
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:           /SKHCN-QLCN  
 

V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch 

thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày          tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;  

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3919/UBND-KGVX 

ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển 

tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 

Kế hoạch trên phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ 

đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố đóng góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch (có bản dự thảo kế hoạch gửi 

kèm) và gửi bằng văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam trước ngày 

24/3/2022./. 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dương Ngọc Quỳnh 
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