
 
XÂY DỰNG NHÃN HIỆU TẬP THỂ “TRÀNG ĐỊNH” CHO  

SẢN PHẨM QUẢ QUÝT CỦA HUYỆN TRÀNG ĐỊNH,  

TỈNH LẠNG SƠN 

Đơn vị đăng ký: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tràng Định  

Chủ nhiệm dự án: KS Lương Văn Hữu  -  TS. Hoàng Hương Giang 

Thời gian thực hiện: 11/2017-11/2019 

SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN 



NỘI DUNG BÁO CÁO 

• Lý do chọn dự án 

• Mục tiêu của dự án 

• Nội dung của dự án 

• Phƣơng pháp triển khai dự án 

• Tổ chức thực hiện dự án 

• Kết quả thực hiện dự án 

• Kết luận và kiến nghị 

• Tài liệu tham khảo 



LÝ DO 
CHỌN DỰ 

ÁN 

• Quýt vàng Tràng Định là đặc sản nổi tiếng Lạng Sơn đƣợc 
trồng nhiều ở 4 xã Kim Đồng, Tân Tiến, Chí Minh, Chi Lăng  

• Tổng diện tích trồng quýt của Huyện là gần 500 ha (350 ha 
đang cho thu hoạch); năng suất quýt cao, dễ chăm sóc 

• Quýt đem lại thu nhập cao hơn so với các cây trồng khác: 240 
triệu/ha 

• UBND huyện Tràng Định xác định quýt là lợi thế nên cùng với 
4 xã nhận thấy cần xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể 
“Tràng Định” cho quả quýt nhằm:  

• Tăng cƣờng năng lực cạnh tranh cho quả quýt 

• Chống hành vi gian lận thƣơng hiệu, bảo vệ ngƣời sản 
xuất 

• Tăng cƣờng sự liên kết giữa ngƣời sản xuất, doanh 
nghiệp và cơ quan quản lý trong SX – Tiêu thụ SP  

• Bảo hộ và xây dựng quyền SHTT gắn với tên địa danh đối với 
sản phẩm nông nghiệp đã đƣợc Nhà nƣớc và ngƣời SX quan 
tâm rất sớm gắn liền với quyền lợi và trách nhiệm của ngƣời 
SX, trách nhiệm của đất nƣớc. 

 

 



KHÁI QUÁT VỀ NHÃN HIỆU TẬP THỂ 

“Nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh, biểu trƣng hoặc sự kết hợp các yếu tố đó đƣợc thể 
hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc” – Luật Sở hữu trí tuệ 2005 

“Nhãn hiệu tập thể (NHTT) là nhãn hiệu đƣợc sử dụng trên sản phẩm, dịch vụ của các cá nhân, tổ chức là thành 
viên của tổ chức tập thể đã đƣợc ghi nhận là chủ sở hữu NHTT nhằm mục đích phân biệt với sản phẩm, dịch vụ 
của các cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của tổ chức tập thể đó” – Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ 
sung năm 2009 

“Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phƣơng vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ 
thể. Chỉ dẫn địa lý phải chứa tên địa danh nơi sản phẩm mang chỉ dẫn đƣợc sản xuất” - Khoản 22 Điều 4 Luật 
Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 



KHÁI QUÁT 
VỀ NHÃN 
HIỆU TẬP 
THỂ (tiếp) 

• Điều kiện đƣợc bảo hộ đối với nhãn hiệu tập thể: 

• Là dấu hiệu nhìn thấy đƣợc dƣới dạng chữ cái, từ ngữ, 

hình vẽ, hình ảnh, hình 3 chiều hoặc sự kết hợp các yếu 

tố đó, đƣợc thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. 

• Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở 

hữu NH với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. 

• Quyền đăng ký NHTT: tổ chức tập thể đƣợc thành lập 

hợp pháp có quyền đăng ký NHTT để các thành viên 

của mình sử dụng theo quy chế sử dụng NHTT;  

• Quyền SHTT đối với NHTT đƣợc xác lập trên cơ sở 

quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục sở hữu trí tuệ 

hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều 

ƣớc quốc tế mà Việt nam là thành viên 



MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 
Mục tiêu chung:  

• Thiết lập cơ chế bảo hộ, 
quản lý và khai thác 
nhãn hiệu tập thể “Tràng 
Định” cho cây quýt 
nhằm nâng cao giá trị, 
danh tiếng của sản phẩm 
bản địa mang nhãn hiệu 
tập thể trên thị trƣờng.  

