006/NĐ-CP; 

- Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT năm 2005 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật SHTT năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan; 

- Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030; 

- Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình phát triển TSTT đến năm 2030; 

- Thông tư 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên 
môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; 

- Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 29/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 về Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. 

- Các văn bản khác liên quan. 

 

 

 

 

Phần II 

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

 

I. Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  

1. Bộ máy quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  
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Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn 
tỉnh do ba cơ quan đảm nhiệm: Sở Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (lĩnh vực giống cây trồng) và Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch (lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan), trong đó 
Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò là cơ quan đầu mối. Về nhân lực, mỗi Sở 
đều bố trí 02 cán bộ thực hiện công tác sở hữu trí tuệ nhưng đều làm công tác kiêm 
nhiệm. 

Ngoài các Sở nói trên, việc triển khai hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu 
trí tuệ còn có sự tham gia của Sở Thông tin - Truyền thông (quản lý trên môi 
trường mạng) và hỗ trợ tích cực của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (thông 
qua Phòng Kinh tế Hạ tầng và Hội đồng Khoa học công nghệ/Ban Khoa học công 
nghệ/Tổ tư vấn về khoa học công nghệ). 100% Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện 
đều bố trí cán bộ theo dõi công tác khoa học công nghệ (trong đó có sở hữu trí tuệ) 
và có sự liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các Sở quản lý về sở hữu trí tuệ để triển 
khai các hoạt động liên quan.  

2. Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

Công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ chủ yếu do Sở Khoa học và 
Công nghệ thực hiện trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, các nội dung liên quan 
đến lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan và giống cây trồng hầu như chưa được 
triển khai trên thực tế. 

Các nội dung quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp đã được triển khai 
gồm: Tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, chiến lược 
về sở hữu trí tuệ; tổ chức triển khai các chương trình, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ; hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu trí tuệ; 
công tác sáng kiến. 

Một số công cụ, biện pháp phục vụ quản lý nhà nước về SHTT: 

- Về thủ tục hành chính: Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hiện tại chỉ có lĩnh 
vực sở hữu công nghiệp có 02 thủ tục hành chính liên quan đến sở hữu trí tuệ là 
thủ tục cấp và thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động 
giám định sở hữu công nghiệp tại Sở Khoa học và Công nghệ; lĩnh vực giống cây 
trồng và quyền tác giả, quyền liên quan không có thủ tục hành chính tại Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tuy nhiên, 
hoạt động cấp và cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám 
định sở hữu công nghiệp chưa được triển khai tại Ninh Thuận (do chưa có hồ sơ 
đơn được nộp). 

- Về cơ sở dữ liệu SHTT liên thông và kết nối đồng bộ giữa các cơ quan nhà 
nước: Hiện nay, tỉnh chưa có cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ toàn tỉnh, công tác theo 
dõi tình hình đơn đăng ký, văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, giống cây trồng 
và quyền tác giả, quyền liên quan đều chưa được hệ thống hóa, hiện đại hóa.  

3. Đánh giá chung 
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Về công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ nói chung: Hoạt động quản 
lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã được quan tâm và đầu tư từ rất sớm; các cơ chế, 
chính sách nhằm phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh được tham 
mưu ban hành và triển khai phù hợp với các chính sách, pháp luật của nhà nước và 
các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ 
bước đầu được tổ chức thực hiện bài bản, có hiệu quả. 

Về công tác xây dựng và ban hành các văn bản, chính sách, cơ chế: Trong 
giai đoạn 2011-2020, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù, 
kịp thời về hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ nói chung, sở hữu trí tuệ nói riêng 
và đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Tuy nhiên, các chương trình, 
chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động tạo dựng, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ 
chưa được lồng ghép, kết nối chặt chẽ; hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, từ đó khuyến khích đăng ký 
bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ phát triển, khai thác tài sản trí tuệ vẫn chưa thực sự rõ 
ràng. 

Về hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước: Các cơ quan có chức năng quản lý 
nhà nước về sở hữu trí tuệ. Công tác quản lý quyền tác giả, quyền liên quan, giống 
cây trồng mới chưa có được sự đầu tư đúng mức. Tại Ủy ban nhân dân các 
huyện/thành phố chỉ có cán bộ theo dõi khoa học công nghệ (trong đó có sở hữu trí 
tuệ) không chuyên trách, không có kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, không được 
đào tạo thường xuyên về sở hữu trí tuệ nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển 
khai các hoạt động về sở hữu trí tuệ trên địa bàn huyện/thành phố. Việc hỗ trợ khai 
thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu về sở hữu trí tuệ; tăng cường 
đầu tư, phát triển hạ tầng, ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động xác lập, 
khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chưa được quan tâm thực hiện, chưa có cơ 
sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ của tỉnh, chưa khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu của 
quốc gia về sở hữu trí tuệ, chưa có sự kết nối đồng bộ giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương. 

II. Nguồn lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ 

1. Các chủ thể quyền 

a) Tổ chức khoa học công nghệ 

Tính đến hết tháng 12/2020, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 21 tổ chức 
khoa học công nghệ (02 tổ chức do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng 
nhận và 19 tổ chức do Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận). Nhân lực 
trong các tổ chức khoa học công nghệ có trình độ tương đối cao, tỷ lệ lao động có 
trình độ đại học và trên đại học chiếm tới 86,3% tổng số lao động. Về hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng của các tổ chức khoa học công nghệ, trong giai đoạn 2016-
2020, các tổ chức khoa học công nghệ đã thực hiện gần 100 nhiệm vụ khoa học 
công nghệ các cấp. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê về số lượng đơn đăng ký sáng 
chế/giải pháp hữu ích thì không tổ chức khoa học công nghệ nào đã từng nộp đơn 
đăng ký; tình trạng trên xảy ra tương tự với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.  
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b) Doanh nghiệp khoa học công nghệ: Bắt đầu từ năm 2015, tỉnh Ninh 
Thuận đã triển khai hướng dẫn, theo dõi và ươm tạo các doanh nghiệp thành lập 
doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2020, tỉnh Ninh 
Thuận mới chỉ có 01 doanh nghiệp khoa học công nghệ được chứng nhận. Công 
tác ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ tương đối khó khăn do các doanh 
nghiệp chưa tích cực, chủ động chuẩn bị cho việc chuyển đổi thành doanh nghiệp 
khoa học công nghệ. Điều này còn xuất phát từ lý do phần lớn các doanh nghiệp ở 
Ninh Thuận là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ với tiềm năng về vốn hạn chế, số lượng 
lao động ít, năng lực khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học công nghệ còn 
thấp, trình độ công nghệ ở mức thấp đến trung bình… 

c) Doanh nghiệp: Đây là nhóm chủ thể tiềm năng tạo ra tài sản trí tuệ có khả 
năng ứng dụng vào thực tiễn cao do được tạo ra từ nhu cầu giải quyết các vướng 
mắc, các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, theo 
thống kê thì trong giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không 
tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp nào, điều này cho thấy 
mức độ quan tâm của các doanh nghiệp đối với lĩnh vực khoa học công nghệ còn 
thấp, cũng như cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên 
cứu và ứng dụng khoa học công nghệ còn nhiều hạn chế.  

d) Cá nhân 

Vai trò của các cá nhân đối với hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ rõ nét nhất là 
ở lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, ở đó, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tạo ra tác 
phẩm văn học nghệ thuật tùy theo tài năng và ngẫu hứng cá nhân.  

