
  UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 

  Số:         /TB-SKHCN Sóc Trăng, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp  

đối với nhãn hiệu năm 2021 (thuộc kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý Dự án 

Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa) 

 

 

 Căn cứ Hợp đồng số 01/HĐ-BQLDA ngày 26/4/2021 giữa Ban Quản lý Dự 

án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Sóc 

Trăng hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, 

Ngày 26/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ có ban hành Thông báo số 

32/TB-SKHCN về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với 

nhãn hiệu năm 2021. Theo đó: 

- Số lượng hỗ trợ trong năm 2021: 20 nhãn hiệu. 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/9/2021. 

Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ đăng 

ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu năm 2021 (thuộc kế hoạch 

phối hợp với Ban Quản lý Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa). 

Lý do: Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận đủ số lượng hồ sơ. 

Thông tin liên hệ 

Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. 

Điện thoại: 0299. 3828 100; Di động: 0798 863 227 (gặp Phước Vinh); 0903 

963 593 (gặp Diễm Lệ). 

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến tổ chức, cá nhân, quý cơ quan được 

biết. 

 

 
Nơi nhận: 
- Đăng website Sở; 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Kinh tế thành phố; thị xã; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

- Phòng NN&PTNT các huyện; 

- BGĐ Sở; 

- BQL DA PTDNNVV (để biết); 

- Lưu: VT, QLCN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Vĩnh Hảo 
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