• Đảm bảo đời sống, 
quyền và lợi ích hợp 
pháp cho ngƣời trồng 
quýt huyện Tràng Định 
trong sử dụng NHTT 

Mục tiêu cụ thể:  

• Xác lập quyền đối với 
nhãn hiệu tập thể “Tràng 
Định” cho sản phẩm quả 
quýt của huyện Tràng 
Định  

• Thiết lập và vận hành 
mô hình, cơ chế quản lý 
NHTT “Tràng Định” cho 
quả quýt. 

• Nâng cao giá trị kinh tế 
cho sản phẩm, phát triển 
kênh thƣơng mại nhằm 
ổn định đầu ra cho SP 

Mục tiêu khác: 

• Là mô hình mẫu để nhân 
rộng cho các vùng canh 
tác và cho các sản phẩm 
có tính chất tƣơng tự 
trong tỉnh 



NỘI DUNG 
CỦA DỰ 

ÁN 

• Các nội dung liên quan đến đăng ký xác lập 

quyền đối với NHTT “Tràng Định” cho sản 

phẩm quả quýt: 

• Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh và 

xác định vùng trồng Quýt của huyện Tràng Định: 

• Thu thập thông tin: về  kỹ thuật trồng, chăm sóc, 

chế biến, bảo quản cây quýt; tập hợp tài liệu liên 

quan tới DA trên 4 xã là Kim Đồng, Tân Tiến, 

Chí Minh, Chi Lăng 

• Điều tra thực trạng SXKD quýt của huyện Tràng 

Định 

• Xác định vùng SX & XD bản đồ vùng trồng quýt 

• Phân tích, đánh giá chất lƣợng quýt: lấy đại diện 

08 mẫu ở vùng trồng quýt 



NỘI DUNG 
CỦA DỰ ÁN 

(tiếp) 

• Xây dựng hệ thống các công cụ, phƣơng tiện để 

quản lý NHTT 

• Quy chế quản lý và sử dụng NHTT “Quýt Tràng 

Định”. 

• Quy chế sử dụng tem nhãn và các hình thức sử dụng 

NHTT Quýt Tràng Định. 

• Tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, 

bảo quản quả quýt. 

 



NỘI DUNG 
CỦA DỰ ÁN 

(tiếp) 

• Kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý 

NHTT “Tràng Định” cho SP quả Quýt 

• Xây dựng chiến lƣợc qui hoạch vùng trồng quýt, xác 

định sản lƣợng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng 

• Đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển giá trị sản 

phẩm quả quýt qua việc hình thành chuỗi 

• Gián tem nhãn truy xuất nguồn gốc xuất xứ  

• Các tổ chức tập thể tham gia giám sát hoạt động SX 

• Chính quyền Huyện cung cấp thông tin, hỗ trợ ngƣời 

sản xuất trong lựa chọn, giữ gìn và phát triển sản 

phẩm quả quýt 

• Xây dựng hệ thống phƣơng tiện quảng bá NHTT 

“Tràng Định” cho sản phẩm quả Quýt 



NỘI DUNG 
CỦA DỰ ÁN 

(tiếp) 

• Tổ chức Lễ công bố và đón nhận văn bằng bảo 

hộ NHTT cho sản phẩm quả Quýt Tràng Định 

• Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý 

và khai thác NHTT: 

• Hỗ trợ Hội quản lý và thử nghiệm một số khâu kỹ 

thuật theo quy trình chuẩn: 

• Tập huấn cho ngƣời SX về quy trình kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, thu hái và bảo quản quả quýt và kiến thức 

về NHTT 

• Tập huấn cán bộ Hội Làm vƣờn về công tác quản lý, 

tổ chức sản xuất của Hội 

• Triển khai các chƣơng trình hoạt động nhằm quảng bá 

rộng rãi về NHTT 



PHƢƠNG PHÁP TRIỂN KHAI DỰ ÁN 

Phƣơng án tổng thể triển khai 
dự án: 

• Cán bộ thƣờng trú ở địa 
phƣơng sẽ thực hiện tƣ vấn, 
hƣớng dẫn việc xây dựng hồ 
sơ đăng ký NHTT 

• Thống nhất nội dung, 
phƣơng thức tiến hành các 
hoạt động  

• Phạm vi điều tra khảo sát 
đƣợc thực hiện tại các xã 
của huyện Tràng Định 

Phƣơng án tổ chức 

• Điều tra, khảo sát vùng 
trồng Quýt trên địa bàn 
huyện Tràng Định. 