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, hầu hết các cá nhân tham gia 
nghiên cứu đều thuộc các tổ chức tập thể, trong đó tập trung ở các tổ chức nghiên 
cứu. Nhân lực làm nghiên cứu trong khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ lệ rất thấp.  

2. Nguồn lực tài chính 

- Nguồn kinh phí cho thực hiện các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ 
gồm kinh phí từ ngân sách và kinh phí đầu tư từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 
Về nguồn kinh phí từ ngân sách, bên cạnh việc bố trí ngân sách cho hoạt động 
thường xuyên thì một phần lớn kinh phí được bố trí thông qua thực hiện các 
chương trình, đề tài, dự án… Trong thời gian vừa qua, Ninh Thuận đã có sự quan 
tâm đặc biệt cũng như sự đầu tư rất lớn cho công tác hỗ trợ hoạt động khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, chưa kể kinh phí lồng ghép với các chương trình, dự 
án khác, Chương trình hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2005-
2010 chỉ là 288 triệu đồng, cho giai đoạn 2011-2015 là 1,973 tỷ đồng và đến giai 
đoạn 2016-2020 đã được bố trí là 12,3 tỷ đồng (tăng gấp 53 lần so với giai đoạn 
2005-2010 và 6,23 lần so với giai đoạn 2011-2015).  

- Ngoài ra, kinh phí cho hoạt động tạo dựng, khai thác và phát triển tài sản 
trí tuệ trên địa bàn tỉnh còn được bố trí lồng ghép trong các Chương trình liên quan 
như Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP). Riêng trong năm 
2020, tổng kinh phí thực hiện Chương trình OCOP là 8,609 tỷ đồng, trong đó ngân 
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sách Trung ương là 4,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3,119 tỷ đồng, nguồn vốn 
khác là 0,69 tỷ đồng. 

3. Đánh giá chung 

a) Về nguồn nhân lực 

- Hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua chủ yếu 
do các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với đội ngũ 
cán bộ, công chức thực hiện, chưa thu hút nhân lực chất lượng cao tham gia vào 
hoạt động nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ. Nguồn nhân lực thực hiện công 
việc liên quan đến sở hữu trí tuệ trong các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ còn mỏng và đều làm công tác kiêm nhiệm, không thường 
xuyên được tham gia tập huấn, đào tạo về chuyên môn sở hữu trí tuệ, năng lực của 
đội ngũ quản lý nhà nước và thực thi quyền sở hữu trí tuệ chưa đồng đều. 

- Nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động sở hữu trí tuệ, đặc biệt là nguồn 
nhân lực của các tổ chức khoa học công nghệ cũng chưa được thường xuyên đào 
tạo, nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ. Phần lớn các doanh nghiệp không có chính 
sách khuyến khích người lao động tham gia các hoạt động nghiên cứu, sáng kiến; 
không có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. 

- Các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp khoa học công nghệ) đều chưa có sự 
quan tâm đối với công tác theo dõi hoạt động sở hữu trí tuệ của đơn vị, chưa bố trí 
cán bộ làm công tác quản trị tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp.  

b) Về nguồn lực tài chính:  Mặc dù những năm gần đây, chính sách của tỉnh 
đã tăng cường ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động sở hữu trí tuệ nhưng vẫn 
chưa đáp ứng được nhu cầu. Nguồn lực xã hội (chi đầu tư từ các doanh nghiệp) 
cho hoạt động sở hữu trí tuệ còn thấp. 

III. Hoạt động thúc đẩy tạo dựng, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ 
(TSTT) 

1. Hoạt động đăng ký đăng ký xác lập quyền: Hoạt động nộp đơn đăng ký 
xác lập quyền SHTT có sự biến động mạnh trong giai đoạn 2016-2020 so với giai 
đoạn 2011-2015, trong khi đơn đăng ký nhãn hiệu đã có sự gia tăng mạnh mẽ (251 
đơn so với 130 đơn) thì đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công 
nghiệp đều sụt giảm.  

2. Hoạt động hỗ trợ tạo lập, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản 
phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương 

- Xác định việc tạo dựng, bảo vệ, khai thác quyền SHTT đối với các sản 
phẩm đặc thù là nhiệm vụ quan trọng, có vai trò quan trọng góp phần nâng cao 
chất lượng sản phẩm, quảng bá hình ảnh sản phẩm của tỉnh, từ đó nâng cao giá trị 
sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong những năm qua Ninh Thuận đã ban hành nhiều 
chính sách, cơ chế đặc thù nhằm phát triển các sản phẩm đặc sản, chủ lực của tỉnh 
gắn với việc tăng cường bảo hộ quyền SHTT, trước hết là các chỉ dẫn thương mại, 
cho các sản phẩm này. Việc đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh được 
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tiến hành bài bản, không dàn trải mà tập trung đi vào chiều sâu, các sản phẩm được 
hỗ trợ từng bước từ tạo dựng đến khai thác, phát triển theo chuỗi liên kết chứ 
không chỉ dừng ở bước xác lập quyền. 

- Việc lồng ghép các chương trình (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và 
công nghệ) bước đầu đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm nông sản trên địa tỉnh, nhất khu vực nông thôn; đồng thời mang 
lại hiệu quả cao trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu, 
nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản, hình thành và phát triển liên kết hợp tác trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

3. Hoạt động hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ trong các 
nhóm ngành đột phá, trụ cột của tỉnh: Theo Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 
10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh 
Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì 6 nhóm ngành kinh tế trụ cột 
của tỉnh Ninh Thuận được xác định là: năng lượng; du lịch, nông - lâm - thủy sản; 
giáo dục đào tạo; xây dựng và kinh doanh bất động sản. Trong giai đoạn 2016-
2020, ngoài nhóm ngành nông - lâm - thủy sản thì chưa có những hoạt động cụ thể 
hỗ trợ việc xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các nhóm ngành còn lại, 

4. Hoạt động hỗ trợ tạo dựng, đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên 
quan 

- Với đặc thù Ninh Thuận là vùng đất có giao thoa giữa các nền văn hóa 
khác nhau của người Kinh, người Hoa, người Chăm, Raglai, K'ho… Do đó, rất đa 
dạng về ngôn ngữ, ẩm thực và tín ngưỡng, phong phú về đời sống văn hóa. Đặc 
biệt, Ninh Thuận còn gìn giữ được nhiều di sản của nền văn hóa Chăm pa như: 
chữ viết, dân ca, nghệ thuật múa, trang phục, nghề dệt thổ cẩm, nghệ thuật kiến 
trúc, điêu khắc... Mặc dù chưa thể có dữ liệu thống kê  đầy đủ về tình hình tạo 
dựng, đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan ở Ninh Thuận cũng như 
hoạt động đầu tư về cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực cho việc tạo dựng, đăng ký 
các quyền này nhưng các quyền này là những tài sản trí tuệ tiềm năng cần được 
quan tâm, lưu giữ và phát triển trong tương lai bởi giá trị to lớn về văn hóa, xã 
hội mà các tài sản trí tuệ này mang lại cũng như đóng góp thiết thực vào tăng 
trưởng kinh tế nội tỉnh. 

