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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 
Số:        /TM-SKHCN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đồng Nai, ngày       tháng 11 năm 2021 

THƯ MỜI 

Tham dự Hội nghị "Hướng dẫn những quy định về sở hữu trí tuệ và công tác thẩm 
định sáng kiến phục vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" 

   

Kính gửi: Lãnh đạo Quý các cơ quan, các Trường, Viện, Báo, Đài, 
các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉn Đồng Nai 

 

Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-SKHCN ngày 05/3/2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc Triển khai Hội nghị "Hướng dẫn những quy định về sở hữu trí tuệ 

và công tác thẩm định sáng kiến phục vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai", 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh Đồng Nai, Công văn số 15005/UBND-KGVX 

ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chủ trương thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị 

"Hướng dẫn những quy định về sở hữu trí tuệ và công tác thẩm định sáng kiến phục 

vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai", với các nội dung chính sau:   

- Những quy định của sở hữu trí tuệ sáng kiến; 

- Công tác thẩm định sáng kiến phục vụ thi đua khen thưởng. 

 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai trân trọng kính mời quý đại biểu 

tham dự Hội nghị "Hướng dẫn những quy định về sở hữu trí tuệ và công tác thẩm 

định sáng kiến phục vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" bằng hình 

thức trực tiếp và trực tuyến cụ thể như sau: 

- Địa chỉ hội nghị trực tiếp: Sở Khoa học và Công nghệ, 1597 Phạm Văn Thuận, 

phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai; 

- Địa chỉ hội nghị trực tuyến: https://media.tkcdongnai.gov.vn/sang_kien  

- Thời gian: Ngày 02/12/2021 (07h30 đăng nhập vào phòng họp trực tuyến kiểm 

tra hệ thống; 08h00 ngày 02/12/2021 hội nghị chính thức bắt đầu; 

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị được chu đáo, Sở Khoa học Công nghệ kính 

mong quý đại biểu có văn bản đăng ký tham dự  (có thông tin liên lạc) với hình thức 

trực tuyến hay trực tiếp tại Sở. Văn bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng 



 

 

Nai trước ngày 01/12/2021. Hoặc qua Email: dostlocnp@gmail.com . Thông tin chi 

tiết về Hội nghị, xin vui lòng liên hệ: Điện thoại: 0983.323239 (Ông Nguyễn Phát 

Lộc);  

Trân trọng cám ơn./.      

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc và các PGĐ Sở; 
- Lưu VT, QCN 
QCN045 MoithamduHNSangKien 2021\25b. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Huỳnh Minh Hậu 
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CHƯƠNG TRÌNH 
HỘI NGHỊ “HƯỚNG DẪN NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ 

CÔNG TÁC SÁNG SIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021”  
 

THỜI GIAN NỘI DUNG ĐƠN VỊ 

8h00 – 8h15 Đăng ký đại biểu Ban Tổ chức 

8h15 – 8h20 Phát biểu của Lãnh đạo Sở KH&CN Sở KH&CN 

8h20– 10h00 

Nội dung 1 

- Các quy đinh vệ sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, 

sáng kiến và công tác bảo hộ 

Phòng Quản lý 

chuyên ngành 

10h00-10h15 Nghỉ giải lao  

10h15-11h30 

Nội dung 2 

- Các quy định của địa phương về công tác sáng 
kiến: 
- Thành lập Hội đồng sáng kiến cơ sở (Quyết 
định thành lập, Quy chế hoạt động hội đồng sán 
kiến cơ sở; 
- Phương pháp đánh giá sáng kiến cơ sở, công tác 
tổng hợp kết quả và tham mưu Chủ tịch Hội 
đồng sáng kiến cơ sở công nhận 

Phòng Quản lý 

chuyên ngành 

13h30 – 14h30 
Nội dung 3 

 - Hướng dẫn cách xây dựng và viết sáng kiến 

đúng quy định 

Phòng Quản lý 

chuyên ngành 

14h30- 14h45 Nghỉ giải lao  

14h45- 15h45 
Tiếp tục Nội dung 3 

 

Phòng Quản lý 

chuyên ngành 

15h45- 16h00 Thảo luận và kết thúc 
Sở KH&CN/ các sở 

ngành…. 
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