
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 

Số:         /QĐ-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày      tháng  04 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-

2030, năm 2022: Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho một 

số doanh nghiệp/ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ   

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 

18/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ về việc Duyệt phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các 

nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, cấp tỉnh và các Chương trình, kế hoạch 

phát triển KH&CN năm 2022; 

 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng đánh giá hồ sơ giao trực tiếp tổ chức chủ 

trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:“ Hỗ trợ tạo lập, quản lý 

và phát triển tài sản trí tuệ cho một số doanh nghiệp/ hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ” ngày 24/12/2021; Biên bản tổ thẩm định kinh phí thực hiện dự án 

ngày 15/3/2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt dự án KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển 

tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2030 bắt đầu thực hiện 

từ năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên Dự án: Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho một 

số doanh nghiệp/ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
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- Mã số dự án: 08/DA-PTTSTT.PT/2022 

- Cơ quan chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng  

- Chủ nhiệm dự án: Bà Nguyễn Việt Hà, Chức vụ: Phó trưởng phòng Tiêu 

chuẩn Chất lượng;  

2. Mục tiêu của Dự án: 

2.1. Mục tiêu chung: 

   Nâng cao nhận thức, năng lực về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân 

về quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp/hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ; Tăng giá trị thương hiệu, năng suất, chất lượng, hiệu quả, 

sức cạnh  tranh của sản phẩm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ dưới hình thức nhãn 

hiệu hàng hóa cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của 08 doanh nghiệp/ hợp 

tác xã trên địa bàn tỉnh; 

- Thiết lập hệ thống công cụ quản lý tài sản trí tuệ cho các sản phẩm hàng 

hóa, dịch vụ của doanh nghiệp; hệ thống phương tiện quảng bá, khai thác và 

phát triển giá trị sản phẩm hàng hóa cho 08 doanh nghiệp/ hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh; 

- 250 lượt người của các doanh nghiệp/ hợp tác xã được tuyên truyền, phổ 

biến, hướng dẫn nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập, quản lý và phát triển tài 

sản trí tuệ; 

3. Nội dung triển khai thực hiện: 

3.1. Nội dung 1: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng và lựa chọn 

doanh nghiệp/hợp tác xã hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ:  

- Xây dựng tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp/ hợp tác xã lựa chọn điều 

tra, khảo sát. 

- Phạm vi: Các doanh nghiệp/ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

 - Nội dung: Thực trạng quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ tại 

các doanh nghiệp/ hợp tác xã; 

- Quy mô điều tra khảo sát: 20 doanh nghiệp/ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

có nhu cầu tham gia chương trình phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh do cơ quan 

chủ trì đã thực hiện điều tra khảo sát thông qua thực hiện đề tài, dự án, điều tra 

về nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc... 

- Tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu điều tra, khảo sát. Xây dựng báo cáo 

điều tra khảo sát và đề xuất lựa chọn 08 doanh nghiệp/ hợp tác xã tham gia dự 

án. 
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3.2. Nội dung 2:  Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng 

hóa của một số doanh nghiệp/hợp tác xã 

- Tư vấn, xác định ý tưởng thiết kế nhãn hiệu hàng hóa: 

Cơ quan chủ trì phối hợp với đơn vị thiết kế để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, 

tổng hợp ý tưởng về nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp/hợp tác xã. Từ đó 

doanh nghiệp sẽ đưa ra các yêu cầu về hình dáng, bố cục, màu sắc của nhãn hiệu 

hàng hóa. 

- Thiết kế nhãn hiệu hàng hóa:  

Trên cơ sở ý tưởng và các yêu cầu của Doanh nghiệp/Hợp tác xã đơn vị 

thiết kế thực hiện thiết kế 05 mẫu nhãn hiệu cho 01 doanh nghiệp/ Hợp tác xã 

 - Lựa chọn nhãn hiệu đăng ký bảo hộ:  

+ Đối tượng tham gia: Đơn vị chủ trì dự án, đơn vị thiết kế và đại diện 

doanh nghiệp/ Hợp tác xã tham gia dự án. 

+ Nội dung: Trên cơ sở các mẫu nhãn hiệu hàng hóa được thiết kế cho các 

doanh nghiệp/ Hợp tác xã. Đơn vị thiết kế trình bày bản mô tả về từng nhãn hiệu 

ý tưởng thiết kế. Cơ quan chủ trì và doanh nghiệp/ Hợp tác xã tham gia dự án 

cho ý kiến và thống nhất lựa chọn nhãn hiệu đăng ký bảo hộ. 

 - Xác định mẫu nhãn hiệu hàng hóa và hiệu chỉnh. 

  - Lập hồ sơ, nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

3.3. Nội dung 3: Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý nhãn hiệu 

hàng hóa: 

- Xây dựng và vận hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại 

08 doanh nghiệp/Hợp tác xã 

- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ công bố tiêu chuẩn, chất lượng 

sản phẩm hàng hóa, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy cho 08 doanh 

nghiệp/ Hợp tác xã 

- Đăng ký sử dụng mã số, mã vạch đối với sản phẩm hàng hóa cho 06 

doanh nghiệp/ Hợp tác xã. 