- Đối với việc khai thác, phát huy các tri thức truyền thống, bí quyết kỹ 
thuật, văn hóa dân gian trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, việc sưu tầm, bảo 
tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc (nhất là dân 
tộc Chăm) đã được quan tâm, từng bước tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tốt 
như: Thường xuyên tổ chức các triển lãm, trưng bày chuyên đề về văn hóa Chăm; 
xây dựng hồ sơ công nhận di sản văn hóa phi vật thể đối với một số tập quán tín 
ngưỡng như "Nghi lễ đầu năm của người Chăm ở làng Bỉnh Nghĩa";… 

5. Hoạt động hỗ trợ đăng ký bảo hộ giống cây trồng 

Tại Ninh Thuận, tính đến tháng 02/2020 mới chỉ có 12 đơn đăng ký bảo hộ 
giống cây trồng được nộp. Hoạt động hỗ trợ đăng ký bảo hộ giống cây trồng trên 
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địa bàn tỉnh trong thời gian qua mới chỉ là bước đầu, chưa có dữ liệu thống kê đầy 
đủ về nguồn lực đầu tư cho hoạt động tạo dựng và bảo hộ đối với giống cây trồng 
của tỉnh. 

Trong lĩnh vực bảo vệ nguồn gen, Ninh Thuận là tỉnh có nhiều nguồn gen 
cây trồng vật nuôi đặc hữu có tiềm năng kinh tế, mang tính độc đáo về nguồn gen. 
Vì vậy, trong khuôn khổ Đề án khung bảo tồn nguồn gen giai đoạn 2014-2020 và 
các chương trình khác, một số nhiệm vụ về bảo tồn, phát triển, khai thác nguồn gen 
đã được triển khai mang lại kết quả tích cực. 

6. Đánh giá chung 

Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều cơ chế, 
chính sách đặc thù nhằm phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản 
phẩm nông nghiệp đặc thù của tỉnh. Hầu hết các kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh đều đặt vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển tài sản 
trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù làm trọng tâm. Và trong thực tế, công tác tạo 
dựng, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù của tỉnh đã 
đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế 
như: 

- Tỉnh chưa có cơ chế khuyến khích các cá nhân tham gia vào quá trình 
nghiên cứu đổi mới công nghệ, chọn tạo giống cây trồng và sáng tạo văn hóa; 

- Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng 
như đầu tư nghiên cứu phát triển chưa thu hút được sự tham gia của các doanh 
nghiệp;  

- Các chính sách hỗ trợ tạo dựng, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ đối với 
các nhóm ngành đột phá, trụ cột (trừ nhóm ngành nông - lâm - ngư nghiệp) chưa rõ 
ràng, chưa có sự quan tâm đúng mức; 

- Thị trường tài sản trí tuệ bước đầu được hình thành thông qua sự hỗ trợ, 
thúc đẩy của Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ban, ngành. Tuy nhiên, thị 
trường này còn sơ khai và các trường, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp mới 
chủ yếu là kết nối cung - cầu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học đã được 
tạo ra chứ chưa theo hướng nhằm tạo ra các kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ; 

- Tỉnh chưa xây dựng và cung cấp các công cụ và dịch vụ thông tin sở hữu 
trí tuệ cho các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp để hỗ trợ cho công 
tác nghiên cứu và định hướng hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 
của các chủ thể này; 

 - Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực 
nông nghiệp, chế biến, bảo quản sản phẩm nông sản chưa đáp ứng được yêu cầu 
của sản xuất, kinh doanh sản phẩm; việc ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo 
hướng hữu cơ trong nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh chưa thực sự quan 
tâm khai thác các sáng chế, các công nghệ đã hết thời hạn bảo hộ hoặc các sáng 
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chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam phục vụ cho việc đổi mới 
công nghệ phục vụ sản xuất của doanh nghiệp; 

- Việc khai thác tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc thù của tỉnh chưa 
được thực hiện một cách có hiệu quả, đa phần mới chỉ thực hiện việc xác lập 
quyền, còn việc bảo vệ và khai thác thì mới ở mức sơ khai. Việc khai thác nguồn 
gen, tri thức truyền thống, văn hóa dân gian chưa thực sự được quan tâm. 

IV. Hoạt động hỗ trợ bảo vệ/thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

1. Hệ thống các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Công tác thực thi 
quyền SHTT trên địa bàn tỉnh được giao cho Thanh tra Sở Khoa học và Công 
nghệ, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý thị 
trường Ninh Thuận, Chi cục Hải quan Ninh Thuận (thuộc Cục Hải quan Khánh 
Hòa), Phòng cảnh sát kinh tế thuộc Công an tỉnh, ngoài ra còn có Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, cấp tỉnh. Lực lượng nhân sự làm công tác thực thi các vụ việc liên quan 
đến sở hữu công nghiệp kiêm nhiệm cùng các công tác nghiệp vụ khác. Việc đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm công tác thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ chưa được chú trọng, các cán bộ không thường xuyên được 
tham gia các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn về sở hữu trí tuệ.  

2. Hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ: Tuy hệ thống các cơ quan thực 
thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được bố trí đầy đủ nhưng hiện nay 
các hoạt động bảo đảm quyền chủ yếu do Cục Quản lý thị trường và Thanh tra Sở 
Khoa học và Công nghệ thực hiện.  Các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
mới chỉ được xử lý bằng biện pháp hành chính, còn về biện pháp dân sự, hình sự 
hay kiểm soát hàng hóa xuất, nhập khẩu có liên quan đến sở hữu trí tuệ thì theo 
thống kê từ năm 2011 đến nay chưa xử lý vụ việc nào liên quan đến xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. 

3. Đánh giá chung 

- Về hệ thống các cơ quan bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ: các cơ 
quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ đang ngày càng phát huy vai trò bảo đảm thực 
thi thông qua số lượng vụ việc xử lý xâm phạm ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, các 
cơ quan thực hiện chức năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ còn chưa thực sự chủ 
động trong công tác phát hiện và xử lý xâm phạm, chủ yếu dựa vào sự phối hợp, 
cung cấp thông tin của các chủ thể quyền. Các cơ quan hoạt động độc lập, rời rạc, 
chưa có cơ quan đầu mối về công tác xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa 
bàn.  

- Về nhân lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ: nguồn nhân lực còn mỏng, 
không thường xuyên được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về sở hữu trí tuệ… 

- Về các hoạt động hỗ trợ thực thi quyền sở hữu trí tuệ: chưa có hoạt động 
bổ trợ tư pháp về sở hữu trí tuệ cũng như đội ngũ giám định viên sở hữu trí tuệ trên 
địa bàn tỉnh. 
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V. Hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ 

1. Các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ: Các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí 
tuệ hiện đang được triển khai trên địa bàn tỉnh chủ yếu gồm các hoạt động sau: Hỗ 
trợ, hướng dẫn, tư vấn (miễn phí) từ các cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư 
vấn từ các Công ty cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; hỗ trợ từ các tổ 
chức trung gian (Hội, hiệp hội, tập thể người sản xuất, kinh doanh sản phẩm…) 
trong việc quản lý và khai thác tài sản trí tuệ. 

2. Đánh giá chung 

Mặc dù nhu cầu sử dụng các dịch vụ hỗ trợ về sở hữu trí tuệ rất lớn nhưng 
hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp cũng như tổ 
chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ về sở hữu trí tuệ nào đăng ký hoạt động. 

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ, do cán bộ làm công tác sở hữu trí tuệ 
kiêm nhiệm, không được đào tạo bài bản, chuyên sâu về sở hữu trí tuệ; không được 
thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn; 
nguồn dữ liệu phục vụ tra cứu không đầy đủ, không được cập nhật kịp thời nên 
việc hỗ trợ đa phần chỉ dừng ở mức tư vấn các thủ tục liên quan, còn các yêu cầu 
hỗ trợ chuyên sâu như tư vấn tra cứu thông tin phục vụ nghiên cứu, đánh giá khả 
năng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, khả năng xâm phạm quyền trước khi đưa 
đối tượng vào sử dụng… hầu như chưa thực hiện được. 

