
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:         /BC-SKHCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Hà Nam, ngày       tháng 4 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình 

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

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam 

 

Thực hiện 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, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được 

giao, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, đồng thời ban hành văn bản xin ý kiến 

đóng góp cho dự thảo Kế hoạch.  

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được 21 ý kiến tham gia góp ý, 

trong đó: 16 ý kiến hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo, 05 ý kiến đề nghị xem 

xét, chỉnh sửa, bổ sung. Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp 

thu ý kiến của một số cơ quan, đơn vị (Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo).  

Trên đây là báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn 

vị tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển tài sản 

trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030. Sở Khoa học và Công nghệ trân 

trọng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 



 

 

BIỂU TỔNG HỢP 

Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với dự thảo  

Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030 

(Kèm theo báo cáo số:                /SKHCN-QLCN  ngày      tháng 4 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 
 

STT 
 

Cơ quan, đơn vị, 
địa phương 

Nội dung góp ý 
Ý kiến tiếp thu, giải trình 

của cơ quan soạn thảo 

 A. Cơ quan, đơn vị, địa phương đóng góp ý kiến   
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Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 

Tại mục 2, phần I, đề nghị chỉnh sửa: “lồng ghép các hoạt động triển 
khai Chương trình của Thủ tướng Chính phủ trong các đề án, chương 

trình, kế hoạch, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các ngành, đơn vị và 
địa phương” thành “lồng ghép các hoạt động triển khai thực hiện Chương 
trình với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh 

tế- xã hội của tỉnh, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các ngành, đơn vị 
và địa phương”  (theo điểm c, khoản 5, Điều 2, Mục III tại 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). 

Cơ quan soạn thảo đã tiếp 

thu ý kiến và chỉnh sửa 
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Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

 

- Tại trang 6, dòng 7 từ dưới lên “khuyến khích tham gia các cuộc thi 

hội thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật và ý tưởng khởi nghiệp...” Đề nghị điều 

chỉnh: khuyến khích tham gia Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, 

nhi đồng; Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. (bỏ dấu 3 

chấm). 

- Tại trang 6 dòng 5 từ dưới lên: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đưa 

một số nội dung về SHTT vào chương trình học tập, chương trình ngoại 

khóa trong các cơ sở giáo dục và đòa tạo với hình thức, dung lượng, đối 

Cơ quan soạn thảo đã tiếp 

thu ý kiến và chỉnh sửa 



 

 

tượng và địa điểm phù hợp. 
Đề nghị điều chỉnh: Bỏ nội dung này, vì: 

- Theo Luật Giáo dục, chương trình giáo dục thuộc thẩm quyền của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh hiện không thuộc thẩm quyền quản 

lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
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Sở Tài chính 

 
1. Tại phần IV. Kinh phí thực hiện. Đề nghị đơn vị soạn thảo sửa 

thành:  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ các nguồn: ngân sách 

nhà nước; đóng góp của các tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác. 

2. Tại mục 5. Phần V. Tổ chức thực hiện 

Đề nghị đơn vị soạn thảo sửa thành 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Uỷ ban nhân 

dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch 

theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; các quy định hiện hành có 

liên quan và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. 

Cơ quan soạn thảo đã tiếp 
thu ý kiến và chỉnh sửa 
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Uỷ ban nhân dân 
huyện Kim Bảng 

 

Ở phần 2. Mục tiêu cụ thể, mục 2.2. Giai đoạn 2026-2030 nên đưa ra 

mục tiêu cụ thể số lượng các sản phẩm được bảo hộ mới, ví dụ như: số 

nhãn hiệu chứng nhận được bảo hộ; số đơn đăng ký sáng chế, sáng kiến; số 

đơn đăng ký nhãn hiệu... 

Cơ quan soạn thảo đã tiếp 

thu ý kiến và chỉnh sửa 

trong Phụ lục một số nội 

dung chính triển khai thực 

hiện Chương trình Phát 

triển tài sản trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam đến năm 

2030 
 
 

 
 

Tại phần Mục tiêu cụ thể dự thảo Kế hoạch đặt ra: 

Giai đoạn 2022-2025: “- Tối thiểu 30% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, 
Cơ quan soạn thảo xin 
được giữ nguyên, vì: 
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Sở Tư pháp  

đặc thù và sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm của 

tỉnh...”. 

Và Giai đoạn 2026-2030: “- Tối thiểu 50% sản phẩm, dịch vụ chủ 

lực, đặc thù và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP của tỉnh”. 

Tuy nhiên tại Quyết định 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ 

Tướng Chính phủ quy định: 

“2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2025: 

Tối thiểu 40% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản 

phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng kỷ bảo hộ, quản lý và 

phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được 

bảo hộ. 

b) Đến năm 2030: 

Tối thiểu 60% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản 

phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương và sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm (Chương trình OCOP) được hỗ trợ đăng kỷ bảo hộ, quản lý và 

phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được 

bảo hộ. 

Như vậy mục tiêu cụ thể đặt ra trong dự thảo Kế hoạch chưa đáp ứng 

theo yêu cầu tại Quyết định 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ 

Tướng Chính phủ, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung này. 

 
 

Căn cứ tình hình thực tiễn 
tại các địa phương trên địa 
bàn tỉnh nên cơ quan soạn 
thảo đưa ra mục tiêu phù 
hợp như trong dự thảo kế 
hoạch. Ngoài ra, trong quá 
trình triển khai thực hiện 
Chương trình, các sở, 
ngành, đơn vị, địa phương 
chủ động thực hiện các nội 
dung, nhiệm vụ Chương 
trình và có thể đạt mục tiêu 
cao hơn. 

 



 

 

B. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương hoàn toàn nhất trí với dự thảo  

 

1 Sở Nội vụ 

2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

3 Sở Xây dựng 

4 Sở Y tế 

5 Sở Công Thương 

6 Sở Giao thông Vận tải 

7 Sở Thông tin và Truyền thông 

8 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

9 Thanh tra tỉnh 

10 Sở Văn hoá thể thao và Du lịch 

11 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 

12 Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng  

13 Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm 

14 Uỷ ban nhân dân huyện Duy Tiên 

15 Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý  

16 Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân 
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