
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:            /SKHCN-CNCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Ninh Bình, ngày       tháng      năm 2022 
V/v đề xuất, tổng hợp nhu cầu đăng ký 

các nội dung hỗ trợ thực hiện  

Nghị quyết số 123/2021/NQ-HĐND  

 

 

 

 Kính gửi:    

 - Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND, ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 123/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, triển 

khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết 

số 123/2021/NQ-HĐND, kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo theo 

quy định, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố: 

1. Thông báo rộng rãi Nghị quyết số 123/2021/NQ-HĐND để các tổ chức, 

cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương biết, thực 

hiện đăng ký hỗ trợ theo các nội dung sau: 

1.1. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ (đối với sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp; nhãn hiệu) trong nước và ở nước ngoài; thiết kế kênh thông tin điện tử, 

hệ thống nhận diện thương hiệu cho sản phẩm của các tổ chức, cá nhân. 

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ về UBND 

các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành theo phân cấp quản lý hoặc gửi trực 

tiếp về Sở Khoa học và Công nghệ.  

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:  

- Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu số 01) 

- Bản sao Hồ sơ pháp lý của tổ chức/cá nhân đề nghị hỗ trợ (Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác 

theo quy định của pháp luật). 

- Bản sao có công chứng các loại hồ sơ thực hiện: 

+ Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước: 

Đối với sáng chế: Bản sao Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở 

hữu trí tuệ Việt Nam 



Đối với kiểu dáng công nghiệp: Bản sao Bằng độc quyền Kiểu dáng Công 

nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. 

Đối với nhãn hiệu: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở 

hữu trí tuệ cấp. 

+ Hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn 

hiệu ở nước ngoài: Bản sao Đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng 

theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn. 

+ Hỗ trợ thiết kế kênh thông tin điện tử, hệ thống nhận diện thương hiệu 

cho sản phẩm: Bản mô tả website, bản sao giấy xác nhận đăng ký tên miền; Bản 

thiết kế hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng in trên: danh 

thiếp, phong bì thư, sổ công tác, hộp và thùng đựng sản phẩm, bảng hiệu. 

1.2. Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thông qua hình thức 

Dự án xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh và 

Đề tài/Dự án triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức theo quy 

định tại các khoản 1.2, 1.3 và 1.4, mục 1, phần II của Kế hoạch số 20/KH-UBND, 

ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh lập Phiếu đề xuất xây dựng nhãn hiệu chứng 

nhận, nhãn hiệu tập thể hoặc chỉ dẫn địa lý (theo mẫu số 02);  

- Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hợp tác 

xã, làng nghề, hội, hiệp hội, tổ chức và cá nhân lập Phiếu đề xuất xây dựng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (theo mẫu số 03), gửi về 

UBND các huyện, thành phố, các Sở, ban, ngành theo phân cấp quản lý. 

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lập phiếu đề xuất; tiếp nhận, tổng hợp các 

nội dung hỗ trợ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình trước ngày 

15/03/2022 để tham mưu thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

(Gửi kèm Văn bản này các biểu mẫu số 01, 02, 03). 

Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ: Phòng Công nghệ-Chuyên 

ngành, Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, ĐT:  0229.3874750./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, CNCN, CC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
   Hoàng Trọng Lễ 

 



Mẫu  số 01 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ 

 

Kính gửi: ......................................(1)........................... 

 

I. Thông tin về tổ chức/cá nhân: ............................................................................ 

1.Tên tổ chức/cá nhân:.............................................................................................. 

2. Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................... 

3. Điện thoại: ............................................, Email:................................................... 

4. Đại diện theo pháp luật: Họ và tên: .........................Chức vụ: ...................... (nếu có) 

CCCD số ............................. do  ..............................cấp ngày ................................ 

5. Sản phẩm/dịch vụ chính:…………(2).................................................................. 

II. Nội dung đề nghị hỗ trợ: (3) .............................................................................. 

III. Kinh phí đề nghị hỗ trợ: ............................................................................... 

IV. Thành phần hồ sơ kèm theo: (4) 

1. Bản sao Hồ sơ pháp lý của tổ chức/cá nhân đề nghị hỗ trợ (Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ 

khác theo quy định của pháp luật). 

2. Bản sao có công chứng các loại hồ sơ thực hiện: 

a)  Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước: 

- Đối với sáng chế: Bản sao Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở 

hữu trí tuệ Việt Nam 

- Đối với kiểu dáng công nghiệp: Bằng độc quyền Kiểu dáng Công nghiệp 

do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. 

