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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021 - 2030

Thực hiện Công văn số 10063/SHTT-NĐHT ngày 04/8/2020 của Cục Sở
hữu trí tuệ về việc đánh giá kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016 2020 và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021 – 2030; Sở Khoa học và Công nghệ
Quảng Trị báo cáo kết quả hoạt động xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách
hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất nhu
cầu giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH, CƠ
CHẾ HỖ TRỢ, THÖC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SHTT, PHÁT TRIỂN TÀI SẢN
TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
1. Công tác xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền
ban hành các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động
STTT, phát triển tài sản trí tuệ
TT

Tên văn bản, cơ quan,
thời gian ban hành

Các nội dung chính của văn bản

1

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND, ngày
21/12/2016 Quy định quản lý nhà nước
về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị

Quy định nội dung QLNN về hoạt
động sở hữu công nghiệp đối với
sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích
hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp,
tên thương mại, nhãn hiệu và CDĐL
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

2

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND, ngày
14/12/2017 về việc ban hành Chính sách
hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2017-2025

Chính sách hỗ trợ trợ ứng dụng,
nhân rộng các kết quả khoa học và
công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 2017-2025 (trong đó
có lĩnh vực SHTT)

3

Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 01/6/2020
về tăng cường công tác quản lý nhà nước
về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị

Nhận xét, đánh giá:
Công tác tham mưu ban hành văn bản trong lĩnh vực SHTT được quan
tâm. Đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, cơ chế,
1

chính sách tạo điều kiện cho hoạt động SHTT. Qua đó giúp cho hoạt động SHTT
của tỉnh ngày càng phát triển và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế- xã
hội của tỉnh.
2. Kết quả triển khai cơ chế, chính sách
2.1. Nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn về SHTT
(i) Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT:
- Sở KH&CN đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về SHTT
đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: tổ chức các
lớp tập huấn, Hội thảo và tuyên truyền trên Đài PT-TH tỉnh, trên Báo Quảng Trị,
trên Cổng thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị (dostquangtri.gov.vn)
(ii) Đào tạo, tập huấn về SHTT

Năm

Do Sở
tổ chức

Tổng số lớp/khóa đào tạo, tập huấn
Do cơ quan
Lƣợt
Lƣợt tổ
khác trên
ngƣời chức/đơn
địa bàn tổ
Nội dung
tham
vị tham
chức (ghi rõ
gia
gia
tên đơn vị)

2016

01

-

50

-

2017

09

-

1103

-

2018

-

-

-

-

2019

01

0

60

-

2

Tổ chức Lớp Tập huấn về
Đăng ký công nhận và khai
thác sáng kiến giành cho cán
bộ cơ quan nhà nước có liên
quan, các doanh nghiệp đã và
có ý định triển khai hoạt động
sáng kiến với nội dung: giới
thiệu các quy định về sáng
kiến, hướng dẫn hồ sơ đăng ký
và công nhận sáng kiến, sử
dụng và khai thác hiệu quả
sáng kiến.
Tổ chức 09 Lớp tuyên truyền
pháp luật về Sở hữu trí tuệ tập
trung cho 1103 cơ sở kinh
doanh trên địa bàn, bao gồm
cán bộ quản lý các cấp, ngành,
cán bộ các hiệp hội, các hộ sản
xuất trên địa bàn tỉnh.
Tập huấn về thực thi quyền sở
hữu trí tuệ ở địa phương dành
cho các đối tượng là cán bộ
quản lý của các Sở, ban, ngành
của tỉnh, cán bộ quản lý ở các
huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị với nội dung: Đánh
giá yếu tố xâm phạm quyền
SHCN và các biện pháp thực

Năm

Do Sở
tổ chức

Tổng số lớp/khóa đào tạo, tập huấn
Do cơ quan
Lƣợt
Lƣợt tổ
khác trên
ngƣời chức/đơn
địa bàn tổ
Nội dung
tham
vị tham
chức (ghi rõ
gia
gia
tên đơn vị)

01

-

50

-

01

-

50

-

2020

01

-

40

-

Tổng
cộng

14

thi (bảo vệ) quyền SHTT.
Tập huấn về quản lý và khai
thác nhãn hiệu tập thể sản
phẩm Gạo tại huyện Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị
Tập huấn về quản lý và khai
thác nhãn hiệu tập thể sản
phẩm Chuối tại huyện Hướng
Hóa, tỉnh Quảng Trị
Tập huấn về quản lý và khai
thác nhãn chứng nhận sản
phẩm Nước mắm Mỹ Thủy tại
huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng
Trị