-  Xây dựng áp dụng và đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

tại 03 doanh nghiệp/ Hợp tác xã 

3.4.  Nội dung 4: Xây dựng hệ thống khai thác và phát triển nhãn hiệu 

hàng hóa: 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền về dự án: Thông qua hội nghị, hội thảo, in 

ấn tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền, thông tin trên báo, đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh. 
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- Thiết kế in ấn 08 bộ nhận diện thương hiệu cho 08 doanh nghiệp/ Hợp tác 

xã, gồm: logo nhãn hiệu hàng hóa, tờ rơi, catalog, nhãn sản phẩm. 

- Xúc tiến thương mại (Xây dựng hệ thống các phương tiện, điều kiện quảng 

bá, khai thác giá trị nhãn hiệu…):  

+ Tổ chức bán và giới thiệu sản phẩm tại  hội chợ và giới thiệu sản phẩm của 

các doanh nghiệp/hợp tác xã tham gia dự án tại hội chợ trên địa bàn tỉnh, hội nghị 

giao lưu... 

+ Xây dựng, phát sóng 01 phóng sự tuyên truyền về kết quả thực hiện dự án 

phát trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh. 

+ Hỗ trợ triển khai các hoạt động quảng bá, bán và giới thiệu sản phẩm 

trên mạng thông tin như facebook, zalo, trang thông tin điện tử... 

- Triển khai thí điểm một số nội dung nhằm khai thác, phát triển nhãn hiệu 

hàng hóa.  

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác quản lý, khai thác, phát triển 

nhãn hiệu hàng hóa. 

4. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 04/2022 đến hết tháng 

04/2024). 

- Thời gian nghiệm thu cấp cơ sở: chậm nhất đến hết tháng 01/2024. 

- Thời gian nghiệm thu cấp tỉnh: chậm nhất đến hết tháng 03/2024. 

- Thời gian đăng ký lưu giữ kết quả nghiên cứu và thanh lý Hợp đồng: chậm 

nhất đến hết tháng 04/2024. 

5. Sản phẩm của Dự án: 

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát. 

 -  08 bộ hồ sơ và văn bằng chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa do Cục sở hữu 
trí tuệ cấp cho các doanh nghiệp/ hợp tác xã; 

 -  08 bộ quy chế sử dụng, quản lý và phát triển nhãn hiệu hàng hóa của 
các doanh nghiệp, hợp tác xã; 

- 08 Hồ sơ công bố Tiêu chuẩn cơ sở của các doanh nghiệp, hợp tác xã; 

-  06 Bộ hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch; Tiêu chuẩn hàng hóa của các 
doanh nghiệp, hợp tác xã; 

 - Hệ thống bao bì, phương tiện truyền thông, quảng bá phát triển sản 
phẩm: 08 bộ nhận diện thương hiệu; 03 doanh nghiệp, hợp tác xã được chứng 
nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn;  01 chuyên mục được 
phát sóng trên đài PTTH tỉnh.v..v. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án. 

6. Kinh phí thực hiện: 
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6.1. Tổng kinh phí thực hiện dự án là: 850.000.000 đồng (Tám trăm 

năm mươi triệu đồng chẵn). Trong đó: 

- Nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh: 700.000.000 đồng (Bảy trăm 

triệu đồng chẵn) 

- Nguồn đối ứng khác: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng 

chẵn) 

6.2. Phân kỳ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh: 

- Năm 2022: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn) 

- Năm 2023: 300.000.000 đồng (Ba trăm năm triệu đồng chẵn) 

6.3. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó cụ thể khoán chi 

nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ như sau:  

- Kinh phí giao khoán chi: 346.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi sáu triệu 

đồng chẵn). 

- Kinh phí không giao khoán chi: 354.000.000 triệu đồng (Ba trăm năm 

mươi tư triệu đồng chẵn). 

(Có Thuyết minh dự án kèm theo) 

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm quản lý,cấp phát, 

thanh quyết toán kinh phí; Cơ quan Chủ trì, Chủ nhiệm Dự án có trách nhiệm tổ 

chức triển khai Dự án theo quy định tại Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 

27/8/2015 và Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND 

tỉnh Phú Thọ và các quy định hiện hành khác. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và 

Chuyên ngành, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN, Sở Khoa 

học và Công nghệ; Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm Dự án và các cơ quan liên quan 

căn cứ Quyết định thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Quỹ phát triển KH&CN, KBNN tỉnh; 

- Cổng GTĐT tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở (B.Thủy, Ô.Đạt); 

- Chi cục TCĐLCL; 

- Lưu: VT,QLCN&CN, HSDA(15b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thủy Trọng  
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