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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 ngày
19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của
Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở
hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở
hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính
phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố
cáo;
Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của
Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo,
đơn kiến nghị, phản ánh;
Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của
UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị gồm các
ông bà có tên sau đây:
1. Bà Đào Thị Ái Thùy, chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở KH&CN, Trưởng
đoàn;
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2. Ông Lê Quốc Hiệp, chức vụ Nhân viên Phòng Kiểm định – Hiệu chuẩn
Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng, Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Hóa, chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ
và Sở hữu Trí tuệ, Thành viên;
4. Ông Trần Quốc Tịnh, chức vụ Cán bộ Phòng PC 03 – Công an tỉnh Bình
Định, Thành viên;
5. Ông Phan Hoàng Dũng, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 7 – Cục
Quản lý thị trường tỉnh Bình Định, Thành viên;
6. Mời đại diện Công an phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn
tham gia phối hợp làm thành viên.
Điều 2. Đoàn xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh,
kiến nghị của Công ty TNHH MTV Nghĩa Thống Gia về hành vi xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “Dê Nghĩa” của nhà hàng gắn tên “Hệ thống
Dê Nghĩa 79”, địa chỉ số 28 đường Trần Văn Ơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình
Định.
Đoàn xác minh thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định
pháp luật.
Đoàn xác minh tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Thanh tra Sở, nhà hàng gắn tên “Hệ thống Dê Nghĩa 79”, các
cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để th/hiện);
- Lưu: VT, TTra.
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