• Huy động sự tham gia của 
các tổ chức, cá nhân có năng 
lực tham gia tổ chức thực 
hiện các nội dung của dự án. 

• Thuê khoán các tổ chức, cá 
nhân khác để thực hiện các 
nội dung của dự án. 

• Phƣơng án tài chính: kinh 
phí từ nguồn sự nghiệp KH 
& CN của Tỉnh phê duyệt. 

Phƣơng án chuyên môn 

• Cơ quan chủ trì dự án chủ 
động thực hiện các nội dung 
chuyên môn  



TỔ CHỨC 
THỰC 

HIỆN DỰ 
ÁN 

• Công tác giao chủ trì và ký hợp đồng thực hiện dự án: (theo hợp đồng số 

02/HĐCT-CTPTTSTT 2016-2020 kí ngày 15/11/2017 giữa Sở KH&CN 

tỉnh Lạng Sơn và phòng NN&PTNN huyện Tràng Định) 

• Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn giao cho phòng NN&PTNN huyện  Tràng 

Định thực hiện DA: Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho 

sản phẩm quả Quýt của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

• KS. Lƣơng Văn Hữu – Chuyên viên phòng NN&PTNT huyện Tràng 

Định và TS. Hoàng Hƣơng Giang – Giảng viên Viện Thƣơng mại và 

KTQTvtrƣờng Đại học KTQD làm chủ nhiệm DA 

• Thời gian thực hiện: 11/2017 – 11/2019 

• Kinh phí thực hiện 451.530.000 đồng 



TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Tình hình thực hiện dự án: 

• Phòng NN&PTNT huyện Tràng Định phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện 

nhiệm vụ 

• Hỗ trợ nông dân áp dụng các biện pháp KT trong canh tác, 

trồng và chăm sóc nhằm tạo ra SP có năng suất, chất lƣợng 

cao nhất 

• Quản lý và sử dụng kinh phí của dự án có hiệu quả 

• Chụp ảnh tƣ liệu để phục vụ tuyên truyền kết quả của dự án 

 



TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

• Thành lập và hoạt động 

của Ban Quản lý dự án 

• Thành lập Ban Quản lý 

Dự án: 05 thành viên có 

kinh nghiệm và kiến thức 

chuyên môn sâu về 

nghiệp vụ và am hiểu về 

cây quýt Tràng Định 



TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Hoạt động của Ban quản lý dự án: 

• Trƣởng Ban quản lý Dự án chỉ đạo, phân công, giao 

nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban 

• Ban quản lý Dự án xây dựng kế hoạch hàng năm 

theo tiến độ và kế hoạch triển khai từng nội dung 

công việc cụ thể để làm căn cứ tổ chức thực hiện và 

kiểm tra 

• Các KH đều đƣợc gửi trƣớc cho các tổ chức, cá 

nhân có liên quan để cùng phối hợp thực hiện 

• Các tổ chức, cá nhân đƣợc giao khoán chuyên môn 

xây dựng kế hoạch thực hiện, phƣơng án triển khai 

và dự báo đƣợc trƣớc những rủi ro để đƣa ra các 

biện pháp phòng ngừa 



KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Điều tra, khảo sát thực trạng SXKD và xác định 
vùng trồng Quýt của huyện Tràng Định 
• Nội dung điều tra: 

• Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tình hình sản 
xuất Quýt. 

• Thực trạng sản xuất và kinh doanh Quýt tại 04 xã: 
Kim Đồng, Tân Tiến, Chí Minh, Chi Lăng 

• Thời gian điều tra: tháng 12 năm 2017 

• Phƣơng pháp điều tra: 

• Phỏng vấn trực tiếp: Xây dựng phiếu điều tra, Xác 
định địa bàn điều tra; Tiến hành điều tra theo nhóm, 
thu thập thông tin, số liệu 

• Thu thập thông tin từ cơ quan quản lý 

• Tổng hợp thông tin, phân tích, đánh giá phục vụ 
cho báo cáo chuyên đề 

 



KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Kết quả điều tra: 

• Điều kiện tự nhiên của vùng trồng quýt: 

