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TỜ TRÌNH 

Về việc xin phép sử dụng địa danh "Vĩnh Yên, Bình Gia, Lạng Sơn " 

để đăng ký nhãn hiệu tập thể và phê duyệt bản đồ vùng sản xuất  

sản phẩm bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm Măng nứa của xã Vĩnh Yên, 

huyện Bình Gia  

 

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; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN ngày 29/12/2017 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc hợp nhất Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 

14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ 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, đã được sửa đổi, 

bổ sung 04 lần theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 

18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 

20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016. 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 02-CV/HNDX ngày 

08/6/2021 của Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia về việc 

xin sử dụng địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể. 

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Khoa học và Công nghệ thấy rằng, Ban 

Chấp hành Hội Nông dân xã Vĩnh Yên xin phép sử dụng tên địa danh để đăng ký 

nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm là phù hợp và đúng quy định. Cụ thể như sau: 

1. Về việc sử dụng tên địa danh "Vĩnh Yên, Bình Gia, Lạng Sơn" để đăng ký 

Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Măng nứa của xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia : 

- Theo 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". 
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- Theo quy định tại tiểu tiết 2 tiết a khoản 37.8 Mục 1 Chương 1 Văn bản 

hợp nhất số 07/VBHN-BKHCN: "Địa danh có thể là tên gọi hiện hành hay tên 

gọi trong lịch sử, tên gọi chính thức hoặc tên gọi dân gian của một khu vực địa 

lý (xác định theo địa giới hành chính hay các phương thức địa lý học)". 

 Do vậy, Sở Khoa học và Công nghệ thấy rằng việc sử dụng địa danh "Vĩnh 

Yên, Bình Gia, Lạng Sơn" để đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Măng nứa 

của xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia là phù hợp với quy định.  

2. Về Bản đồ vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể: 

 Theo quy định tại tiết b khoản 37.7 Mục 1 Chương 1 Văn bản hợp nhất số 

07/VBHN-BKHCN: "Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với địa danh hoặc dấu hiệu 

khác chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương phải thể hiện đầy đủ thông 

tin tới mức có thể xác định chính xác vùng địa lý đó và phải có xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền nêu tại điểm 37.7.a trên đây".  

 Bản đồ vùng sản xuất chế biến Măng nứa, xã Vĩnh Yên nhãn hiệu tập thể 

được lập bởi Công ty TNHH MTV Đo đạc Thành Cát đã phù hợp với quy định, thể 

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

vùng sản xuất chế biến sản phẩm măng nứa. 

Với các nội dung trên, Sở Khoa học và Công nghệ kính trình UBND tỉnh 

Cho phép Hội Nông dân xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia sử dụng tên địa danh "Vĩnh 

Yên, Bình Gia, Lạng Sơn" để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Măng nứa Vĩnh Yên, 

Bình Gia, Lạng Sơn” cho sản phẩm Măng nứa của xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia. 

Đồng thời phê duyệt Bản đồ vùng sản xuất chế biến Măng nứa xã Vĩnh Yên, huyện 

Bình Gia (có 03Bản đồ được gửi kèm theo) để Hội Nông dân xã Vĩnh Yên đăng ký 

nhãn hiệu tập thể theo quy định.  

(Có Dự thảo Công văn của UBND tỉnh được gửi kèm theo) 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN 

 

KT. GIÁM ÐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền  
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