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  UBND TỈNH SÓC TRĂNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:        /TB-SKHCN Sóc Trăng, ngày     tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, 

 đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong nước năm 2019 

 

 

 Căn cứ Hợp đồng số 18/HĐ-BQLDA ngày 15/5/2019 giữa Ban Quản lý Dự 

án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Sóc 

Trăng về việc thực hiện hoạt động Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao công nghệ; hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (mục A.5 trong kế hoạch 

hoạt động năm 2019), 

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Ban Quản lý Dự án 

Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký bảo 

hộ kiểu dáng công nghệ trong nước. 

1. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (gọi chung là doanh nghiệp). 

Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ, doanh nghiệp do người dân tộc 

Khmer làm chủ; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến; 

các doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; các doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm OCOP. 

2. Kinh phí hỗ trợ: Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 100% chi phí đăng ký 

bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong nước; không hỗ trợ 

chi phí thiết kế mẫu nhãn, thiết kế kiểu dáng công nghệ và chi phí trả lời các kết 

quả thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có). 

Mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ 01 nhãn hiệu cho 

01 nhóm sản phẩm/ dịch vụ (tối đa 06 sản phẩm/ dịch vụ cho 01 nhóm); chi phí 

đăng ký bảo hộ 01 kiểu dáng công nghiệp. 

Kinh phí hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công 

nghiệp trong nước năm 2019 do Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Sóc Trăng tài trợ. 

3. Số lượng hỗ trợ trong năm 2019 

- 20 nhãn hiệu (trong đó có 02 nhãn hiệu tập thể); 

- 02 kiểu dáng công nghiệp. 

4. Thành phần hồ sơ đăng ký gồm 

(1) Đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp 

(theo mẫu đính kèm); 

 (2) Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm); 
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(3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo không cần công 

chứng); 

(4) Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký bảo hộ; mẫu kiểu dáng công 

nghiệp dự định đăng ký bảo hộ (tổ chức, cá nhân tự thiết kế); 

(5) Danh mục sản phẩm/ dịch vụ đăng ký; 

(6) Tờ khai tác giả kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu đính kèm). 

Riêng đối với nhãn hiệu tập thể, ngoài 05 thành phần hồ sơ trên (từ (1) - 

(5)), cần thêm các hồ sơ sau: 

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nội dung theo Khoản 4, Điều 

105, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn viết 

Quy chế) 

- Văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng cho phép sử dụng địa danh 

(nếu trường hợp nhãn hiệu tập thể có gắn địa danh; Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 

hướng dẫn). 

- Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu tập thể có chứa địa danh hoặc 

dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý), bản đồ phải được Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng 

phê duyệt (Bản đồ phải do đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 

in; khổ giấy A4, đứng). 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ (trong đó, Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và Văn 

bản của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng cho phép sử dụng địa danh cần 02 bản). 

5. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2019 

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ dừng nhận hồ sơ khi đã xem xét, phê duyệt hỗ 

trợ đủ chỉ tiêu về số lượng hỗ trợ trong năm 2019. 

6. Địa điểm nhận hồ sơ: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

7. Thông tin liên hệ 

Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. 

Điện thoại: 0299. 3828 100; Di động: 0919 036 047 (gặp Thu Hiền). 

 
Nơi nhận: 
- Đăng website Sở; 

- Phòng Kinh tế thành phố; thị xã; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

- BGĐ Sở; 

- BQL DA PTDNNVV (để biết); 

- Lưu: VT, QLCN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Vĩnh Hảo 
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