• Diện tích tự nhiên của huyện 101.671,2 ha, trong đó: 

diện tích đất nông nghiệp là 94.904,3 ha 

• Khí hậu nhiệt đới gió mùa phù hợp với SX quýt 

• Là huyện vùng cao có đƣờng biên giới giáp Trung 

Quốc nằm ở phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn, phía nam 

tỉnh Cao Bằng 

• Địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh có nhiều núi cao 

xen kẽ các thung lũng hẹp ven sông, suối và núi đá 

vôi - hạn chế việc xây dựng cánh đồng lớn, vùng sản 

xuất tập trung và ứng dụng cơ khí hóa nông nghiệp 

trong trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm 

• Quýt đƣợc trồng trên đất vƣờn, đất đồi dốc hoặc 

ruộng cạn 

• Quỹ đất trồng quýt tại huyện Tràng Định còn rất lớn: 

khoảng 5.000 ha, trong đó đất nông nghiệp 1.000 ha, 

đất lâm nghiệp 4.000 ha 



KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Tình hình sản xuất và kinh doanh quýt ở huyện 
Tràng Định: 

• Đƣợc trồng nhiều ở 4 xã: Kim Đồng, Tân Tiến, 
Chí Minh, Chi Lăng 

• Tổng diện tích trồng gần 500 ha, khoảng 350 ha 
cho thu hoạch,  

• Năng suất bình quân 12 tấn quả/ha, ƣớc sản 
lƣợng đạt 4.200 tấn, thu nhập 240 triệu đồng/ha 

• Dự án điều tra 200 hộ tại 26 thôn thuộc 04 xã, 
trong đó: 

• Xã Chi Lăng là 03 thôn với 30 phiếu,  

• Xã Tân Tiến là 8 thôn và 60 phiếu,  

• Xã Chí Minh là 7 thôn và 30 phiếu,  

• Xã Kim Đồng là 5 thôn và 80 phiếu 

 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
Cơ cấu giống Quýt năm 2017 

 

 

 

 

Phƣơng pháp nhân giống tại thời điểm điều tra 

• Trung bình 74,5% số hộ tham gia khảo 

sát tự ƣơm giống quýt 

• Hai xã Chí Minh và Kim Đồng có tỉ lệ 

hộ ƣơm giống lên tới 93,3% và 91,3% 

• 3 phƣơng pháp ƣơm giống chủ yếu: 

Gieo hạt, ghép mắt, chiết cành 

• 2 xã Tân Tiến, Chí Minh có tỉ lệ gieo 

hạt lớn nhất (từ 86,6 đến 93,3%) 

• 2 xã Chi Lăng và Kim Đồng có tỉ lệ sử 

dụng các phƣơng pháp nhân giống kết 

hợp lớn nhất  

 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
Diện tích, năng suất và sản lượng quýt hai năm 2016-2017 

 

 

 

 

 

 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

• Kĩ thuật trồng và chăm sóc 

cây quýt: 

• Thời vụ trồng: thƣờng đƣợc 

trồng vào vụ Xuân. 

• Mật độ trồng: 500 - 700 

cây/ha. Cây cách cây 3 - 

4m, hàng cách hàng 3 - 5m. 

• Loại đất trồng: đất đồi dốc 

và đất vƣờn bằng phẳng, 

một số ít trồng tại các ruộng 

cạn. 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
• Thu hoạch và bảo quản: 

• Thời gian thu hoạch: từ tháng 10 – 12 hàng 

năm, tuổi cây cho thu hoạch trung bình từ 

5 - 7 năm, số năm cho thu hoạch trung bình 

là 10 năm 

• Phƣơng thức thu hoạch: phƣơng pháp thu 

hoạch thủ công, 100% ngƣời dân sử dụng 

phƣơng pháp trèo hái quả thủ công 

• Tình hình kinh doanh:  

• Xã Kim Đồng có thu nhập từ quýt lớn nhất 

• Nhiều hộ gia đình giàu lên từ quýt 

 

 

Năng suất, diện tích thu hoạch và  thu nhập từ cây quýt 

trong thời gian khảo sát 



KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Tạo lập NHTT “Tràng Định” cho quả quýt của huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn:  

• Xác định tiêu chí, tiêu chuẩn cho quả quýt: 

• Hàm lƣợng chất khô trong mẫu quýt từ 11 – 13% 

• Hàm lƣợng đƣờng từ 7 – 9%.  