Các hiệp hội, các tổ chức trung gian cũng đã từng bước giữ vai trò quan 
trọng trong việc xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, phần 
lớn các hiệp hội ngành nghề, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động chưa thực 
sự hiệu quả trong việc hỗ trợ khai thác, phát triển các tài sản trí tuệ đã được bảo hộ. 

VI.  Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội 

- Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ đã được triển khai 
thường xuyên, dưới nhiều hình thức. Đến nay, các doanh nghiệp và người dân trên 
địa bàn tỉnh đã bước đầu có ý thức về việc tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ; nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác lập, bảo hộ, khai thác quyền 
sở hữu trí tuệ ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, các nội dung tuyên truyền đa phần 
vẫn hướng tới đối tượng là các doanh nghiệp, tổ chức, chưa có chương trình giáo 
dục phù hợp cho các cá nhân nhằm hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội. 
Việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra khá phổ biến, người tiêu dùng vẫn 
ưu tiên lựa chọn các sản phẩm là hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ do giá cả cạnh 
tranh, gây khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sản phẩm được bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển sản phẩm.   

VII. Hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ 

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã bắt đầu có 
những định hướng tìm hiểu về việc phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu sản 
phẩm ra nước ngoài. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài chưa được chú trọng triển khai; tỉnh chưa 
có sự hỗ trợ hữu hiệu cho việc thúc đẩy, bảo hộ, quảng bá quyền sở hữu trí tuệ ở 
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nước ngoài, do vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ở nước 
ngoài đối với các sản phẩm của các doanh nghiệp của tỉnh.  

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ về sở hữu trí 
tuệ chưa tận dụng các lớp, khóa đào tạo trong nước và nước ngoài do cơ quan sở 
hữu trí tuệ trung ương tổ chức. 

 
 

Phần III 
NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

 

I. Quan điểm và mục tiêu xây dựng đề án 

1. Quan điểm 

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện cần bám sát mục tiêu tại Quyết định số 
1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Sở hữu trí tuệ thực sự trở thành công cụ động lực tăng trưởng, thúc đẩy 
phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các nhóm ngành 
trụ cột của tỉnh, bảo đảm hoạt động cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ lợi ích hợp pháp 
của các chủ thể trong xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội của tỉnh; 

- Các cơ chế, chính sách sở hữu trí tuệ là một bộ phận không thể tách rời 
trong chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh; 

- Phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ có trọng tâm, trọng điểm, đóng vai trò 
quan trọng trong quá trình phát triển các nhóm ngành trụ cột, nhất là các lĩnh vực 
có sản phẩm đặc thù, chủ lực của tỉnh; 

- Hoạt động sở hữu trí tuệ cần có sự tham gia tích cực của tất cả các chủ thể 
trong xã hội, trong đó các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học 
công nghệ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sáng tạo đóng vai trò chủ đạo 
trong việc tạo dựng, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. 

- Phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ gắn liền với việc bảo đảm thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ và tập trung nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, xây dựng văn hóa 
sở hữu trí tuệ trong xã hội. 

2. Mục tiêu của đề án 
2.1. Mục tiêu chung 

Phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng 
tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường 
khuyến khích đổi mới sáng tạo, xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ, tiến tới hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập quốc tế, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, bảo đảm thống nhất, đồng bộ 
với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 



13 
 

 

2.2. Mục tiêu cụ thể  

a) Giai đoạn 2021-2025 

- Số lượng đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích mới: Không thấp hơn 8-
10 đơn; 

- Số lượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới: Không thấp hơn 13-15 
đơn; 

- Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu: Tăng trung bình 13-15%/năm; 

- Tối thiểu 40% sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh được hỗ trợ 
đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 
thông thường. Trong đó: 

+ Chỉ dẫn địa lý: Đăng ký mới 01-02 đơn (phát triển từ nhãn hiệu tập thể, 
nhãn hiệu chứng nhận hoặc xây dựng sản phẩm mới), ưu tiên các sản phẩm: Nha 
đam, Tôm  giống, Muối. 

+ Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận: Đăng ký mới 03-05 đơn. 

- Hỗ trợ bảo vệ, khai thác, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP: 12 đối 
tượng (tập trung vào khai thác, phát triển 20 sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ), xem xét thêm các sản 
phẩm có tiềm năng phát triển mới. 

- Triển khai ít nhất 02 nhiệm vụ liên quan đến tri thức truyền thống, văn hóa 
dân gian và triển khai các hoạt động để hỗ trợ đăng ký bảo hộ mới 02 giống cây 
trồng, tiếp tục triển khai 05 nhiệm vụ liên quan đến bảo tồn nguồn gen.  

- 100% các trường đại học/phân hiệu đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh 
được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 
các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. 

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng 
tạo; tuyên truyền, tập huấn về sở hữu trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ cho tối thiểu 
1.000 lượt người tham gia. 

- Tăng cường năng lực và hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ; thúc đẩy 
công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường công nghệ số. 

b) Đến năm 2030  

- Tối thiểu 60% sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP của tỉnh được hỗ trợ 
đăng ký bảo hộ và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 
nhận, nhãn hiệu thông thường. 

- 100% các sản phẩm đặc thù của tỉnh được hỗ trợ bảo vệ, khai thác, kiểm 
soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm sau khi được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

- Triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo tồn nguồn gen, tri thức truyền thống, 
văn hóa dân gian,…: 8-10 nhiệm vụ. 
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- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng 
tạo; tập huấn về sở hữu trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ cho tối thiểu 3.000 lượt 
người. 

- Tiếp tục tăng cường năng lực và hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ; 
thúc đẩy công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường công nghệ số. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp 

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách về sở hữu trí tuệ và tổ chức triển khai 
thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về sở hữu trí tuệ 

a) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các chính sách, pháp luật về sở hữu 
trí tuệ trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh. Lồng ghép 
chính sách, giải pháp thúc đẩy sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ trong chính sách phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, 
chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và các chương trình, đề án 
của ngành, lĩnh vực. 

b) Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu 
trí tuệ; rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ, phát triển tài 
sản trí tuệ, đặc biệt là các sản phẩm đặc thù và các cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi 
mới công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai thác 
và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa các chủ 
thể trong xã hội, ngăn chặn hiệu quả việc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ. 

c) Rà soát, ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy khai thác tài 
sản trí tuệ được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

a) Hình thành hệ thống quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đồng bộ, thông 
suốt tại địa phương: Bố trí cán bộ quản lý chuyên trách hoặc không chuyên trách 
tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đẩy mạnh cơ chế phối 
hợp liên ngành trong quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, xây dựng các quy chế 
phối hợp liên ngành trong việc bảo vệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ được 
bảo hộ. 

b) Đơn giản hóa, hiện đại hóa, công khai, minh bạch trình tự và thủ tục hành 
chính về sở hữu trí tuệ. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. 

c) Hỗ trợ khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số trong 
hoạt động sở hữu trí tuệ thông qua việc số hóa dữ liệu và xây dựng các giải pháp 
công nghệ quản lý phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ; tăng cường đầu tư, phát triển 
hạ tầng, ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động xác lập, khai thác và bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ. 

