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TỜ TRÌNH 

Về việc cho phép sử dụng địa danh  

để đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm và phê duyệt bản đồ 

 vùng sản xuất sản phẩm bảo hộ sở hữu trí tuệ 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật số 

36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ nhận được các văn bản về việc xin phép sử 

dụng địa danh của UBND huyện Tràng Định  (Công văn số 1452/UBND-TTDVNN 

ngày 09/12/2020), Hội Nông dân xã Vạn Linh (Công văn số 09/HNDX ngày 

01/12/2020), Hợp tác xã nuôi ong lấy mật Vân Thủy (Công văn số 01/HTX ngày 

15/12/2020), Hội Làm vườn huyện Đình Lập (Công văn số 69/HLV ngày 

30/11/2020). Trong đó: 

- UBND huyện Tràng định xin phép sử dụng địa danh “Thất Khê, Tràng 

Định” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Vịt Thất Khê, Tràng Định” cho sản 

phẩm thịt vịt đã sơ chế chế biến, trứng vịt và con vịt giống của huyện Tràng Định. 

- Hội Nông dân xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng xin phép sử dụng tên địa danh 

“ Vạn Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Gà Vạn Linh, 

Chi Lăng, Lạng Sơn" cho sản phẩm Gà Vạn Linh (Con gà sống, thịt gà đã sơ chế, 

chế biến, trứng gà, con gà giống) của xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. 

- Hợp tác xã nuôi ong lấy mật Vân Thủy xin phép sử dụng tên địa danh  

“Vân Thủy” để đăng ký nhãn hiệu tập thể là “ Mật ong Vân Thủy” cho sản phẩm  

mật ong hoa ngũ gia bì và mật ong hoa rừng tự nhiên của xã Vân Thủy,  huyện Chi 

Lăng. 

- Hội Làm vườn huyện Đình Lập xin phép sử dụng tên địa danh “Đình Lập, 

Lạng Sơn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Lan kim tuyến, Đình Lập, Lạng Sơn" 



cho sản phẩm Lan kim tuyến (Lan kim tuyến tươi, Lan kim tuyến đã sơ chế và chế 

biến và rượu Lan kim tuyến) của huyện Đình Lập. 

2. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Khoa học và Công nghệ thấy rằng: 

a) Về xác định chủ thể đăng ký nhãn hiệu chứng nhận: 

Theo Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: "Tổ chức có chức năng kiểm 

soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến 

hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến 

hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác 

chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép".  

Do vậy, việc UBND huyện Tràng Định xin phép sử dụng tên địa danh “Thất 

Khê, Tràng Định” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Vịt Thất Khê, 

Tràng Định”  là phù hợp và đúng quy định.  

b) Về việc sử dụng tên địa danh để đăng ký NHTT: 

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 87 Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11: "Tổ 

chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các 

thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu 

hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ 

chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa 

phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa 

phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép". 

Do vậy, việc Hội Nông dân xã Vạn Linh, Hợp tác xã nuôi ong lấy mật Vân 

Thủy, Hội Làm vườn huyện Đình Lập đứng ra xin phép sử dụng tên địa danh để 

đăng ký NHTT cho sản phẩm của các huyện là phù hợp và đúng quy định.  

c) Về Bản đồ vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, 

nhãn hiệu tập thể: 

Các Bản đồ vùng trồng, vùng sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng 

nhận, nhãn hiệu tập thể được lập bởi Công ty TNHH Một thành viên Mạnh Trung 

đã thể hiện đầy đủ các thông tin và có đủ căn cứ khoa học và thực tiễn về việc xác 

định vùng trồng và vùng sản xuất của từng sản phẩm. 



3. Để các đơn vị có cơ sở hoàn thiện các thủ tục đăng  ký nhãn hiệu chứng 

nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm theo quy định (Mục 5 Thông tư số 

01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ về sở hữu công nghiệp), Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem 

xét: 

- Cho phép UBND huyện Tràng định sử dụng địa danh “Thất Khê, Tràng 

Định” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Vịt Thất Khê, Tràng Định” cho sản 

phẩm thịt vịt đã sơ chế chế biến, trứng vịt và con vịt giống của huyện Tràng Định. 

- Cho phép Hội Nông dân xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng sử dụng tên địa 

danh “ Vạn Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Gà Vạn 

Linh, Chi Lăng, Lạng Sơn" cho sản phẩm Gà Vạn Linh (Con gà sống, thịt gà đã sơ 

chế, chế biến, trứng gà, con gà giống) của xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng. 

- Cho phép Hợp tác xã nuôi ong lấy mật Vân Thủy sử dụng tên địa danh  

“Vân Thủy” để đăng ký nhãn hiệu tập thể là “ Mật ong Vân Thủy” cho sản phẩm  

mật ong hoa ngũ gia bì và mật ong hoa rừng tự nhiên của xã Vân Thủy,  huyện Chi 

Lăng. 

- Cho phép Hội Làm vườn huyện Đình Lập sử dụng tên địa danh “Đình Lập, 

Lạng Sơn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể "Lan kim tuyến, Đình Lập, Lạng Sơn" 

cho sản phẩm Lan kim tuyến (Lan kim tuyến tươi, Lan kim tuyến đã sơ chế và chế 

biến và rượu Lan kim tuyến) của huyện Đình Lập. 

- Phê duyệt bản đồ vùng trồng, vùng sản xuất của các sản phẩm (có các Bản 

đồ gửi gửi kèm theo). 

(Dự thảo Công văn được gửi kèm theo ) 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trỉnh UBND tỉnh xem xét, đồng ý./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

 

KT. GIÁM ÐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

   

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền  
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