
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 674 /GM-SKHCN Cần Thơ, ngày  16 tháng 7  năm 2018 

GIẤY MỜI 

Nhằm góp phần phổ biến kiến thức, pháp luật và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

cho doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố, Sở Khoa học và 

Công nghệ tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ và 

hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”.  

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời quý đơn vị, quý đại biểu đến dự tập 

huấn. 

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2018.  

Địa điểm:  Khách sạn Cửu Long (Hội trường A1) 

52 Quang Trung, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

Nội dung: Hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công 

nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích. Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ kinh phí đăng ký sở 

hữu trí tuệ và xây dựng dự án về sở hữu trí tuệ thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển 

tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020. Giới thiệu các thông báo 

mới của Cục Sở hữu trí tuệ. Thảo luận. 

Giảng viên: Giảng viên của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ . 

Đối tượng tham dự: Sở, ban, ngành, Viện, Trường, cơ sở y tế, các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các cá nhân, đơn vị có liên quan trên địa bàn 

thành phố. 

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị quý cơ quan, đơn vị, cá nhân xác 

nhận lại danh sách cán bộ được cử tham dự lớp tập huấn trên hoặc đăng ký đại 

biểu tham dự (họ tên, chức vụ, số ĐT, email) nếu chưa đăng ký về Sở Khoa học 

và Công nghệ trước ngày 24/7/2018 qua Email: tthngoc@cantho.gov.vn  hoặc 

ĐTCQ: 3829632 (gặp chị Ngọc). 

Ban Tổ chức sẽ chịu chi phí tổ chức và tài liệu tập huấn. Chi phí đi lại, ăn, ở 

của đại biểu do đơn vị cử đại biểu đài thọ. 

Rất mong quý đại biểu đến dự./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu VT, PCN. 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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