
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND             Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách 

hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ 

và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

Căn cứ 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 22/22/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị 

trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 252/2020/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 284/TB-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 30/6/2022; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 846/SKHCN-

CN ngày 09/6/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát 

triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học 

công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về danh mục các nhiệm vụ đề nghị phê duyệt.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã và tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan triển 

khai, thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt kịp thời, hiệu quả, đúng quy 

định. Căn cứ các quy định hiện hành, lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ, 

gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
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2. Sở Tài chính: Căn cứ danh mục nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết 

định này và dự toán đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chức soát xét, 

thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và 

Công nghệ, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3;              

- TTr HĐND tỉnh;           

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;           

- PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB;                

- Lưu: VT, VX2.          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC  

Danh mục nhiệm vụ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ,  

thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

  

TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

I Nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức về SHTT và thị trường KHCN 

1 

 

 

Tổ chức Tập huấn, hội nghị, hội 

thảo tuyên truyền các kiến thức, 

quy định, chính sách  về sở hữu trí 

tuệ, phát triển thị trường khoa học 

công nghệ (KHCN)  

 

 

Tổ chức 06 cuộc Tập huấn, 

hội nghị, hội thảo 
2022 Sở KH&CN 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã,  

doanh nghiệp, 

HTX, hộ kinh 

doanh,  các cơ 

quan, đơn vị, 

cơ sở liên 

quan.  

Khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2020 của 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

 

2 

Tổ chức Khóa đào tạo kiến thức cơ 

bản về sở hữu trí tuệ cho cán bộ 

phụ trách KHCN 

Phối hợp với Cục Sở hữu trí 

tuệ - Bộ KH&CN tổ chức 

01 Khóa đào tạo kiến thức 

về sở hữu trí tuệ và cấp 

chứng chỉ tham gia khóa 

đào tạo cho cán bộ phụ 

trách KHCN  

2022 Sở KH&CN 

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND 
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TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

3 

Triển khai nhiệm vụ đánh giá tốc 

độ đổi mới công nghệ thiết bị trên 

địa bàn tinh 

Theo Quyết định số 

2270/QĐ-UBND ngày 

08/06/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt danh mục 

nhiệm vụ thực hiện chính 

sách hỗ trợ phát triển tài sản 

trí tuệ, thị trường khoa học 

công nghệ và doanh nghiệp 

khoa học công nghệ tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2021 

2022-

2023 
Sở KH&CN 

Viện đánh giá 

khoa học và 

Định giá công 

nghệ; Cục Ứng 

dụng và phát 

triển công 

nghệ (thuộc Bộ 

KH&CN) và 

các đơn vị có 

năng lực khác 

Khoản 2, Điều 2, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND 

4 

Triển khai các hoạt động kết nối 

cung cầu công nghệ, thiết bị - Sàn 

giao dịch công nghệ thiết bị trực 

tuyến tỉnh Hà Tĩnh 

Triển khai các hoạt động kết 

nối cung cầu công nghệ; tổ 

chức các hội thảo, hội nghị 

giới thiệu công nghệ, thiết bị; 

tổ chức các hoạt động của 

Sàn giao dịch công nghệ 

thiết bị trực tuyến tỉnh Hà 

Tĩnh; cập nhật cơ sở dữ liệu 

về công nghệ thiết bị; chi phí 

vận hành Sàn,... 

2022 Sở KH&CN 

Trung tâm 

Ứng dụng tiến 

bộ KH&CN 

Hà Tĩnh 

Khoản 3, Điều 2, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND 

II Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ  

1 
Hỗ trợ thiết kế và xác lập quyền 

sở hữu trí tuệ trong nước 

Hỗ trợ thiết kế và xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ trong 

nước cho 70 nhãn hiệu: Hồ 

sơ đăng ký; Quyết định 

chấp nhận đơn hợp lệ 

2022-

2023 
Sở KH&CN 

Sở Tài chính,  

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Khoản 1, Điều 3, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND 
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TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

2 

Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát 

triển tài sản trí tuệ cho các sản 

phẩm chủ yếu, sản phẩm đặc sản, 

làng nghề dưới dạng nhãn hiệu tập 

thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn 

địa lý 

 
2022-

2023 
Sở KH&CN 

Sở Tài chính,  

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã 

Khoản 3, Điều 3, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND  

2.1 Nhóm dự án chuyển tiếp      

- 

Dự án Tạo lập, quản lý và phát 

triển nhãn hiệu chứng nhận “Mật 

ong Hương Sơn” dùng cho sản 

phẩm mật ong của huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Theo Quyết định số 