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ của tỉnh; tập huấn, bồi dưỡng khai 
thác cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ của quốc gia, của tỉnh. Hỗ trợ khai thác hệ thống 
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cơ sở dữ liệu về sở hữu trí tuệ liên thông và kết nối đồng bộ giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước. 

đ) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về sở hữu 
trí tuệ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý; thực thi và lực lượng doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, ưu tiên tập trung cho lực lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

a) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và 
với các cơ quan tư pháp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tăng cường công 
tác phối hợp liên ngành trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Phối hợp nghiên 
cứu về việc tăng cường vai trò của tòa án trong giải quyết các vụ việc về sở hữu trí 
tuệ. 

b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi 
trường kỹ thuật số. 

c) Nâng cao hiệu quả thực hiện biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất, nhập 
khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ. 

d) Tích cực và chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về 
sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả công tác điều tra các vụ án hình sự về sở hữu trí 
tuệ. 

đ) Khuyến khích giải quyết các tranh chấp về sở hữu trí tuệ bằng hình thức 
trọng tài, hòa giải. 

e) Khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động tự bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ của mình. Tập huấn, trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

g) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ sở hữu trí tuệ cho 
đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

h) Mở rộng xã hội hóa đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư 
pháp về sở hữu trí tuệ; nghiên cứu, xây dựng đội ngũ giám định viên sở hữu trí tuệ, 
đội ngũ tư vấn pháp luật về bảo vệ sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

4. Thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ 

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp các công cụ và dịch vụ thông tin sở hữu 
trí tuệ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

b) Hỗ trợ hình thành Không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khoa 
học công nghệ nhằm ươm tạo các tài sản trí tuệ từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên 
cứu, phát triển tài sản trí tuệ đến sản xuất thử nghiệm, hình thành doanh nghiệp 
khởi nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thiện công nghệ, tạo ra kết 
quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá 
trị gia tăng cao. 
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c) Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác, kết nối giữa các doanh nghiệp, 
cá nhân với các tổ chức nghiên cứu, trường đại học trong việc tham gia các chương 
trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng tạo ra kết quả nghiên cứu được 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

d) Cụ thể hóa và triển khai hiệu quả cơ chế khuyến khích các cá nhân tham 
gia vào quá trình đổi mới công nghệ, chọn tạo giống cây trồng và sáng tạo văn hóa. 

đ) Hướng dẫn doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã tạo dựng và khai thác hiệu 
quả các chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm, dịch vụ của mình; hỗ trợ đăng ký bảo 
hộ các chỉ dẫn địa lý tiềm năng cho các sản phẩm đặc thù; hỗ trợ đăng ký bảo hộ 
các đối tượng sở hữu trí tuệ (chú trọng tài sản trí tuệ liên quan đến nhóm sản phẩm 
đặc thù, chủ lực và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP, nhóm tổ chức khoa học 
công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhóm ngành đột phá của tỉnh). 

5. Khuyến khích, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ 

a) Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng lưới chuyển giao công nghệ và sở 
hữu trí tuệ với các viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước nhằm thúc đẩy 
việc tạo ra và khai thác tài sản trí tuệ. 

b) Tích cực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, qua đó 
hỗ trợ doanh nghiệp trong khai thác quyền sở hữu trí tuệ, rút ngắn quá trình ứng 
dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh. 

c) Cụ thể hóa và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản phẩm, dịch vụ có mức 
độ sử dụng tài sản trí tuệ cao, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có uy tín và chất lượng, 
thúc đẩy sản xuất hàng hóa có hàm lượng sở hữu trí tuệ cao. 

d) Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong 
nhóm ngành đột phá của tỉnh; hỗ trợ đăng ký bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí 
tuệ ở nước ngoài. 

đ) Tăng cường khai thác, phân tích thông tin sáng chế phục vụ cho việc lựa 
chọn và khai thác công nghệ phù hợp; khuyến khích sử dụng các công nghệ đã hết 
thời hạn bảo hộ hoặc không được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam nhưng 
phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

e) Tăng cường quản lý, khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, 
nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm đã được 
chứng nhận OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng 
nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ; hợp tác, 
liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, quảng bá và triển 
khai các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài 
sản trí tuệ. 

g) Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn gen, tri thức truyền thống, bí 
quyết kỹ thuật, văn hóa dân gian nhằm khai thác các tiềm năng của tỉnh. 
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h) Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác có 
hiệu quả tài sản trí tuệ. Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hỗ trợ bảo vệ, 
khai thác tài sản trí tuệ, đặc biệt là đối với các sản phẩm đặc thù và sản phẩm tiềm 
năng hướng đến sản phẩm đặc thù của tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kết nối 
cung cầu, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội 
nghị, triển lãm nhằm quảng bá, tìm kiếm và mở rộng thị trường. 

6. Phát triển các hoạt động hỗ trợ về sở hữu trí tuệ 

a) Thúc đẩy hoạt động của các tổ chức dịch vụ về sở hữu trí tuệ trên địa bàn 
tỉnh. 

b) Thúc đẩy phát triển các dịch vụ hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, nâng cao chất 
lượng dịch vụ về sở hữu trí tuệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong 
việc khai thác cơ sở dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ về sở hữu trí tuệ. 

c) Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội và các chủ thể quản lý, sử 
dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận trong hỗ trợ và triển 
khai hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Hỗ trợ 
các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Ninh Thuận thực hiện việc đăng ký 
chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. 

d) Tăng cường năng lực, đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, đáp ứng kịp 
thời nhu cầu của xã hội, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên liên quan. 

đ) Huy động các nguồn lực xã hội vào việc phát triển hệ thống SHTT để bổ 
trợ cho nguồn lực của tỉnh. 

7. Tăng cường nguồn lực cho hoạt động sở hữu trí tuệ 

a) Bố trí và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước (trung ương và địa 
phương), huy động các nguồn lực xã hội, tăng cường xã hội hóa nhằm triển khai 
các hoạt động sở hữu trí tuệ của tỉnh. 

b) Thu hút nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước tham gia vào hoạt 
động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả chuyên gia trong nước hoặc 
chuyên gia nước ngoài trong quá trình tư vấn các chương trình, dự án trong liên 
quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ. 

c) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa 
bàn tỉnh. 

d) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối 
tượng, trong đó chú trọng đào tạo chuyên gia quản trị tài sản trí tuệ cho doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

 

8. Hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội 
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a) Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như: 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; các cơ quan báo chí địa phương; Cổng thông tin 
điện tử của tỉnh; Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh... nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; 
xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hình thành văn hóa sở 
hữu trí tuệ trong xã hội. 

b) Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về 
sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, nhằm từ đó tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức về chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đến cán bộ, nhân viên, 
giáo viên, học sinh, sinh viên; khuyến khích đội ngũ này tham gia vào các hoạt 
động liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và thi hành quy định về quản lý hoạt động 
sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục. 

9. Tích cực, chủ động hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ 

a) Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về sở hữu trí tuệ, khai 
thác tối đa sự hỗ trợ về mọi mặt của các cơ quan sở hữu trí tuệ trung ương nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ 
biến các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại nước ngoài cho các doanh 
nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh... 

b) Tích cực và chủ động tham gia vào hoạt động của các tổ chức quốc tế 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Cử nhân lực tham gia các khóa đào tạo về sở hữu trí 
tuệ tại nước ngoài theo các chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở 
hữu trí tuệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

III. Khái toán kinh phí và nguồn kinh phí 

1. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Đề án từ các nguồn: Ngân sách nhà 
nước ở Trung ương (Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030), ngân 
sách nhà nước ở địa phương (nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh, kinh phí 
lồng ghép trong các Chương trình, kế hoạch, đề án phát triển của ngành, lĩnh vực 
của tỉnh), đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.  

