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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2020

V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Trưởng các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Công văn số 424/SKHCN-QLCN ngày 13/4/2020 của Sở Khoa học và
Công nghệ An Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế
giới 26/4; theo đó, chủ đề kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ (SHTT) thế giới năm nay là
“Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ
trưởng các đơn vị liên quan tổ chức phát động nhằm hưởng ứng cuộc thi nêu trên, cụ
thể như sau:
1. Tuyên truyền, phát động hiệu quả, phổ biến đầy đủ, về mục đích, yêu cầu,
nội dung, đối tượng, thời gian của cuộc phát động một cách phù hợp với tình hình cụ
thể tại đơn vị. Thời gian phát động: từ ngày 22/4/2020 đến ngày 29/4/2020.
2. Gợi ý một số hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày SHTT thế giới:
- Thiết kế, phát hành tài liệu tuyên truyền về SHTT: poster, bản tin, treo băng
rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị với chủ đề chung nêu trên.
- Phát động tuyên truyền và tham gia các cuộc thi về sáng tạo, sáng chế (Cuộc
thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh An Giang, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh An
Giang do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức).
- Tổ chức viết bài, chia sẻ thông tin chủ đề liên quan đến SHTT, sáng kiến,
chống hàng giả, đổi mới sáng tạo, kinh nghiệm xây dựng và phát triển nhãn hiệu hàng
hóa…
Việc gửi bài, nội dung hoạt động, tài liệu hưởng ứng… và giải đáp thắc mắc
(nếu có), các đơn vị vui lòng liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ An Giang để được
giải đáp thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH-CN AG;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;

- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang

Trần Tuấn Khanh

