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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt bản đồ vùng sản xuất sản phẩm Hoa Đào Xứ Lạng 

 

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 tuệsố 50/2005/QH11;  

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào 

Xứ Lạng; Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị 

khối tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã tiến hành các bước để triển khai nhiệm 

vụ nêu trên, cụ thể là:  

1. Sở KHCN đã tham mưu thành lập1 và tiến hành họp Hội đồng tư vấn đánh 

giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Xây dựng và 

phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn” (sau đây viết tắt là Dự án NHTT 

Hoa đào). Theo đó, Hội làm vườn tỉnh đã trúng tuyển2 là tổ chức và cá nhân chủ trì 

thực hiện Dự án NHTT Hoa đào. 

2. Sở KHCN đã phối hợp với Hội Làm vườn tỉnh xin ý kiến UBND tỉnh về 

việc lựa chọn mẫu Nhãn hiệu tập thể và đã được UBND tỉnh nhất trí lựa chọn mẫu 

nhãn hiệu tập thể "Hoa đào Xứ Lạng" để thực hiện các thủ tuc̣ tiếp theo (tại Công 

văn 247/VP-KGVX ngày 21/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh). 

3. Để thực hiện các thủ tục tiếp theo đăng ký nhãn hiệu tập thể "Hoa đào Xứ 

Lạng" theo quy định (tại 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 

                                           
1 Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập các Hội đồng tư vấn 

đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể 

Hoa đào Lạng Sơn” 
2 Quyết định số 131/QĐ-SKHCN ngày 20/8/2019 của Sở KHCn về việc phê duyệt kết quả tuyển chọn Hội làm vườn 

tỉnh là tổ chức và cá nhân thực hiện Dự án NHTT Hoa đào; Hợp đồng số 10/HĐ-SKHCN, ngày 24/8/2020 giữa Sở 

KHCN với Hôị Làm vườn tỉnh về việc giao chủ trì thực hiện Dự án NHTT Hoa đào. 



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), Hội Làm vườn tỉnh 

đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Bắc Lạng lập Bản đồ vùng trồng hoa đào Lạng 

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

định vùng trồng của sản phẩm (có bản đồ vùng trồng bản điện tử và bản in có xác 

nhận gửi kèm theo). 

Sau khi nghiên cứu, xem xét và đối chiếu với quy định hiện hành, Sở Khoa 

học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 04 Bản đồ vùng trồng 

Hoa Đào Xứ Lạng (Bản đồ vùng trồng được gửi kèm theo). 

Tài liệu gửi kèm theo:  

- 04 Bản in của Bản đồ vùng trồng "Hoa Đào Xứ Lạng"; Bản điện tử, Bản 

chụp của Bản in của Bản đồ vùng trồng "Hoa Đào Xứ Lạng; 

- Dự thảo Công văn của UBND tỉnh về việc phê duyệt bản đồ vùng trồng "Hoa 

Đào Xứ Lạng"  của UBND tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trỉnh UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(VTT) 

 

GIÁM ÐỐC  

 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Hà  
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