1.353

Nhận xét, đánh giá:
Trong những năm qua, việc nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ nói chung
và sở hữu công nghiệp nói riêng đã được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp,
trường đại học trong tỉnh quan tâm. Hằng năm, phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ,
tổ chức các lớp tập huấn nhằm hướng dẫn việc đăng ký bảo hộ sản phẩm hàng
hóa, đẩy mạnh phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương nói riêng và của tỉnh
nói chung. Tại các lớp tập huấn, các cá nhân, tổ chức và đặc biệt là các doanh
nghiệp trên địa bàn đã tích cực trao đổi, thảo luận về các vấn đề quan tâm đến sở
hữu trí tuệ. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sở hữu
trí tuệ trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp mình, đặc biệt là trong xu thế hội
nhập kinh tế quốc tế hiện nay.
2.2. Công tác hỗ trợ bảo hộ, khai thác quyền SHTT cho các doanh
nghiệp và tổ chức KH&CN (Viện, Trƣờng,...)
Đối tƣợng
SHCN

Số lƣợng đơn
đƣợc nộp

Số lƣợng văn
bằng bảo hộ
đƣợc cấp

Số lƣợng đối tƣợng
SHTT đƣợc sử dụng,
khai thác

Sáng chế/GPHI

01

0

0

Nhãn hiệu

253

119

Kiểu dáng
công nghiệp

02

02

Đối tượng
khác
3

02

Ghi
chú

Nhận xét, đánh giá:
- Các hoạt động hỗ trợ để tạo lập, phát triển TSTT trên địa bàn tỉnh đã
được triển khai, tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân
kinh doanh tạo dựng và bước đầu khai thác các chỉ dẫn thương mại cho sản
phẩm, dịch vụ của mình; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu hàng hóa; tuyên
truyền, tập huấn, tư vấn và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện
để xác lập, bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm, hàng hóa.
- Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến việc
đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp của đơn vị.. Các đối tượng khác như
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,... rất ít.
2.3. Hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực
địa phƣơng:
STT

I
1
II
1
2
3
4
5
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nội dung

Sản phẩm đƣợc bảo hộ

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (01)
Quảng Trị
Hạt tiêu Quảng Trị
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN (05)
Nước mắm Mỹ Thủy Nước mắm
Nước mắm Cửa Việt Nước mắm
Nước mắm Cồn Cỏ
Nước mắm
Rau củ quả tươi, cụ thể là: rau ăn lá, rau
Rau an toàn Đông Hà ăn quả, rau ăn củ, rau ăn hoa, rau ăn
thân, rau ăn hạt, các loại nấm thực phẩm
Gạo sạch Triệu
Gạo sạch (lương thực cho người)
Phong
NHÃN HIỆU TẬP THỂ (23)
Xà lách xoong Gio
Xà lách xoong
An
Cam K4 Hải Phú
Quả cam (trái cây tươi)
Cà phê Khe Sanh
Cà phê
Gạo Hải Lăng
Gạo
Ném Vĩnh Linh
Ném
Đậu xanh Vĩnh
Đỗ xanh (đậu xanh) đã được chế biến và
Giang
bảo quản.
Dưa hấu Vĩnh Tú
Dưa hấu
Lạc Vĩnh Linh
Củ lạc sấy khô
Cao dược liệu Định
Cao dược liệu (dược liệu dạng cô đặc)
Sơn
dùng để chữa bệnh
Chuối Hướng Hóa
Quả chuối tươi
Khoai môn Vĩnh
Củ khoai môn tươi
Linh
Đậu đen xanh lòng
Hạt đậu đen (chưa chế biến)
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Năm đƣợc
cấp Văn
bằng bảo hộ

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018

STT

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nội dung

Triệu Vân
Rượu men lá Ba
Nang
Hoa An Lạc
Gạo Gio Quang
Gạo sạch Cam An
Bún Sòng
Gà Cùa Cam Lộ
Hồ tiêu Vĩnh Linh
Mướp đắng Lại An
Lạc chiến khu Ba
Lòng
Dưa hấu Long Quang
Nón lá Bố Liêu

Sản phẩm đƣợc bảo hộ

Năm đƣợc
cấp Văn
bằng bảo hộ

Rượu men lá

2018

Hoa tươi
Gạo
Gạo sạch
Bún tươi, bún khô
Thịt gà tươi
Hồ tiêu đã qua chế biến
Mướp đắng quả tươi
Lạc khô; lạc qua chế biến.
Lạc tươi; lạc giống.
Quả dưa hấu tươi
Nón lá

