
 

              

 Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 01/6/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị; Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối 

với giống cây trồng, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế xã 

hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban 

nhân dân cá c huyện, thị xã, thành phố; Yêu cầu các đơn vị trong ngành có liên 

quan tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền khuyến khích các tổ chức, cá 

nhân xây dựng chính sách sản xuất, kinh doanh gắn với xác lập, khai thác, bảo 

vệ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có uy tính và 

sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước, các sản phẩm đang xuất 

khẩu hoặc sẽ xuất khẩu thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; 

- Hướng dẫn các tổ chức (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp 

tác xã, tổ hợp tác...), cá nhân xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với 

giống cây trồng theo đúng quy định; 

- Rà soát, xác định các loại sản phẩm nông, lâm, sản đặc sản của địa 

phương để có kế hoạch đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý; 

- Trong quá trình triển khai, nếu xảy ra tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về 

quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng phải kịp thời báo cáo về Sở Nông 

nghiệp và PTNT biết để phối hợp xử lý theo đúng quy định. 

2. Các đơn vị trong ngành (Thanh tra Sở, Chi cục Trồng trọt và BVTV, 

Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS; Trung tâm Khuyến nông,Trung tâm 

Giống CT-VN): Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao thực hiện tốt các 

nội dung sau: 

- Phối hợp với các địa phương thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ 

các tổ chức (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác...), 

cá nhân xác lập và bảo vệ quyền đối với giống cây trồng theo quy định; Xác 

định các loại sản phẩm nông, lâm, sản trên địa bàn để có kế hoạch đăng ký, bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý; 
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- Thực hiện nghiêm quyền sở hữu trí trí tuệ đối với lĩnh vực giống cây 

trồng theo quy định của pháp luật; 

- Phối hợp với chính quyền các địa phương, các cơ quan đơn vị có liên 

quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về quyền sở hữu trí tuệ đối với giống 

cây trồng;  Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột 

xuất; Kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ đối 

với giống cây trồng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quyền sở hữu trí 

tuệ đối với giống cây trồng trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã 

quan tâm chỉ đạo; Yêu cầu các đơn vị trong Ngành nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh ;                                                                                                                                                                             
- GĐ Sở, các PGĐ Sở ; 

- Thanh tra Sở ;                                                   
- Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS; 

- Các Trung tâm: Khuyến nông, Giống CT-VN; 

- Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng kinh tế 

Thành phố, Thị xã; 

- Lưu: VT, TTBVTVT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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