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Số:          /SKHCN-QLKH  
V/v đề nghị cấp văn bằng cho nhãn hiệu "VIGIA Công ty 

TNHH MTV Nông nghiệp VIGIA, hình" 

Lạng Sơn, ngày         tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi:  Cục Sở hữu trí tuệ 

 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã nhận được công văn đề nghị 

thẩm định nhanh đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu VIGIA Công ty TNHH MTV 

Nông nghiệp VIGIA, hình; số đơn: 4-2021-06118, nộp ngày 23/02/2021 của 

Công ty TNHH MTV nông nghiệp VIGIA.  

 Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn báo cáo và 

đề xuất với Cục Sở hữu trí tuệ nội dung liên quan đến việc đề nghị cấp văn bằng 

cho nhãn hiệu "VIGIA Công ty TNHH MTV Nông nghiệp VIGIA, hình" như 

sau: 

Từ năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ giao cho Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình thực hiện đề tài “Xây dựng mô hình sản 

xuất Măng tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn”, thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2022. Trong quá trình 

thực hiện đề tài Công ty TNHH MTV nông nghiệp VIGIA đã phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình thực hiện đề tài và 

tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm thuộc các nhóm 29, 31 

theo thuyết minh đề tài được phê duyệt. Cụ thể: 

- Số đơn: 4-2021-06118 

- Ngày nộp đơn: 23/02/2021 

- Chủ đơn: Công ty TNHH MTV nông nghiệp VIGIA  

- Địa chỉ: Khu cầu 20, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

- Nhãn hiệu: VIGIA Công ty TNHH MTV Nông nghiệp VIGIA, hình. 

- Nhóm hàng hóa/dịch vụ: 29, 31. 

Tính đến tháng 7/2022, đơn đăng ký nhãn hiệu của Công ty TNHH MTV 

nông nghiệp VIGIA nộp được 17 tháng. Hiện nay, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của  

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp VIGIA đang được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm 

định nội dung để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định.  

 Đến tháng 8/2022 đề tài đã hết thời gian thực hiện. Do vậy, Sở Khoa học 

và Công nghệ trân trọng đề nghị quý Cục tạo điều kiện giúp đỡ tiến hành thẩm 

định nhanh đơn đăng ký nhãn hiệu của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp 



 

VIGIA trong tháng 7/2022, tạo điều kiện thuận lợi để Đề tài hoàn thành các nội 

dung theo thuyết minh được phê duyệt. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ quan tâm, xem 

xét, tạo điều kiện hỗ trợ để đề tài đủ điều kiện nghiệm thu trong tháng 8/2022 

theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NN Lộc Bình; 

- Cty Vi GI; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, QLKH. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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