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  Số:        /TB-SKHCN Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 12 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ  

phát triển tài sản trí tuệ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt 

 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2565/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 

về việc phê duyệt Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Gạo 

rươi Đức Thọ" cho sản phẩm gạo được thu hoạch từ cây lúa trồng trên ruộng rươi 

của huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh”; số 2566/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc 

phê duyệt Dự án “Tạo lập chỉ dẫn địa lý “Thiên Lộc” dùng cho sản phẩm hành tăm 

của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh”; số 2564/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 về việc 

phê duyệt Dự án “Tạo lập chỉ dẫn địa lý “Kỳ Nam” dùng cho sản phẩm cây mai 

vàng bản địa của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”, Sở Khoa học và Công nghệ Hà 

Tĩnh thông báo đến tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ phát triển tài sản trí 

tuệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau: 

1.  Dự án “Tạo lập chỉ dẫn địa lý “Thiên Lộc” dùng cho sản phẩm hành tăm 

của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” thuộc chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Hà Tĩnh”. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ và 
Sở hữu trí tuệ CIPTEK.  

- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lê Văn Miến, phường Thảo Điền, thành phố Thủ 

Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng tại Hà Tĩnh: 142 Trần Phú, phường 

Nguyễn Du, thanh phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: Dương Thành Long 

- Thời gian thực hiện:  24 tháng (kề từ ngày ký hợp đồng) 

2. Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo rươi 

Đức Thọ” cho sản phẩm gạo được thu hoạch từ cây lúa trồng trên ruộng rươi của 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh”. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Công ty Luật Aliat. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 72, Vincom Center Landmark 81, 720A Điện 

Biên Phủ, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng tại 

Hà Tĩnh: 142 Trần Phú, phường Nguyễn Du, thanh phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Văn Vĩnh 

- Thời gian thực hiện:  18 tháng (kề từ ngày ký hợp đồng) 



 
 

 
 

3. Dự án “Tạo lập chỉ dẫn địa lý “Kỳ Nam” dùng cho sản phẩm cây mai 

vàng bản địa của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh”, 

- Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học 

và Công nghệ Hà Tĩnh 

- Địa chỉ: Số 81 Ngô Quyền, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

- Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đinh Thị Hà Trang. 

- Thời gian thực hiện:  24 tháng (kề từ ngày ký hợp đồng). 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phê 

duyệt nêu trên liên hệ với Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa 

học và Công nghệ Hà Tĩnh để được hướng dẫn thủ tục ký Hợp đồng triển khai thực 

hiện. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành; Điện 

thoại: 0918854788 (Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo). 

 

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện; 

- Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN;  

- Lưu: VT, CN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Trọng 
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