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THÔNG BÁO  

Kế hoạch tổ chức đợt 3 cuộc thi trực tuyến/trực tiếp “Tìm hiểu pháp luật sở hữu 

trí tuệ năm 2022” (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 28/8/2022) 

 

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai tại văn bản số 2955/UBND-KGVX 

ngày 24/3/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cho phép Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 

và Ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 của tỉnh Đồng Nai, 

Nhằm đưa pháp luật về sở hữu trí tuệ đến gần với tất cả tầng lớp nhân dân, đặc 

biệt là các bạn trẻ đang sinh sống, học tập, nghiên cứu và làm việc trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. Tuyên truyền các chính sách pháp luật sở hữu trí tuệ đến các tầng lớp nhân 

dân hiểu rõ các quy định về sở hữu trí tuệ nói chung và hạn chế các vi phạm sở hữu trí 

tuệ, tạo sự an tâm cho thế hệ trẻ phát huy sáng tạo trong lao động và học tập; Nâng cao 

nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ góp 

phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ - Thường trực Ban 

Tổ Chức Cuộc thi kính đề nghị Lãnh đạo tất cả các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND 

các địa phương, tất cả các trường THPT, Trường nghề Cao Đẳng, Đại học trên địa bàn 

tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các bạn 

học sinh – sinh viên và tất cả các thí sinh tham gia đăng ký và dự thi Đợt 3 (từ ngày 

08/8/2022 đến ngày 28/8/2022) của cuộc thi trực tuyến/trực tiếp “Tìm hiểu pháp luật 

sở hữu trí tuệ năm 2022” với các nội dung như sau: 

- Lĩnh vực thi: Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ (Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 

và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Sở hữu trí tuệ và các quy định, chính sách của tỉnh Đồng Nai hỗ trợ các tập thể và cá 

nhân về bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ; 

- Nội dung thi: Sẽ được thiết kế trong Bộ câu hỏi tương ứng với lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp của pháp luật sở hữu trí tuệ trong mỗi đợt thi được Ban Tổ chức Cuộc thi 

thông báo cụ thể trên Trang web của Cuộc thi. 

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày 08 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 28 tháng 8 năm 

2022; 

- Cách thức đăng ký dự thi: Truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: 

http://dost-dongnai.gov.vn. Chuyên mục thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ. Mỗi 

thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi với số điện thoại của mình bao 

gồm số điện thoại và mật khẩu tự chọn và điền đầy đủ các thông tin đăng ký. Thông 

tin phải đảm bảo chính xác theo các giấy tờ tùy thân (Giấy khai sinh, căn cước công 

dân / CMND) được cơ quan có thẩm quyền cấp để Ban Tổ chức có cơ sở xem xét trao 

thưởng khi đạt giải. (Lưu ý: Trường thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc).  

http://dost-dongnai.gov.vn/
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- Thông tin thí sinh đăng ký: Là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản 

hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. Ban Tổ chức Cuộc thi 

sẽ thực hiện việc xác minh thông tin thí sinh trước khi công bố kết quả. 

- Cách thức thi:  

+ Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://dost-

dongnai.gov.vn. Chuyên mục thi tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ.  

+ Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi.  

+  Bài thi được trình bày với 10 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật 

liên quan đến nội dung thi. 

+  Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng 

nhất trong các đáp án A, B, C, D hoặc câu hỏi trả lời đúng/sai). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đợt 3 Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ 

năm 2022”, kính mong Lãnh đạo tất cả các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các địa 

phương, tất cả các trường THPT, Trường nghề Cao Đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh 

quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người dân, các cá 

nhân, học sinh, sinh viên sinh sống, học tập và lao động trên địa tỉnh tâm tham dự góp 

phần thành công cuộc “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022”. 

Thông tin chi tiết về Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật sở hữu trí tuệ năm 2022”, xin 

vui lòng liên hệ Phòng Quản lý Chuyên ngành – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng 

Nai. Điện thoại: 0903.874107 (Ông Lê Xuân Trường); Email: truonglx69@gmail.com. 

hoặc 0983.323239 (Ông Nguyễn Phát Lộc); Email: dostlocnp@gmail.com. 

Trân trọng cám ơn./.  

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi - đáp án, công 
chức, viên chức công tác trong ngành tư pháp, khoa học công nghệ và tham gia vào 

quá trình tổ chức Cuộc thi không được tham dự thi. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo) 

- Các Sở ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, tp Long 

Khánh, Tp Biên Hòa; 

- Phòng GD&ĐT các huyện, tp 

Long Khánh, Tp Biên Hòa; 

- Trường Đại học Lạc Hồng, 

ĐH Đồng Nai; Đai học CN 

Đồng Nai;  

- Các trường THPT, Trường 

nghề; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, QCN 
QCN045_Kehoachthidot3-
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TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Huỳnh Minh Hậu 
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