
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1504/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 21 tháng 6 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự án: “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức  

về sở hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ” 

thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ  

thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai 

đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí 

tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

497/SKHCN-QLCN ngày 31 tháng 5 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí 

tuệ trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ” thuộc Chương trình 

hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016-2020, với các 

nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên dự án: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. 

2. Cơ quan quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. 

3. Cơ quan chủ trì dự án: Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ 

thành phố Cần Thơ. 

4. Chủ nhiệm dự án: Bà Nguyễn Thúy Hằng, Chuyên viên Trung tâm 

thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ 

5. Thời gian thực hiện: năm 2019-2020. 

6. Địa điểm: thành phố Cần Thơ. 
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7. Mục tiêu chung: góp phần nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân và 

doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố; đưa 

sở hữu trí tuệ trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội. 

8. Mục tiêu cụ thể: 

a) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, tạo cầu 

nối giữa doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân với các cơ quan xác lập 

quyền và cơ quan thực thi trong việc tư vấn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc 

từ thực tiễn áp dụng và thi hành các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

b) Tạo điều kiện tiếp cận và sử dụng thông tin sở hữu trí tuệ thuận lợi, 

hiệu quả, phục vụ cho nghiên cứu và phát triển, sản xuất kinh doanh cho các tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

c) Góp phần nâng cao sự hiểu biết, nhận thức để thúc đẩy hoạt động đăng ký 

bảo hộ, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

9. Tổng kinh phí: 1.346.300.000 đồng, trong đó: 

a) Kinh phí từ nguồn khác: 24.300.000 đồng. 

b) Ngân sách Nhà nước: 1.322.000.000 đồng từ nguồn kinh phí: chi từ 

kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ, bao gồm: 

- Thuê khoán chuyên môn: xây dựng thuyết minh, sản xuất và phát sóng 

chương trình Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống (09 chương trình và 01 hội thảo), truyền 

thông dự án (xây dựng và chăm sóc fanpage, đăng tải media, đăng banner quảng 

cáo điện tử, sản xuất video, quảng cáo) , tổng kết đánh giá: 1.249.058.400 đồng. 

- Chi khác: hội nghị giới thiệu dự án, in và đóng quyển báo cáo, văn 

phòng phẩm, quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 72.941.600 đồng. 

Điều 2. Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ 

có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận:       KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3;  

- CT UBND TP (1A);  

- VP.UBND TP (3C);  

- Cổng TTĐT thành phố;  

- Lưu: VT, HK 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Dũng 
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