2018
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020

Nhận xét, đánh giá:
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng và phát
triển thương hiệu đạt kết quả nổi bật. Thông qua đó đã góp phần nâng cao chất
lượng, danh tiếng của các sản phẩm nổi tiếng, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực
của tỉnh. Tám tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh đề
xuất Cục Sở hữu trí tuệ cho phép cho phép sử dụng tên địa danh để xác lập các
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận: Bún Thượng Trạch, Bánh tét Đại An
Khê, Gạo Diên Sanh, Gọa Huyết rồng Triệu Phước, Sen quê An Lưu,...
Sản phẩm Chè vằng Quảng Trị đang được Sở KH&CN tiến hành xác lập
quyền Chỉ dẫn địa lý. Các sản phẩm đặc sản của địa phương, sản phẩm chủ lực,
sản phẩm làng nghề, làng nghề truyền thống: Bún Sòng Cam Lộ, Gạo sạch Cam
An, Ném vùng cát Hải Lăng, Gạo sạch Triệu Phong, Dưa hấu Vĩnh Tú, Dưa hấu
Long Quang, nước mắm Gia Đẳng, Rau an toàn Đông Hà, Chuối Hướng Hóa,
Rượu truyền thống men lá Ba Nang, Khoai Môn Vĩnh Linh, Cao dược liệu Định
Sơn, Đậu đen xanh lòng Triệu Vân, Nước mắm Cửa Việt, Nước mắm Cồn Cỏ,
Nước mắm Mỹ Thủy, Lạc chiến khu Ba Lòng, Nón lá Bố Liêu... đã được Cục Sở
hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng
nhận. Đặc biệt, năm 2018, chỉ dẫn địa lý hạt tiêu Quảng Trị đã mở rộng khu vực
địa lý bao gồm 38 xã, thị trấn trên địa bàn 4 huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh,
Hướng Hóa. Đây tiền đề để sản phẩm đặc sản hồ tiêu Quảng Trị tiếp tục phát
triển bền vững, khẳng định được giá trị và thương hiệu ở trong và ngoài
nước.Qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh, làm tăng danh tiếng của sản
phẩm, đặc biệt là nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh, hỗ trợ tiêu thụ
sản phẩm trong và ngoài nước; góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mỗi
xã một sản phẩm (OCOP).
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Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý và phát triển các thương hiệu trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị nói chung còn nhiều hạn chế. Các doanh nghiệp, hội, hiệp hội sản
xuất, tổ chức hợp tác chưa đánh giá hết về giá trị tài sản sở hữu trí tuệ, không
nhận thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ như là
một lợi thế tích cực trong việc mở rộng đầu tư và cạnh tranh thị trường.
2.4. Kinh phí của địa phƣơng bố trí cho hoạt động SHTT
a) Tổng kinh phí bố trí theo các năm tài chính:
Đơnvị: triệu đồng
STT

Nội dung công việc

Năm
thực
hiện

1.

Xác lập Quyền sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc sản
mang yếu tố địa danh ở các huyện, thị xã, thành 2017
phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể các sản
phẩm Chuối và Gạo ở các huyện Hướng Hóa và 2019
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

2.

3.

Quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể Nước mắm
2020
Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

4.

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Rượu men
lá Ba Nang, nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Cửa 2020
Việt

5.

Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Chè Vằng
2020
Quảng Trị

SL

Tổng số
kinh phí

01

215,8

01

200

100

03

850

850

Nguồng
kinh
phí

Sự
nghiệp
KHCN
Chương
trình
Ocop
Chương
trình
Ocop
Sự
nghiệp
KHCN
Sự
nghiệp
KHCN

b) Nhận xét đánh giá:
Ngân sách sự nghiệp KH&CN hàng năm đã bố trí một phần kinh phí triển
khai các hoạt động Sở hữu trí tuệ như: đào tạo, tập huấn, hỗ trợ kinh phí đăng ký
nhãn hiệu, xây dựng các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận... Nhờ đó tạo
nhiều thuận lợi cho hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ ở địa phương, đặc biệt là
việc xây dựng các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm
đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương bước đầu đã góp phần phát triển kinh
tế xã hội tại địa phương và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, làng nghề
truyền thống... đến mọi người trong cả nước.
2.5. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SHTT giai đoạn 2016 - 2020
Hoạt động quản lý nhà nước về SHTT trong giai đoạn 2016 -2020 đạt được
nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính
sách, pháp luật về SHTT tiếp tục là điểm nhấn trong các hoạt động của địa
phương. Công tác hướng dẫn xác lập, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp ngày
càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà sản xuất, kinh doanh ở địa
phương nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị tài sản trí tuệ. Các dự án hỗ trợ
phát triển tài sản trí tuệ cho thấy hiệu quả trong việc hỗ trợ phát triến các đặc sản
địa phương, các sản phẩm có tiềm năng xuất khấu, góp phần tạo động lực mạnh
mẽ phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị quyết số
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31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách
hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2017-2025. Thông qua Chương trình, nhiều tổ chức, cá nhân
sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc trưng thế mạnh đã dần nâng cao nhận thức;
các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã được xác lập quyền; một số sản
phẩm sau khi được bảo hộ có sức cạnh tranh hơn so với các sản phẩm cùng loại
trên thị trường, từ đó gia tăng giá trị, thúc đẩy sản phẩm tham gia tốt hơn vào thị
trường trong tỉnh, trong nước. Nhờ đó đã góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh
tranh của các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh trên thị trường, nâng cao đời
sống người dân vùng sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa
phương.Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính về SHTT cơ bản được đơn giản hóa,
công khai, minh bạch và thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo
phù hợp với các quy định hiện hành.
II. ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT, NHU CẦU GIAI
ĐOẠN 2021-2030
1. Định hƣớng hoạt động:
1. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh phát triển thương hiệu sản phẩm nông
nghiệp hàng hóa. Tăng cường hoạt động quảng bá và xác lập quyền sở hữu công
nghiệp để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh. Hỗ
trợ đăng ký bảo hộ một số sản phẩm chủ lực trong và ngoài nước. Tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đối với nông sản hàng hóa. Củng cố, phát
triển các thương hiệu đã có và hỗ trợ xây dựng các thương hiệu mới.
2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về sở
hữu trí tuệ bằng nhiều hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại
chúng, nhằm quán triệt và thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về sở hữu trí tuệ trong hoạt động của các ngành, các cấp, đoàn thể, các tổ
chức sản xuất, kinh doanh; nâng cao nhận thức của cộng đồng về tôn trọng và bảo
vệ quyền sở hữu trí tuệ theo các điều ước, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia
ký kết;
3. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác
thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý các hành
vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền và chức năng quản lý
của đơn vị mình. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền
sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền của chủ thể quyền sở
hữu trí tuệ, đảm bảo hiệu quả công tác thực thi quyền, góp phần tăng cường hiệu
lực quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, duy trì môi trường kinh doanh, cạnh tranh
lành mạnh tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư và các doanh nghiệp
phát triển;
4. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho
đội ngũ cán bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của các
ngành, các cấp và đoàn thể trên địa bàn tỉnh.
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6. Đẩy mạnh việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu tập
thể, nhãn hiệu chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của
các địa phương; duy trì chất lượng cũng như quy trình sản xuất theo hồ sơ đăng
ký ban đầu, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa.
2. Đề xuất nhu cầu cho giai đoạn 2021-2030:
- Cục Sở hữu trí tuệ xem xét và hỗ trợ cho địa phương rút ngắn thời gian
xét cấp văn bằng, nhất là các nhãn hiệu nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.
- Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục hỗ trợ cho địa phương trong việc đào tạo cán
bộ chuyên sâu về sở hữu trí tuệ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về sở
hữu trí tuệ tại địa phương.
- Ưu tiêu tạo điều kiện tỉnh Quảng trị tham gia Chương trình phát triển tài
sản trí tuệ giai đoạn 2010-2030 gồm các dự án sau:
+ Dự án: Xác lập, bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với một số sản phẩm chủ lực
của tỉnh (dự kiến 02 sản phẩm)
+ Dự án: Xác lập, quản lý và phát triển đối với một số sản phẩm chủ lực,
sản phẩm làng nghề của tỉnh ( dự kiến 10 sản phẩm)
+ Dự án: Tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về SHTT,
khuyến khích đổi mới sáng tạo; xây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền
SHTT, hình thành văn hóa SHTT trong xã hội./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Cục SHTT;
- Giám đốc Sở (b/c);
- PGĐ Trần Thiềm;
- Lưu: VT, QLCN&SHTT.

Trần Thiềm
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