2. Khái toán kinh phí  

a) Ngân sách Trung ương: Đề xuất hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương: 11,46 tỷ. 

b) Khái toán ngân sách tỉnh:  

- Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh dự kiến cho thực hiện Đề án giai 
đoạn đến năm 2025 là 27,78 tỷ đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển dự kiến là 5 tỷ 
đồng; chi từ kinh phí sự nghiệp khoa học là 19 tỷ đồng; chi từ nguồn ngân sách 
khác là 3,78 tỷ đồng.  

- Ngân sách tỉnh dự toán giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được khái toán sau khi 
tổng kết giai đoạn đến năm 2025. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 
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IV. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực 
hiện Đề án; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đề án liên quan đến lĩnh vực sở hữu 
công nghiệp; làm đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Đề án; tổ chức sơ kết Đề 
án vào năm 2025, tổng kết Đề án vào năm 2030; đề xuất sửa đổi, bổ sung các 
nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở ý kiến thống nhất bằng văn bản với các Sở, ngành, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện liên quan khi cần thiết; định kỳ hằng năm báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán chi 
tiết đối với các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục Đề án, tổng hợp cùng dự toán chi 
thường xuyên, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định; báo cáo, trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Danh mục dự án cụ 
thể, trình thẩm định theo quy định hiện hành đối với các nhiệm vụ tại Phụ lục Đề 
án, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Lồng ghép với các 
chương trình khoa học và công nghệ: Chương trình hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Ninh Thuận; Chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học và công 
nghệ phát triển nông thôn miền núi; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia; 
Chương trình sản phẩm quốc gia; Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh 
Thuận… 

2. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

Chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó ưu tiên tập 
trung một số nhiệm vụ như: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành trong công 
tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; rà soát điều chỉnh, bổ sung các thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh; xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh nhằm cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp 
luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; xây dựng cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh về 
hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, sau khi có các văn bản quy phạm pháp luật của 
Trung ương; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ 
quan thực thi về sở hữu trí tuệ (phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử 
lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng hóa xuất, 
nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ... ).  

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan 
xây dựng và triển khai kế hoạch 5 năm, hằng năm. 

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán chi 
tiết đối với các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục Đề án, tổng hợp cùng dự toán chi 
thường xuyên, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định; báo cáo, trình Ủy ban 



20 
 

 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đề án liên quan đến lĩnh 
vực quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa; sản phẩm, dịch vụ du lịch...  

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan 
xây dựng và triển khai kế hoạch 5 năm, hằng năm. 

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán chi 
tiết đối với các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục Đề án, tổng hợp cùng dự toán chi 
thường xuyên, gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định; báo cáo, trình Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc 
gia, chương trình quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội để triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp, đề án liên quan đến sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực giống cây 
trồng mới; phối hợp theo dõi, triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, 
sản phẩm OCOP, sản phẩm hình hành từ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới tỉnh rà soát, thống kê các sản phẩm OCOP trên địa bàn để 
phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho các tổ chức, 
cá nhân và đơn vị có nhu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

c) Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan 
tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ 
đến cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh, sinh viên; khuyến khích cán bộ, nhân 
viên, giáo viên, học sinh sinh viên tham gia vào các hoạt động về quyền sở hữu trí 
tuệ và thi hành quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo 
dục; phối hợp tư vấn, hỗ trợ việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu đối với tài sản trí 
tuệ của các cơ sở giáo dục; phối hợp kiểm tra việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, 
thực hiện nghiêm túc hoạt động đánh giá và khai thác tài sản trí tuệ trong các cơ sở 
giáo dục. 

- Hằng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán chi 
tiết đối với nhiệm vụ được giao, tổng hợp cùng dự toán chi thường xuyên, gửi Sở 
Tài chính thẩm định theo quy định; báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định. 

d) Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ 
quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao; cụ thể hóa nội dung và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên 
quan trong Đề án. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại; 
hoạt động giao thương, kết nối cung - cầu, tuyên truyền quảng bá cho các sản 
phẩm đặc sản, đặc thù, chủ lực của tỉnh. 

đ) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo chức 
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năng, nhiệm vụ được giao. Căn cứ tiến độ triển khai Đề án và khả năng nguồn 
ngân sách địa phương, hằng năm Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham 
mưu, trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Đề án. 

e) Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, 
đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao. Hàng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự toán chi 
tiết đối với nhiệm vụ tại Phụ lục, tổng hợp cùng dự toán chi thường xuyên, gửi Sở 
Tài chính thẩm định theo quy định; báo cáo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định.  

g) Cục Quản lý Thị trường tỉnh Ninh Thuận: Phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

h) Sở Thông tin và Truyền thông  

- Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến sở hữu trí tuệ trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan 
chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thông tin sở hữu trí tuệ trên Cổng Thông tin 
điện tử, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và Đài truyền thanh cấp huyện, xã 
triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu 
trí tuệ; nội dung, giải pháp, tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án. 

i) UBND các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan 
tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trong Đề 
án trên địa bàn của mình; lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương 
trình phát triển - kinh tế xã hội khác thuộc thẩm quyền quản lý nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động tạo dựng, bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản 
phẩm đặc thù của địa phương. 

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo quy định, bảo đảm tính thống nhất, 
đồng bộ với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

k) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: Chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan phát (viết) tin, bài, xây dựng phóng sự truyền hình, các 
chương trình truyền hình, tọa đàm... về các hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
trên địa bàn tỉnh. 

l) Hội Doanh nhân trẻ: Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các lớp tập huấn, học 
tập mô hình; huy động kinh phí từ các nguồn hợp pháp; rà soát, củng cố, vận động 
hội viên tích cực tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nghiên cứu đổi 
mới sáng tạo, sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ nhằm phát triển hoạt động sản xuất, 
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kinh doanh; hợp tác thúc đẩy ứng dụng phát triển các hoạt động sở hữu trí tuệ 
trong doanh nghiệp hội viên./. 

 

 



PHỤ LỤC 
DANH MỤC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

I Nhóm nhiệm vụ liên quan đến xây dựng 
chính sách về sở hữu trí tuệ 

       

1 Xây dựng văn bản; Chương trình, kế hoạch 
của tỉnh nhằm cụ thể hóa các văn bản quy 
phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
(Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, bảo 
hộ sở hữu trí tuệ các sản phẩm hàng hóa, 
thương hiệu) 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch; 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT; 

Các cơ quan 
có liên quan 

Sau khi có 
các văn 
bản của 
Trung 

ương; địa 
phương 

   Hoạt động 
thường xuyên 

2 Xây dựng và ban hành Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

 2022    Hoạt động 
thường xuyên 

II Nhóm nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước về SHTT 
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Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

1 Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa 
các ngành trong quản lý nhà nước về 
SHTT.  

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch; 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT; 

UBND các 
huyện, thành 
phố 

2022    Hoạt động 
thường xuyên 

2 Nhiệm vụ : Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần 
mềm quản lý về SHCN của tỉnh Ninh 
Thuận (Bao gồm : thuê đơn vị tư vấn, 
chuyên gia, cơ sở vật chất, phần mềm, cập 
nhật dữ liệu,…). 

