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Số:             /UBND-KT&HT 
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

ngày đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và 

ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cẩm Xuyên, ngày       tháng 4 năm 2022 

           

Kính gửi:  

                - Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Trung tâm Văn hóa -TT  huyện; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên Hợp Quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi 

mới sáng tạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới 

trong mọi khía cạnh của sự phát triển con người. 

Ngày 26 tháng 4 hằng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 

chọn làm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 

năm 2022, WIPO đưa ra thông điệp “IP and Youth innovating for a Better Future” 

- “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn” để 

ghi nhận tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ sự 

chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn một cách bền vững. 

Thực hiện Văn bản số 1200/UBND-VX2 ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và 

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, Văn bản số 467/SKHCN-CN ngày 08/4/2022 của Sở 

Khoa học và Công nghệ và để hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu trên, 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Kinh tế & Hạ tầng: 

Chủ trì hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các nội dung tuyên truyền 

ngày đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; cổng thông tin điện tử huyện. Phối hợp với Sở 

Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng 

tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới theo Kế hoạch số 466/KH-SKHCN 

ngày 08/4/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ. Tổ chức thực hiện công tác kiểm 

tra việc thực hiện của các đơn vị, tổng hợp báo cáo UBND huyện, Sở Khoa học và 

Công nghệ theo quy định. 

2. Trung tâm Văn hóa truyền thông huyện: 

Thực hiện công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh huyện, kết nối với 

mạng lưới truyền thanh các xã, thị trấn và các phương tiện thông tin đại chúng phát 

sóng, đăng tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu 

trí tuệ trên địa bàn huyện. 

3. UBND các xã thị trấn: 

Treo pano, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, 

đơn vị hoặc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử /website của các cơ quan, đơn vị 

với chủ đề hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế 
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giới năm 2022 ở Việt Nam là: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì 

một tương lai tốt đẹp hơn”. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:  

- Thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong thực hiện đổi mới sáng tạo và phát triển 

tài sản trí tuệ. 

- Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn. 

- Sở hữu trí tuệ - công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội. 

- Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của Thế hệ trẻ hôm nay. 

- Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức; 

- Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy phát triển quốc gia hiện đại; 

- Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống. 

Thời gian thực hiện: trong tháng 4 năm 2022, trọng tâm là từ ngày 

19/4/2022 đến hết ngày 26/4/2022  

Trên đây là một số nội dung thực hiện hưởng ứng hưởng ứng ngày đổi mới 

sáng tạo thế giới (21/4) và ngày sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), UBND huyện yêu 

cầu các phòng, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện, báo 

cáo kết quả về huyện (qua phòng KT&HT) trước ngày 18/5/2022 để tổng hợp báo 

cáo các cấp theo quy định./. 

Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;     

- Lưu VT, KT&HT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Phạm Hoàng Anh 

 


		Leminhthong.cx@hatinh.gov.vn
	2022-04-19T15:04:25+0700


		hongnv.cx@hatinh.gov.vn
	2022-04-19T15:02:41+0700


		anhph.ubcx@hatinh.gov.vn
	2022-04-19T15:57:49+0700


		ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
	2022-04-19T16:22:43+0700


		2022-04-19T16:23:08+0700


		2022-04-19T16:23:22+0700