- Đối với nhãn hiệu: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí 

tuệ cấp. 



b) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn 

hiệu ở nước ngoài: Đơn chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định 

của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn. 

c) Hỗ trợ thiết kế kênh thông tin điện tử, hệ thống nhận diện thương hiệu 

cho sản phẩm: Bản mô tả website, giấy xác nhận đăng ký tên miền; Bản thiết kế 

hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng in trên: danh thiếp, 

phong bì thư, sổ công tác, hộp và thùng đựng sản phẩm, bảng hiệu. 

Tôi (chúng tôi) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực 

các thông tin, nội dung, tài liệu liên quan kèm theo do tôi (chúng tôi) cung cấp để 

đề nghị hỗ trợ kinh phí. Đề nghị ..................................(1)................................. xem 

xét, tổng hợp và đề xuất để tôi (chúng tôi) được thực hiện hỗ trợ theo quy định./. 

  Ninh Bình, ngày      tháng    năm     

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
(Ký tên và đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký tại Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố theo phân 

cấp quản lý. 
(2) Ghi rõ sản phẩm/dịch vụ chính tương ứng với nhu cầu bảo hộ. 
(3) Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hỗ trợ theo khoản 1, 2, 3, Điều 2, Nghị quyết 

123/2021/NQ-HĐND thì ghi rõ nội dung đề nghị hỗ trợ. 
(4) Hồ sơ tương ứng với nội dung hỗ trợ. 



Mẫu  số 02 

 
PHIẾU ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ/ 

NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN/CHỈ DẪN ĐỊA LÝ   

NĂM .......... 

 

 

1. Tên dự án: ………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………….… 

2. Tính cấp thiết, tầm quan trọng của dự án: (1) 

………………………………………………………………………………….… 

3. Mục tiêu: …………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………….… 

4. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: ………………………………….… 

………………………………………………………………………………….… 

5. Kết quả, sản phẩm dự kiến: ………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………….… 

6. Dự kiến đơn vị/địa điểm áp dụng thực tiễn, đơn vị hưởng lợi các kết quả, sản 

phẩm: ………………………………………………………………………….… 

7. Thời gian thực hiện: ………………………………………………………….… 

8. Thông tin tổ chức đề xuất: (Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ)…………………. 

9. Dự kiến cơ quan, tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ 

dẫn địa lý  (2)………………………………………………………………….… 
 

..., ngày ... tháng... năm 20..… 

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT  
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu ) 

 
 
 
 
 
 

 (1) Phải nêu được thực trạng sản phẩm đề xuất xây dựng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận 

hoặc chỉ dẫn địa lý. 
 (2 )Ghi rõ tên Hội, hiệp hội hay cơ quan nào quản lý. 

- Đối với nhãn hiệu chứng nhận: Tổ chức đứng tên nhãn hiệu phải có chức năng kiểm soát, chứng nhận 

chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và không tiến hành 

sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ đó.  

- Đối với nhãn hiệu tập thể: Tổ chức đứng tên nhãn hiệu phải là Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp. 

- Đối với chỉ dẫn địa lý: Tổ chức đứng tên nhãn hiệu phải là Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang 

chỉ dẫn địa lý, hoặc tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành 

chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý được UBND tỉnh Ninh Bình cho phép thực hiện.  



Mẫu số 03 

PHIẾU ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC  

SẢN PHẨM HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH NĂM .......... 
 

 

1. Tên đề tài/dự án: 

………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………….………………… 

2. Tính cấp thiết, tầm quan trọng của đề tài/dự án: Nêu thực trạng sản phẩm đề 

xuất xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc 

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………….………………… 

3. Mục tiêu của đề tài/dự án:  

………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………….………………… 

4. Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện: ………………………………….… 

………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………….………………… 

5. Dự kiến các kết quả chính, sản phẩm của đề tài/dự án:  

………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………….………………… 

6. Đơn vị áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc: (Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ) 

………………………………………………………………….…………………. 
………………………………………………………………….………………… 

7. Yêu cầu về thời gian thực hiện: 

………………………………………………………………….………………… 
………………………………………………………………….………………… 

8. Dự kiến kinh phí thực hiện:……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

9. Thông tin tổ chức đề xuất: (Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ) 

………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………….………………… 

10. Dự kiến đơn vị thực hiện (Nếu có): 

.………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….………………… 

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4. 
 

……..., ngày ... tháng... năm 20..… 

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT  
(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu ) 
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