       

 - Xây dựng cơ sở dữ liệu về SHCN của tỉnh 
(thuê chuyên gia, tư vấn, cơ sở vật chất, 
phần mềm,...). 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Cơ quan 
chuyên môn 
liên quan 

2022 200    

 - Cập nhật dữ liệu định kỳ.  Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Cơ quan 
chuyên môn 
liên quan 

2022-
2025 

200    

 - Phát triển các module bổ sung nhằm tăng 
cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động 
quản lý nhà nước về SHTT. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Cơ quan 
chuyên môn 
liên quan 

2023 100    
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Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

3 Xây dựng bản đồ số về sản phẩm OCOP, 
sản phẩm đặc thù được bảo hộ quyền SHTT 
của tỉnh dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu và 
trích xuất thông tin số. 

Sở TTTT 

Sở Khoa học 
và Công nghệ  

 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT; 

UBND các 
huyện, thành 
phố 

2022-
2023 

600   Nhiệm vụ KHCN 

III Nhóm nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động thực thi quyền SHTT 

       

1 Xây dựng quy chế phối hợp phối hợp liên 
ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước 
và cơ quan thực thi quyền SHTT. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các cơ quan 
quản lý nhà 
nước, cơ quan 
liên quan 

2022    Hoạt động 
thường xuyên  

2 Nhiệm vụ thực thi quyền SHTT nhằm góp 
phần bảo vệ các sản phẩm đặc sản, sản 
phẩm OCOP của tỉnh (trong đó có nội dung 
xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp 
liên ngành trong việc khai thác, phát triển 
và bảo vệ TSTT được bảo hộ): 

01 nhiệm vụ x 570 triệu đồng/nhiệm vụ. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ  

 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT; 

Các cơ quan 
quản lý nhà 
nước, cơ quan 
liên quan 

2024-
2025 

570   Nhiệm vụ KHCN 

IV Nhóm nhiệm vụ nhằm thúc đẩy hoạt 
động tạo ra TSTT 
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Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

1 Xây dựng Đề án hình thành mô hình Không 
gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
DNVVN trên địa bàn tỉnh. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các Sở, 
ngành; tổ 
chức liên 
quan; 

Hội Doanh 
nhân trẻ 

2022 500   Đề án KHCN 
thực hiện theo 
hình thức thuê 
đơn vị tư vấn 
chuyên môn 

2 Triển khai đầu tư dự án: hỗ trợ cơ sở vật 
chất, trang thiết bị cho Không gian hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo DNVVN trên 
địa bàn tỉnh. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư; 
các Sở, ngành 
liên quan 

2022-
2025 

 5.000  Nguồn đầu tư 
phát triển; Sự 

nghiệp khoa học 
hoặc đề xuất Bộ 
Khoa học Công 
nghệ hỗ trợ từ 

ngân sách Trung 
ương 

3 Khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất và 
thực hiện thí điểm kế hoạch hỗ trợ doanh 
nghiệp của tỉnh bảo hộ, quản lý, khai thác 
quyền SHTT. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Hội Doanh 
nhân trẻ; cơ 
quan chuyên 
môn liên 
quan. 

2022-
2024 

2.500   Nhiệm vụ KHCN 

4 Hỗ trợ nghiên cứu, đăng ký bảo hộ 03 sáng 
chế/ giải pháp hữu ích (theo chỉ tiêu NQ 
Tỉnh uỷ về KH&CN và ĐMST). 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Cơ quan 
chuyên môn 
liên quan. 

2022-
2023 

150   Hợp đồng tư vấn 
chuyên môn 
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Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

5 Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, công nhận giống 
cây trồng mới (theo chỉ tiêu NQ Tỉnh uỷ về 
KH&CN và ĐMST): 02 giống cây trồng x 
30 triệu đồng/giống cây. 

Sở NN&PTNT Các cơ quan 
liên quan 

2022-
2025 

 60  Hoạt động 
thường xuyên 

V Nhóm nhiệm vụ nhằm khuyến khích, 
nâng cao hiệu quả khai thác TSTT 

       

1 Khai thác, phát triển các sản phẩm đã được 
bảo hộ SHTT của tỉnh Ninh Thuận. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các chủ sở 
hữu quyền 
SHCN; 

cơ quan 
chuyên môn 
liên quan. 

2023   3.000 Nhiệm vụ KHCN 
(Đăng ký đề xuất 

nguồn vốn CT 
68) 

2 Xây dựng và trình phê duyệt Kế hoạch hỗ 
trợ đẩy mạnh sử dụng công cụ SHTT trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh cho một số 
sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP có lợi 
thế cạnh tranh để tập trung nguồn lực hỗ trợ 
đầu tư thành sản phẩm xuất khẩu. 

Sở NNPTNT Sở Khoa học 
và Công 
nghệ; 

các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan 

2022    Hoạt động 
thường xuyên 

3 Nhiệm vụ Hỗ trợ khai thác, áp dụng sáng 
chế/giải pháp hữu ích đã hết thời hạn bảo 
hộ hoặc không được bảo hộ ở Việt Nam 
phục vụ ứng dụng vào hoạt động sản xuất 
trên địa bàn tỉnh (01 nhiệm vụ x 1.000 triệu 
đồng/nhiệm vụ). 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan 

2022-
2025 

1.000   Nhiệm vụ KHCN 



28 
 

 

Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

4 Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, xây dựng và triển 
khai hệ thống quản lý CDĐL, NHCN, 
NHTT và sản phẩm thuộc Chương trình 
OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, 
an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng 
và xác thực truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
được bảo hộ - ưu tiên các sản phẩm đã được 
công nhận là sản phẩm đặc thù của tỉnh.  

       

 - Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn 
địa lý cho sản phẩm Nha Đam Ninh Thuận 
(gắn với kiểm soát chất lượng, nguồn gốc). 

Sở Khoa học 
và Công nghệ; 
Sở NN&PTNT 

cơ quan 
chuyên môn 
liên quan. 

2022-
2024 

  4.300 Đã được Bộ 
KH&CN phê 

duyệt danh mục 
2022 (vốn Trung 
ương và đối ứng 

địa phương) 

 - Bảo hộ, quản lý và phát triển 01 CDĐL 
theo chuỗi giá trị gắn với kiểm soát chất 
lượng, nguồn gốc (Muối Ninh Thuận) - 
Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 
11/8/2021 phê duyệt đề án nâng cao giá trị 
sản xuất chế biến Muối tỉnh Ninh Thuận 
giai đoạn 2021-2030. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ; 

Sở NN&PTNT 

Các Sở, 
ngành liên 
quan 

2023-
2025 

  4.000 Đề xuất nhiệm 
vụ thuộc CT 68 
và kết hợp đối 

ứng nguồn 
SNKH tỉnh (thời 

gian thực hiện 
30-36 tháng) 
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Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

 - Quản lý và phát triển CDĐL theo chuỗi 
giá trị gắn với kiểm soát chất lượng, nguồn 
gốc cho 01 CDĐL đã được bảo hộ (Thịt 
Cừu Ninh Thuận). 

