
UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1380/SKHCN-QLCN An Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

V/v tuyên truyền và giới thiệu doanh nghiệp 

tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ”  

năm 2022 

 

  

         

                                Kính gửi: 

 - Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Liên Hiệp các Hội KH&KT tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 104/2022/CV-QCC ngày 12/10/2022 của Trung tâm 

Chứng nhận chất lượng và Phát triển doanh nghiệp về việc đề nghị tham gia 

phối hợp tuyên truyền và giới thiệu doanh nghiệp tham gia Diễn đàn “Doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022; 

Thực hiện Công văn số 5911/VPUBND-KTN ngày 19/10/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc nghiên cứu phối hợp tuyên truyền và giới thiệu doanh 

nghiệp tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản 

trí tuệ” năm 2022. 

Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp một số thông tin chính về  Diễn đàn 

“Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022 như sau: 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức, hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công 

nghệ hiện đại, hình thành văn hóa trong xã hội. Kịp thời biểu dương, khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sở hữu trí tuệ.  

2. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Chứng nhận và Phát triển Doanh nghiệp. 

3. Thời gian tổ chức: Ngày 06/01/2023. 

4. Địa điểm:  

Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ (Thủ đô Hà Nội). 

5. Hồ sơ gồm đăng ký tham gia Diễn đàn 

- Bản đăng ký tham gia chương trình (theo mẫu); 

- Giấy phép ĐKKD/ Giấy phép đầu tư (bản sao); 

- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (ISO); 

- Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; 
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- Chứng nhận sản phẩm (nếu có); 

- Bằng khen, giải thưởng (nếu có); 

6. Cách thức đăng ký tham gia 

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022 bằng cách điền thông tin theo 

mẫu đính kèm gửi về Trung tâm Chứng nhận chất lượng và Phát triển doanh 

nghiệp hoặc đăng ký trực tuyến bằng cách quét mã QR code bên dưới  

 
Quét QR code đăng ký tham dự 

Thời gian đăng ký tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và 

phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022 chậm nhất ngày 11/11/2022.  

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tuyên truyền và giới thiệu thông tin về Diễn 

đàn “Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022 đến 

các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách để các Doanh 

nghiệp tiếp nhận thông tin và có nhu cầu đăng ký tham gia Diễn đàn “Doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ” năm 2022. 

Thông tin hỗ trợ liên hệ:  

Trung tâm Chứng nhận chất lượng và Phát triển doanh nghiệp  

Địa chỉ: 6 -TT3, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội 

Hotline: 0976.6996.229; Email: info@ttqcc.vn;  Website:  

https://ttqcc.vn/  

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng và đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

Đính kèm: 

Mẫu đăng ký tham gia diễn đàn 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Hoàng Thị Thanh Thủy 
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