3492/QĐ-UBND ngày 

13/10/2020 về việc phê 

duyệt dự án Tạo lập, quản lý 

và phát triển nhãn hiệu 

chứng nhận "Mật ong Hương 

Sơn" dùng cho sản phẩm mật 

ong của huyện Hương Sơn, 

tỉnh Hà Tĩnh 

2022 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

CIPTEK 

UBND huyện 

Hương Sơn 

Khoản 3, Điều 3, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND 

- 

Dự án Tạo lập chỉ dẫn địa lý 

“Thiên Lộc” dùng cho sản phẩm 

hành tăm của huyện Can Lộc, tỉnh 

Hà Tĩnh 

Theo Quyết định số 

2270/QĐ-UBND ngày 

08/06/2021 

2022-

2023 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

Công nghệ và 

Sở hữu trí tuệ 

CIPTEK 

UBND huyện 

Can Lộc; xã 

Thiên Lộc 

Khoản 3, Điều 3, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND 

- 

Dự án Tạo lập chỉ dẫn địa lý “Kỳ 

Nam” dùng cho sản phẩm cây mai 

vàng bản địa của xã Kỳ Nam, thị 

xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Theo Quyết định số 

2270/QĐ-UBND ngày 

08/06/2021 

2022-

2023 

Trung tâm 

Ứng dụng 

tiến bộ 

KH&CN Hà 

Tĩnh 

UBND thị xã 

Kỳ Anh; xã Kỳ 

Nam 

Khoản 3, Điều 3, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND 
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TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

- 

Dự án Tạo lập, quản lý và phát 

triển nhãn hiệu chứng nhận “Đức 

Thọ” dùng cho sản phẩm gạo rươi 

của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Theo Quyết định số 

2270/QĐ-UBND ngày 

08/06/2021 

2022-

2023 

Công ty 

TNHH Luật 

Aliat 

UBND huyện 

Đức Thọ 

Khoản 3, Điều 3, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND 

-  

Dự án Tạo lập, quản lý và phát 

triển nhãn hiệu cộng đồng cho sản 

phẩm dê Hương Sơn 

Theo Quyết định số 

2270/QĐ-UBND ngày 

08/06/2021 

2022-

2023 
Sở KH&CN 

UBND huyện 

Hương Sơn 

Khoản 3, Điều 3 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND 

2.2 Nhóm dự án thực hiện mới      

- 

Hỗ trợ xác lập, quản lý và phát 

triển tài sản trí tuệ cho các sản 

phẩm chủ yếu, sản phẩm đặc sản, 

sản phẩm làng nghề: gạo chất 

lượng cao của huyện Kỳ Anh; 

Bánh đa nem Thạch Hưng, thành 

phố Hà Tĩnh, Gừng Đồng Lộc... 

- Thương hiệu sản phẩm 

được xây dựng và bảo hộ; 

- Xây dựng các công cụ phục 

vụ công tác quản lý và phát 

triển thương hiệu sản phẩm; 

- Hình thành và vận hành hệ 

thống quản lý và sử dụng 

thương hiệu; 

- Ứng dụng chuyển đổi số 

trong quản lý, khai thác, 

quảng bá thương hiệu sản 

phẩm; 

- Xây dựng hệ thống quảng 

bá, nhận diện thương hiệu; 

- Hình thành và phát triển 

kênh tiêu thụ sản phẩm; 

- Ứng dụng các tiến bộ 

KHCN nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm. 

2022-

2023 
Sở KH&CN 

Sở Tài chính,  

UBND các 

huyện, thành 

phố, thị xã  

liên quan 

Khoản 3 Điều 3, 

Nghị quyết số 

252/2020/ NQ-

HĐND (Kinh phí 

thực hiện căn cứ 

nội dung, quy mô 

của dự án. Sở 

KH&CN phối 

hợp với UBND 

các huyện, thành 

phố, thị xã,  Sở 

Tài chính thẩm 

định và tham 

mưu UBND tỉnh 

phê duyệt từng 

dự án cụ thể) 
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TT Nhiệm vụ Sản phẩm 
Tiến 

độ 

Tổ chức thực hiện 

Ghi chú 
Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

III Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ 

1 

Hỗ trợ kinh phí thành lập Doanh 

nghiệp KHCN, tổ chức trung gian 

thị trường KHCN 

Hỗ trợ các Doanh nghiệp 

KHCN, tổ chức trung gian 

thị trường KHCN đăng ký 

chứng nhận 

2022 Sở KH&CN 

Sở Tài chính, 

các đơn vị, cơ 

sở liên quan 

Khoản 1, Điều 4, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND  

2 

Hỗ trợ kinh phí thực hiện hợp 

đồng chuyển giao, mua bán quyền, 

quyền sử dụng các đối tượng sở 

hữu công nghiệp, các kết quả 

nghiên cứu khoa học có giá trị 

Hợp đồng chuyển giao, mua 

bán quyền, quyền sử dụng 

các đối tượng sở hữu công 

nghiệp, các kết quả nghiên 

cứu khoa học (theo nhu cầu 

đề xuất) 

2022 Sở KH&CN 

Sở Tài chính, 

các đơn vị, cơ 

sở liên quan 

Khoản 2, Điều 4, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND  

3 

Hỗ trợ kinh phí thực hiện Hợp 

đồng chuyển giao công nghệ, thiết 

bị và nhân rộng mô hình ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật có hiệu 

quả, nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm 

Hợp đồng chuyển giao công 

nghệ, thiết bị và xây dựng 

các mô hình ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật (theo nhu cầu đề 

xuất) 

2022 Sở KH&CN 

Sở Tài chính, 

các đơn vị, cơ 

sở liên quan 

Khoản 3, Điều 4, 

Nghị quyết số 

252/2020/NQ-

HĐND  
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