Sở NN&PTNT 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các Sở, 
ngành liên 
quan 

2023-
2024 

1.500   Nhiệm vụ KHCN  

 - Khai thác, quản lý và phát triển NHTT, 
NHCN theo chuỗi giá trị gắn với theo chuỗi 
giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc, an toàn 
thực phẩm, chứng nhận chất lượng cho 15 
NHTT, NHCN (theo chỉ tiêu NQ Tỉnh uỷ 
về KH&CN và ĐMST). 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các Sở, 
ngành liên 
quan; 

Các chủ sở 
hữu; 

Doanh nghiệp 

2022-
2025 

4.000   Nhiệm vụ KHCN 

 - Triển khai hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền 
SHTT, hệ thống quảng bá, nhận diện, truy 
xuất nguồn gốc các sản phẩm được chứng 
nhận OCOP của tỉnh gắn với các tiêu chuẩn 
an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng 
(tối thiệu 30 sản phẩm OCOP): 

30 sản phẩm x 100 triệu đồng/sản phẩm. 

Sở NNPTNT Sở Khoa học 
và Công 
nghệ; 

UBND các 
huyện, thành 
phố 

2022-
2025 

3.000   Nhiệm vụ KHCN 

5 Nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn 
gen nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của 
tỉnh: 

05 nhiệm vụ x 600 triệu đồng/nhiệm vụ 

Sở NNPTNN 

 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

 

2022-
2025 

3.000   Nhiệm vụ KHCN 
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Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

6 Nhiệm vụ quản lý, sử dụng hiệu quả tri 
thức truyền thống, bí quyết kỹ thuật, văn 
hóa dân gian nhằm khai thác tiềm năng thế 
mạnh của tỉnh: 02 nhiệm vụ x 600 triệu 
đồng/nhiệm vụ. 

Sở VHTTDL Sở Khoa học 
và Công nghệ 

 

2022-
2024 

 1.200  Nhiệm vụ KHCN 
(Ngành văn hoá) 

7 Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại nhằm 
quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm OCOP 
của các huyện/thành phố: 

30 triệu đồng/01 năm/01 huyện, thành phố 
x 6 huyện, thành phố x 4 năm. 

UBND các 
huyện, thành 
phố 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

2022-
2023 

 840  Nguồn kinh phí 
phân bổ từ nguồn 
sự nghiệp kinh tế 
các huyện/thành 

phố 

VI Nhóm nhiệm vụ nhằm phát triển các 
hoạt động hỗ trợ về SHTT 

       

1 Thúc đẩy phát triển các dịch vụ hỗ trợ về 
SHTT, nâng cao chất lượng dịch vụ về 
SHTT và hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân trong việc khai thác các dịch vụ hỗ 
trợ về SHTT. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

 2022-
2025 

   Hoạt động 
thường xuyên 

VII Nhóm nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng 
tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt 
động SHTT và tuyên truyền thúc đẩy 
hình thành văn hóa SHTT trong xã hội 
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Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

1 Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 
về SHTT cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
quản lý nhà nước (tổ chức hoặc cử đi học); 
tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm:  

01 lớp/năm x 40 triệu đồng/lớp x 4 năm; 

02 chuyến học tập kinh nghiệm x 100 triệu 
đồng/chuyến. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch; 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT; 

Các cơ quan 
có liên quan 

 

2022-
2025 

360   Hoạt động 
thường xuyên 

2 Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về 
SHTT cho đội ngũ cán bộ làm công tác thực 
thi quyền SHTT (tổ chức hoặc cử đi học); tổ 
chức tham quan học tập kinh nghiệm: 01 
lớp/năm x 40 triệu đồng/lớp x 4 năm. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch; 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT; 

Các cơ quan 
liên quan 

2022-
2025 

160   Hoạt động 
thường xuyên  

3 Bồi dưỡng, tập huấn nhằm xây dựng đội 
ngũ giám định viên SHTT, đội ngũ tư vấn 
pháp luật về SHTT trên địa bàn tỉnh  

02 lớp x 40 triệu/lớp. 

Sở Tư pháp Sở Khoa học 
và Công nghệ 

2022, 
2024 

80   Hoạt động 
thường xuyên 
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Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

4 Tập huấn, bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu 
về SHTT của quốc gia, của tỉnh cho cán bộ 
quản lý, cán bộ thực thi quyền SHTT và các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
tỉnh: 01 lớp/năm x 40 triệu đồng/lớp x 4 
năm. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các Sở, ban, 
ngành; 

Cơ quan liên 
quan 

2022-
2025 

160   Hoạt động 
thường xuyên  

5 Bồi dưỡng chuyên sâu về SHTT cho đội 
ngũ cán bộ quản trị TSTT trong các doanh 
nghiệp, tổ chức KHCN, doanh nghiệp vừa 
và nhỏ với nội dung phù hợp với từng 
nhóm đối tượng: 

01 lớp/năm x 40 triệu đồng/lớp x 4 năm. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Hội doanh 
nhân trẻ; 
Doanh nghiệp 
liên quan 

2022-
2025 

  160 Hoạt động 
thường xuyên 

6 Tập huấn, trang bị kiến thức về bảo hộ 
SHTT ở trong và ngoài nước cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân, 
các chủ thể tham gia chương trình OCOP 
trên địa bàn tỉnh: 02 lớp/huyện, thành 
phố/năm x 7 huyện/thành phố x 30 triệu 
đồng/lớp x 4 năm. 

UBND huyện, 
thành phố 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ; 

Sở Nông 
nghiệp và 
PTNT; 

Hội doanh 
nhân trẻ 

2022-
2025 

 1.680  Hoạt động 
thường xuyên 

(nguồn kinh phí 
cấp huyện, thành 

phố) 

7 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT 
trên các phương tiện truyền thông đại 
chúng. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Đài Phát 
thanh - 
Truyền hình 
tỉnh 

2022-
2025 

   Hoạt động 
thường xuyên 
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Kinh phí dự kiến 

STT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan 
phối hợp 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

NS sự 
nghiệp 
khoa 
học 

NS 
khác 
của 
tỉnh 

Đề 
xuất 

NSTƯ 
hỗ trợ 

Ghi chú 

8 Tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm 
được bảo hộ quyền SHTT cùng với các sản 
phẩm xâm phạm quyền SHTT:  

02 lần x 50 triệu/lần. 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các cơ quan 
có liên quan 

2023, 
2025 

100   Hoạt động 
thường xuyên  

9 Quảng bá, phát triển thương hiệu cho các 
sản phẩm đặc thù đã được bảo hộ quyền 
SHTT (Hội thảo; Lễ công bố; sự kiện 
quảng bá kết nổi). 

Sở Khoa học 
và Công nghệ 

Các cơ quan 
có liên quan 

2022-
2025 

500   Hoạt động 
thường xuyên 

10 Tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho học 
sinh, sinh viên trong các trường đại học, 
cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ 
sở trên địa bàn tỉnh 

02 lớp/năm x 40 triệu đồng/lớp x 4 năm. 

Sở GDĐT Sở Khoa học 
và Công nghệ 

2022-
2025 

320   Hoạt động 
thường xuyên 

 Cộng    19.000 8.780 11.460  

 TỔNG CỘNG  39.240  

 (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).  

 Trong đó:  

 - Nguồn đầu tư phát triển (dự kiến): 5.000 triệu đồng (Năm tỷ đồng).  

 - Nguồn ngân sách sự nghiệp KHCN: 19.000 triệu đồng (Mười chín tỷ đồng).  

 - Nguồn ngân sách khác của tỉnh: 3.780 triệu đồng (Ba tỷ, bảy trăm tám mươi triệu đồng).  

 - Đề xuất hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương: 11.460 triệu đồng (Mười một tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu đồng). 
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