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V/v tuyên truyền khai thác thông tin từ
Trạm khai thác thông tin và Dịch vụ
sở hữu công nghiệp (IPPlatform)

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Ngày 18/11/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học
Sở hữu trí tuệ tổ chức Khai trương Trạm khai thác thông tin và Dịch vụ sở hữu
công nghiệp (IPPlatform), theo đó Trạm IPPlatform được đặt tại Sở Khoa học và
Công nghệ để phục vụ và hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu trí tuệ cho các doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tính năng tra cứu thông tin về sở hữu trí
tuệ trên IPPlatform rất thuận tiện và dễ sử dụng, có ý nghĩa thực tế cao trong việc
phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp của các tổ chức, cá nhân.
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, phát huy hiệu
quả ứng dụng của Trạm IPPlatform trong việc khai thác tài sản trí tuệ đáp ứng nhu
cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các
Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp
hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Đối với tra cứu thông tin cơ bản về sở hữu trí tuệ: Tổ chức tuyên truyền
cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cách tra cứu trên IPPlatform
(Có tài liệu hướng dẫn kèm theo).
2. Đối với khai thác thông tin chuyên sâu và sử dụng dịch vụ sở hữu công
nghiệp trên IPPlatform:
Hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ theo địa chỉ
sau: Sở Khoa học và Công nghệ - Địa chỉ: 98B Phạm Văn Đồng, Thành phố
Pleiku, tỉnh Gia Lai (Ông Phạm Anh Văn - Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu
trí tuệ - ĐT: 0989 443 636).
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan
tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, QLCN&SHTT.
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