UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số:

73 /SKHCN-QLChN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 10 tháng 02 năm 2020

V/v đề xuất, tổng hợp nhu cầu đăng ký
các nội dung hỗ trợ thực hiện Nghị quyết số
22/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2020

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 116 /KH-UBND, ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh
về việc thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp
và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình giai đoạn 2017-2020.
Để triển khai thực hiện hỗ trợ trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ
đề nghị quý cơ quan, đơn vị:
1- Thông báo rộng rãi Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND để các tổ chức,
cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phƣơng biết, thực
hiện đăng ký hỗ trợ (theo mẫu 01a và 01b);
2. Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ; xét, tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân
có nhu cầu đăng ký hỗ trợ (theo mẫu 02);
Các cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký, tổng hợp các nội dung hỗ trợ gửi
về Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình trƣớc ngày 28/02/2020 để tham mƣu
thực hiện hỗ trợ theo quy định.
(Gửi kèm Văn bản này các biểu mẫu 01a, 01b và 02).
Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý chuyên ngành,
Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình, ĐT: 0229.3874750./.
Nơi nhận:
- Nhƣ kính gửi;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lƣu: VT, VP, QLCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Khoa học và Công nghệ
Email: skhcn@ninhbinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Ninh Bình
Thời gian ký: 10/02/2020 14:26:21

Hoàng Trọng Lễ

Mẫu 01a
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế,
giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa.
Kính gửi: ......................................(1)...........................
1. Tên tổ chức/cá nhân:.............................................................................................
2. Địa chỉ: .................................................................................................................
3. Điện thoại: ........................................., Fax:.........................................................
4. Sản phẩm/dịch vụ chính:…………(2)…………………………………………
5. Nội dung đề nghị hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với: (3):
Sáng chế

Giải pháp hữu ích
Kiểu dáng công nghiệp.
Nhãn hiệu hàng hóa thông thƣờng.
Tôi (chúng tôi) cam kết những nội dung ghi trong văn bản này là hoàn toàn
sự thật. Đề nghị ..................................(1)................................. xem xét, tổng hợp
và đề xuất để tôi (chúng tôi) đƣợc 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 bảo hộ nội dung nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Mẫu 01b
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu *
Kính gửi: ......................................(1)...........................

1. Tên tổ chức: ……………………………………………….…………..………
2. Địa chỉ: ……………………………………………………………….……..…
3. Điện thoại……………………………………. Email: …………………..……
4. Ngƣời đại diện: …………………..………… Chức vụ:…………………...…
5. Nhân lực vận hành website: ………………(2)…………………………………
6. Tình hình phát triển nhãn hiệu của tổ chức …………(3)…….………………….
…………………………………………………………………………………….
7. Nội dung đề nghị hỗ trợ: Xây dựng hệ thống các dấu hiệu nhận diện thƣơng
hiệu tƣơng ứng in trên: danh thiếp, phong bì thƣ, sổ công tác, hộp và thùng đựng
sản phẩm, bảng hiệu; Thiết kế kênh thông tin (Website).
Chúng tôi cam kết những nội dung ghi trong văn bản này là hoàn toàn sự
thật. Đề nghị ...........................(1)................................... xem xét, tổng hợp và đề
xuất để chúng tôi đƣợc thực hiện hỗ trợ theo quy định./.
Ninh Bình, ngày tháng năm
Đại diện tổ chức
(Ký tên và đóng dấu)

* Ghi chú: Các tổ chức chỉ đề nghị hỗ trợ khi đã thực hiện đăng ký nhãn hiệu
(1)
Tổ chức thực hiện đăng ký tại Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố theo phân cấp quản lý.
(2)
Ghi rõ họ và tên, trình độ chuyên môn, chức vụ.
(3)
Ghi rõ nhãn hiệu hàng hóa thông thường với sản phẩm/dịch vụ đã đăng ký và được bảo hộ

Mẫu 02
TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Xác lập quyền sở hữu công nghiệp và phát triển nhãn hiệu

1. Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

STT

Tên tổ chức/ cá nhân

Hỗ trợ xác lập quyền SHCN
Sáng
Kiểu dáng
Nhãn hiệu
chế/giải
công
thông
pháp hữu
nghiệp
thường
ích

1
2
…

2. Phát triển nhãn hiệu

STT

Tên tổ chức/cá nhân

Hỗ trợ phát triển nhãn hiệu
Xây dựng hệ thống
Thiết kế kênh
các dấu hiệu nhận
thông tin
diện thương hiệu
(Website)

1
2
3
…
(Có bản đề nghị chi tiết của các tổ chức, cá nhân kèm theo)

Ninh Bình, ngày tháng năm
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

