
 

UBND TP. CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:         /SKHCN-QLCN Cần Thơ, ngày     tháng 4 năm 2022 

V/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ thuộc Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ 

thực hiện từ năm 2023 

 

 

Kính gửi: 
 

 
- Sở, ban, ngành thành phố; 

- Viện, Trường, Hội; 

 - Ủy ban nhân dân quận, huyện; 

 - Quý Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030. Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ 

trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ thực hiện năm 2022 tại 

Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố. 

Việc triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ sẽ 

góp phần hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, Viện, Trường và các tổ chức, cá nhân 

nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, bảo hộ, khai thác, bảo vệ và phát triển tài sản 

trí tuệ, nâng cao khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ của thành phố 

ở trong và ngoài nước. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các cơ quan, tổ chức và doanh 

nghiệp đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ thành phố thực hiện từ năm 2023.  

Nội dung đề xuất phù hợp quy định tại Mục II Chương trình hoặc Danh mục 

nhiệm vụ ưu tiên thực hiện kèm theo Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 01 

tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và không trùng với các nhiệm 

vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 

2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về danh mục và dự toán kinh phí 



nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành 

phố Cần Thơ thực hiện năm 2022. 

Phiếu đề xuất (theo mẫu đính kèm hoặc tải trên Cổng thông tin Sở Khoa học 

và Công nghệ TP. Cần Thơ http://sokhcn.cantho.gov.vn/) gửi về Sở Khoa học và 

Công nghệ qua địa chỉ mail: sokhcn@cantho.gov.vn  trước ngày 30/6/2022. 

 Sở khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức xác định nhiệm vụ và trình Ủy ban 

nhân dân thành phố phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình 

theo quy định. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý 

Chuyên ngành), số 02 đường Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ; điện thoại: 0292.3829632 (gặp Thanh Điệp hoặc Hồng Ngọc). 

Lưu ý: Nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt thực hiện từ năm 2023 sẽ được 

thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện trên Cổng thông tin Sở 

Khoa học và Công nghệ  thành phố Cần Thơ http://sokhcn.cantho.gov.vn/ hoặc gửi 

trực tiếp đến đơn vị được giao trực tiếp chủ trì nhiệm vụ 

(Đính kèm Quyết định số 3032/QĐ-UBND; Quyết định số 143/QĐ-UBND) 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- Sở Tài chính (để biết); 

- TTTT KHCN (để đăng tải lên website); 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Anh Tín 

 

 

http://sokhcn.cantho.gov.vn/
mailto:sokhcn@cantho.gov.vn
http://sokhcn.cantho.gov.vn/


PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 

PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2030 

(Dự kiến thực hiện trong kế hoạch năm 20…) 

 

 

 

I. TÊN NHIỆM VỤ 

 

II. TÍNH CẤP THIẾT/CĂN CỨ ĐỀ XUẤT (cơ sở khoa học và thực tiễn để luận giải, 

chứng minh tầm quan trọng, tính thời sự, cấp thiết phục vụ đời sống, hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của nhiệm vụ cần giải quyết trong khuôn khổ nhiệm vụ; vấn đề cần giải quyết 

theo chỉ đạo, yêu cầu của Đảng và Nhà nước) 

 

III. MỤC TIÊU  

 

IV. DỰ KIẾN CÁC NỘI DUNG CHÍNH CẦN THỰC HIỆN  

 

V.  KẾT QUẢ, SẢN PHẨM DỰ KIẾN 

 

VI. DỰ KIẾN ĐƠN VỊ/ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG THỰC TIỄN, ĐƠN VỊ HƯỞNG LỢI 

CÁC KẾT QUẢ, SẢN PHẨM  

 

VII. YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN, NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ, 

PHỐI HỢP THỰC HIỆN  

 

VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN  

IX. DỰ KIẾN NHU CẦU KINH PHÍ 

 

X. THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT NIHỆM VỤ 

1. Tên cá nhân/tổ chức đề xuất:  

2. Điện thoại: 

3. Địa chỉ:  

 

 

CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT 

(Ký tên và đóng dấu của tổ chức) 
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