• Hàm lƣợng vitamin C từ 27 – 40mg/100g 

• Hàm lƣợng axit từ 0,5 – 0,8%.  

• Hàm lƣợng chất xơ từ 5 - 7%.  

• Xây dựng bản đồ xác định vùng trồng quýt: diện tích vùng 

trồng quýt của Huyện xin bảo hộ 23/23 đơn vị xã, thị trấn 

đƣợc UBND tỉnh phê duyệt cho phép sử dụng tên địa danh 

"Tràng Định" để đăng ký NHTT 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

• Thiết kế logo NHTT quýt Tràng Định: 

• Lựa chọn nhóm sản phẩm đăng ký bảo hộ NHTT: 

quả quýt tƣơi 

• Xây dựng hệ thống công cụ, phƣơng tiện để quản lý NHTT:  

• Quy chế quản lý và sử dụng NHTT quýt Tràng Định 

• Quy chế sử dụng tem, nhãn và các hình thức sử dụng 

nhãn hiệu tập thể quýt Tràng Định. 

• Tài liệu hƣớng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây quýt 

• Xây dựng hệ thống biểu mẫu ghi chép, theo dõi hoạt 

động của các hộ gia đình hội viên 



KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Lập hồ sơ đăng ký NHTT Quýt Tràng Định: 

• Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu của cục SHTT 

• Quy chế sử dụng và quản lý NHTT Quýt Tràng 

Định. 

• Quy chế sử dụng tem nhãn và các hình thức sử dụng 

NHTT Quýt Tràng Định. 

• Mẫu NHTT Quýt Tràng Định. 

• Công văn số 207/UBND-KGVX ngày 09/3/2018 về 

việc cho phép sử dụng tên địa danh “Tràng Định” để 

đăng ký nhãn hiệu tập thể cho quýt của huyện Tràng 

Định  

• Bản đồ vùng trồng quýt đƣợc mang NHTT Quýt 

Tràng Định và danh sách các xã, thị trấn đƣợc bảo 

hộ NHTT Quýt Tràng Định 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

• Xây dựng các phƣơng tiện, điều kiện và 

phƣơng án khai thác NHTT “Tràng Định” cho 

quả quýt: 

• In nhãn sản phẩm và bao bì đựng sản phẩm 

 



KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Xây dựng các phƣơng 

tiện, điều kiện và phƣơng 

án khai thác NHTT “Tràng 

Định” cho quả quýt: 

• Làm gian hàng trƣng bày sản 

phẩm 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

• Xây dựng các phƣơng tiện, 

điều kiện và phƣơng án khai 

thác NHTT “Tràng Định” 

cho quả quýt: 

• In ấn tờ rơi giới thiệu sản 

phẩm 

 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

• Xây dựng các phƣơng tiện, 

điều kiện và phƣơng án khai 

thác NHTT “Tràng Định” cho 

quả quýt: 

• Làm biển quảng cáo cỡ lớn: 

Thời gian đặt biển: Từ 

15/11/2018 - 15/11/2019 tại 

Km 39+800 thôn Đèo Khách, 

xã Hùng Việt, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn  

 



KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Xây dựng phƣơng án thiết lập, khai thác và mở 

rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm mang NHTT 

“Tràng Định” cho quả quýt: 

• Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ quýt sang các tỉnh thành 

khác trong cả nƣớc với sự hỗ trợ của một số cơ quan 

quản lý nhà nƣớc của tỉnh 

• Mở rộng đối tƣợng khách hàng tiêu thụ sản phẩm 

• Phát triển đồng thời đa kênh tiêu thụ quýt 

• Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ sản 

phẩm 



KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

• Tổ chức Lễ công bố NHTT 

“Quýt Tràng Định” 

• Ngày 19/12/2018, UBND huyện 

Tràng Định tổ chức Lễ đón nhận 

Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập 

thể “Tràng Định” cho quả quýt 

của huyện Tràng Định 



KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

• Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý 

và khai thác NHTT 

• Hỗ trợ Hội quản lý và thử nghiệm một số khâu kỹ 

thuật theo quy trình chuẩn 

• Tập huấn cán bộ Hội làm vƣờn về công tác quản lý, 

tổ chức sản xuất 

• Triển khai các chƣơng trình hoạt động nhằm 

quảng bá rộng rãi về NHTT 

• Lựa chọn ý tƣởng và nội dung quảng bá cho quýt 

Tràng Định: tài trợ tin bài trên đài TH Lạng Sơn với 

nội dung giới thiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh 

quýt hiện nay của huyện Tràng Định 

 



