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CHỈ THỊ 
Về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay 
 

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp 
(SHCN), bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhiều tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế xác lập quyền SHCN cho các đối tượng: 
Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp nhãn hiệu hàng hóa, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, tên thương 
mại và chỉ dẫn địa lý do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức các lớp 
tập huấn nâng cao kiến thức về SHCN cho các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp và các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh; tư 
vấn trong việc xác lập quyền SHCN cho các tổ chức, cá nhân; xử lý nhiều vụ xâm phạm quyền SHCN. 

 
Tuy nhiên, hoạt động SHCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua vẫn còn nhiều bất cập như: Hiểu biết về SHCN của các 

tổ chức, cá nhân và doanh  nghiệp còn hạn chế. Một số văn bản quản lý Nhà nước quy định về hoạt động SHCN, về bảo hộ 
quyền SHCN chưa được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế đối với hoạt động sở hữu công nghiệp. 

 
Để tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa  bàn tỉnh đáp ứng sự nghiệp công 

nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh, với những cơ hội và thách thức trong quá trình mở cửa, hội nhập và mối quan hệ thương 
mại quốc tế trong tình hình mới, UBND tỉnh chỉ thị: 

 
1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh các văn bản: Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam; 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 sở hữu công nghiệp; Nghị định số 105/2006/NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 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 tuệ và quản lý Nhà 
nước về Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 106/2006/NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 
phạm hành chính về sở hữu công nghiệp; Quyết định số 68/2005/QĐ - TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản của doanh nghiệp và một số văn bản khác có liên quan. 

 
2. Hội đồng xét duyệt đăng ký kinh doanh, Hội đồng xét duyệt các dự án đầu tư cấp tỉnh và cấp huyện, trước khi cấp 

giấy phép phải kiểm tra tính hợp pháp các đối tượng SHCN của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, hướng dẫn các doanh nghiệp đến cơ quan quản lý, tiến hành đăng ký bảo hộ các đối 
tượng SHCN. 

 
3. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh phải có trách nhiệm đăng ký bảo hộ SHCN mà 

đơn vị đang sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước gồm: Sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp, kiểu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, chuyển quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền, hợp đồng chuyển quyền sử dụng độc 
quyền, hợp đồng chuyển quyền sử dụng không độc quyền, hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN thứ cấp, bắt buộc chuyển 
giao quyền sử dụng đối tượng SHCN (Li - xăng không tự nguyện), hướng dẫn các doanh nghiệp đến cơ quan quản lý, tiến 
hành đăng ký bảo hộ SHCN. 

 
4. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm: 
a) Tuyên truyền phổ biến pháp luật về SHCN, tổ chức thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt động SHCN. 
b) Tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về SHCN trên địa bàn tỉnh, đề xuất với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo 

phù hợp với pháp luật để hướng dẫn quản lý hoạt động SHCN tại địa phương và tham mưu xây dựng chương trình hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của tỉnh Lào Cai. 

c) Vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước; các liên doanh, cơ sở sản xuất 
trên địa bàn tỉnh xác lập quyền SHCN theo pháp luật Việt Nam bao gồm: Sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng 
công nghiệp, chỉ dẫn địa lý, chuyển giao Li-xăng, thẩm tra tính hợp pháp của các đối tượng SHCN đặc biệt trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu. 

d) Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, hướng dẫn các tổ chức, cá 
nhân hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về SHCN. Nếu phát hiện các tổ chức, cá 
nhân có hành vi xâm phạm quyền SHCN của tổ chức, cá nhân khác phải kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. 

e) Quản lý, hướng dẫn đăng ký hoạt động bảo hộ quyền SHCN tại địa phương theo đúng các quy định của Nhà nước. 
 



5. Sở Văn hóa - Thông tin trước khi cấp giấy phép xuất bản các loại nhãn hiệu hàng hóa, biển quảng cáo kinh doanh, 
dịch vụ phải kiểm tra tính hợp pháp về các đối tượng SHCN mà đơn vị, cá nhân được phép sử dụng; đồng thời phối hợp với 
các cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân được phép SHCN theo đúng quy 
định. 

 
6. Đài PTTH tỉnh, Báo Lào Cai trước khi phát sóng hoặc đăng các thông tin, quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ 

phải kiểm tra tính hợp pháp của các đối tượng sở hữu công nghiệp mà các đơn vị, cá nhân yêu cầu. 
 
7. Các cơ quan Thanh tra, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở 

Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác quản lý về sở hữu công nghiệp; tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm 
tra chống xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. 

 
8. UBND các huyện, thành phố trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý Nhà 

nước về hoạt động sở hữu công nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý các xâm phạm và tranh chấp quyền SHCN theo đúng quy 
định của pháp luật. 

 
9. Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh. 
 
Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Chỉ thị số 17/2001/CT - UB ngày 10/8/2001 về 

việc quản lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. 

 
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, đơn vị cần phản ánh về Sở Khoa học và Công 

nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết./. 
 

(Đưa tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng) 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
CHỦ TỊCH 
(đã ký)  

Nguyễn Hữu Vạn 
  

 


