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V/v hỗ trợ thông tin đăng ký bảo hộ
quyền sở hữu công nghiệp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nhằm hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4, năm 2021 với thông điệp
“Doanh nghiệp nhỏ và vừa với SHTT - Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường”. Theo
đó, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức hoạt động tư vấn về bảo hộ, quản lý và khai
thác nhãn hiệu cho các nhóm startup, doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên
địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo về việc hỗ trợ đăng ký bảo hộ
quyền sở hữu công nghiệp năm 2021, cụ thể:
* Đối tượng hỗ trợ: Cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tra cứu thông tin
để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp.
* Nội dung hỗ trợ:
- Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục chung, tài liệu về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (bao
gồm nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận).
- Hỗ trợ tra cứu sơ bộ, đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu.
- Hiệu chỉnh tờ khai đăng ký nhãn hiệu.
* Kinh phí hỗ trợ: Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ miễn phí đối với các nội
dung hướng dẫn đơn, hồ sơ chuẩn bị, tra cứu sơ bộ, hiệu chỉnh Tờ khai.
* Quy định về gửi và tiếp nhận Phiếu đề xuất hỗ trợ:
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi Phiếu đề xuất đăng ký (theo mẫu đính kèm) về
Sở Khoa học và Công nghệ và file điện tử về địa chỉ baonq@skhcn.binhdinh.gov.vn.
- Thời gian nhận phiếu đề xuất: đến ngày 20/5/2021, đồng thời Sở Khoa học và
Công nghệ sẽ tổ chức buổi tư vấn trực tiếp bắt đầu lúc 8h00, ngày 26/4/2021 tại Không
gian chung hỗ trợ khởi nghiệp (BiHub) số 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh
Bình Định.
- Mỗi cá nhân, tổ chức có thể đề nghị hỗ trợ tra cứu tối đa 05 mẫu nhãn hiệu.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở
Khoa học và Công nghệ. Điện thoại: 0256.3523621 hoặc điện thoại di động (0935892301
– gặp anh Bảo).
Trân trọng!
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- TTƯD (đăng website Sở);
- Lưu: VT, CN.

Lê Công Nhường
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PHIẾU ĐỀ XUẤT
Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định
Họ và tên cá nhân:…………………………………………………………………………
Ngày sinh:………………………………………………………………………………….
Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………….
Đơn vị công tác/tổ chức:…………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………
Địa chỉ mail:………………………………………………………………………………
Nội dung thông tin cần hỗ trợ:
- Hỗ trợ tra cứu sơ bộ, đánh giá khả năng bảo hộ cho nhãn hiệu:
Mẫu nhãn hiệu

Danh mục sản phẩm, dịch vụ đăng ký bảo
hộ gắn với nhãn hiệu

- Hỗ trợ tư vấn hồ sơ đề nghị đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.



- Hỗ trợ hiệu chỉnh Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (gửi kèm theo Phiếu đề xuất).



…., ngày…. tháng…. năm 2021
CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
(ký tên, ghi rõ họ tên)