KẾT LUẬN 
VÀ KIẾN 

NGHỊ 

• Kết luận:  

• Đã tổ chức điều tra, đánh giá đƣợc thực trạng sản 

xuất kinh doanh quýt tại huyện Tràng Định 

• Lập đƣợc bản đồ xác định vùng bảo hộ 

• Hoàn thành bộ Hồ sơ để xin bảo hộ và đƣợc Cục Sở 

hữu trí tuệ chấp nhận cấp văn bằng bảo hộ 

• Xây dựng các phƣơng án khai thác NHTT “Tràng 

Định” cho quả quýt 

• Triển khai thực hiện thí điểm hoạt động quản lý và 

khai thác NHTT 

• Nhƣng chƣa đi sâu vào nghiên cứu hoạt động trồng 

và chăm sóc cây quýt 



KẾT LUẬN 
VÀ KIẾN 

NGHỊ 

• Kiến nghị:  

• Đối với UBND Tỉnh:  

• Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí các dự án tạo lập nhãn 
hiệu cho các sản phẩm đặc sản của huyện 

• UBND tỉnh sớm cơ chế ƣu tiên đối với các vùng SP chủ lực nhƣ ƣu 
tiên về đầu tƣ phát triển CSHT giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất 

• Đối với UBND Huyện:  

• Tổ chức quy hoạch chi tiết vùng trồng quýt của huyện nhằm dự báo 
thị trƣờng và xác định quy mô tổ chức sản xuất 

• Mời các chuyên gia, các Viện nghiên cứu giúp tƣ vấn, hƣớng dẫn cho 
ngƣời dân về cách bảo quản quả quýt 

• Chỉ đạo đơn vị chuyên môn liên quan thực hiện quảng bá về quả quýt 

• Liên kết với các đơn vị hình thành chuỗi cung ứng, bảo đảm đầu ra 
cho quả quýt 

• Đối với UBND xã:  

• UBND xã tăng cƣờng tuyên truyền, vận động bà con ở những vùng 
trồng quýt tích cực tham gia vào Hội Làm vƣờn 

• Đối với Hội Làm vƣờn: 

• Quản lý tốt các thành viên sau khi đăng ký tham gia tổ chức Hội 

• Tăng cƣờng tuyên truyền, vận động tích cực các hội viên xây dựng, 
phát triển, bảo vệ NHTT “Tràng Định” cho quả quýt 



TÀI LIỆU 
THAM 
KHẢO 

1. Báo cáo tổng kết dự án khoa học: Nghiên cứu và phát triển các giải 
pháp khoa học công nghệ phòng chống sâu đục cành, đục quả hại hồng 
Bảo Lâm tại Lạng Sơn – Tác giả: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng 
Sơn. 

2. Báo cáo tổng kết dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Na Chi Lăng” cho sản phẩm na quả của huyện Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn – Tác giả: Sở Khoa học và CN tỉnh Lạng Sơn.  

3. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án: Xây dựng quản lý và phát 
triển NHTT rƣợu “Mẫu Sơn” cho sản phẩm rƣợu vùng cao Mẫu Sơn 
của tỉnh Lạng Sơn. – Kỹ sƣ Bùi Minh Tấn, Hiệp Hội rƣợu vùng cao 
Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập 
thể “Văn Lãng” cho sản phẩm quả Hồng vành khuyên của huyện Văn 
Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án: Xây dựng nhãn hiệu tập 
thể “Tràng Định” cho cây Thạch đen của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 
Sơn. 

6. Cẩm nang hƣớng dẫn xây dựng dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển 
nhãn hiệu tập thể dùng cho đặc sản địa phƣơng” –  Cục Sở hữu trí tuệ 
Việt Nam. 

7. Bài giảng: Phƣơng pháp tiếp cận khoa học- TS. Đàm Văn Vinh, Đại 
học Nông lâm Thái Nguyên.” 

 

 



THAY MẶT PHÕNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 
THÔN HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 
NHÓM TÁC GIẢ DỰ ÁN XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC 
CƠ QUAN HỮU QUAN ĐÃ GIÖP ĐỠ CHÖNG TÔI THỰC HIỆN 
DỰ ÁN TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 


