
THOSBÁO CÚA CUC SP HjU TRÍTU� ve ie&tuyan dhon tô chúc chç trì nhifm vå câp quôc gia 
thuÙ6 Ahu8fgHtinh pkat triën tài sán trí tuÇ b�t �âu thc hiÇn të n�m 2022 

TRÍ TOing däng ký bao hÙ ra nuóc ngoài 
eho cúct pham chú lyc, d·c thù cüa dija phwong) 

Cye So hïu trí tuÇ thông báo: 

Tiep nhn Hô so �äng ký tuyên chÍn tô chúc chç tri nhiÇm vy câp quôc gia thuÙc Chuong trinh phát triên tài sån trí tuÇ b�t �âu thåc hiÇn të n�m 2022 (NÙi dung däng ký báo hÙ ra nróe ngoài cho các sàn phâm chu lyc, d�c thù cua dja phuong). Danh muc nhiÇm vå �roc phê duyÇt kèm theo Quyêt dinh sô 1984/QÐ-BKHCN ngày 27/7/2021l cua BÙ truong BÙ Khoa hÍc và Công nghÇ: 
1. Danh måc các nhiÇm vå 
(1) NhiÇm vu sô 01: Hô tro ��ng ký bào hÙ chi dân dËa lý t¡i Nhât Bàn cho các 

sån phâm: Hoa hôi L¡ng Son và xoài Cao Länh (�ông Tháp); 
Phuong thnic thuc hiÇn: Tuyên chon; 
Yeu cau dôi vÛi don vj chç tri: Có kinh nghiÇm d�ng ký chi dân dËa lý tai Nht Bán ho·c phôi hop duoc vói tô chúc, cá nhân có kinh nghiÇm d�ng ký b£o hÙ chi dan dËa lý t¡i Nhât Ban; 

- Yéu câu vê Hó so d�ng lý t1yên chon: Kèm theo báo cáo tra céru và dánh giá so bÙ khå n�ng bào hÙ t¡i Nht Bàn cça các dËa danh "Lang Son" cho sàn phânm hoa 
hôi và �ja danh "Cao L�nh" cho sän phäm xo£i. 

ii) NhiÇm vu sô 02: Nghiên céu quy dinh pháp lut vê b£o hÙ chi dân �Ëa lý và 
ho tro ��ng ký bào hÙ chi dân dËa lý t¡i Trung Quôc cho các sån phâm: Väi thiêu Luc Ngan, nh�n lông Hung Yên và h¡t diêu Binh Phuóe; 

- Phuong thúc thuc hiÇn: Tuyên chon; 
- Yeu cáu dói vÛi don vj chú tri: Có kinh nghiÇm däng ký b£o hÙ chi dân dja lý o nuóc ngoài ho·c phôi hop dugc vÛi tô chrc, cá nhân có kinh nghiÇm ��ng ký båo 

ho chi dân �ja lý ß nuóc ngoài
- Yeu cau vê Hô so d�ng ký tuyên chon: Kèm theo báo cáo tra céu và dánh giá so bÙ khå n�ng bào hÙ t¡i Trung Quôc cça các dËa danh "Luc Ngan" cho sån phâmvài thiêu, "Hung Yên" cho sån phâm nh�n và *Bình Phuóc" cho sån phâm hat dieu. 
(ii) NhiÇm vu sô 03: Hô trã dãng ký b£o hÙ nhan hiÇu chéng nhn theo hÇ thông d�ng ký nhän hiÇu quôc tê Madrid cho các sån phâm: gao An Giang (chi dinh bào hÙ tai My, �irc, Trung Quóc), xoài An Giang (chi djnh bào hÙ t¡i My, Australia, 

Trung Quóc) và cá tra An Giang (chi dinh báo hÙ tai My, Tây Ban Nha, Trung Quoc); 
- Phuong thúc thuc hiÇn: Tuyên chÍn; 

- Yêu cáu �ôi vÛi don vË chù trì: Có ít nhât 05 n�m kinh nghiÇm xây dung, quan lý và phát triên nhän hiÇu chúng nhân t¡i ViÇt Nam và có kinh nghiÇm �äng ký båo hÙ theo hÇ thông d�ng ký nhân hiÇu quôc tê Madrid; 
- Yeu câu vê Hô so dáng ký tuyén chon: Kèm theo báo cáo tra céu và dánh giáá 

so bÙ khà n�ng bào hÙ tai các quôc gia chi dËnh theo hÇ thông d�ng ký nhan hiÇu quôc tê Madrid cho các sàn phâm gao An Giang, xoài An Giang và cá tra An Giang. 
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2. Thành phân Hô so 

Hô so dugc lp thành 09 bÙ (01 bÙ gôc và 08 bán sao) vÛi các tài liÇu duçc 
quy dinh tai Diêu 17 Thông tu sô 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 cça BÙ 
truong BÙ Khoa hoc và Công nghÇ, bao gôm: 

- Phiêu ��ng ký tuyên chÍn tô chéc ch trì nhiÇm vå theo mâu B5-PEDK ban 
hành kèm theo Thông tu sô 03/2021/TT-BKHCN; 

- Quyêt dinh thành lp ho·c Giây chéung nhân �äng ký kinh doanh cça tô chéc 
d�ng ký chù trì ho·c các giây tò tuong duong khác; 

- Tóm t�t ho¡t �Ùng khoa hÍc và công nghÇ cça tô chúc ��ng ký tuyên chÍn 
nhiÇm vu theo mâu quy dinh t¡i khoån 4 �iêu 5 Thông tu sô 08/2017/TT-BKHCN; 

- Thuyêt minh nhiÇm vå theo mâu B6-TMNV ban hành kèm theo Thông tu sôô 
03/2021/TT-BKHCN; 

- Lý lich khoa hÍc cça chù nhiÇm nhiÇm vy, các thành viÃn chinh và thu ký 
khoa hÍc thuc hiÇn nhiÇm vu; lý lich khoa hÍc cça chuyên gia trong nuóc, chuyên gia 
nuóc ngoài thåc hiÇn theo các mâu quy �Ënh t¡i khoàn 5 và khoan 6 �iêu 5 Thông tu 
so 08/2017/TT-BKHCN; 

-V�n bàn xác nhân vê su �ông ý phôi hop thuc hiÇn nhiÇm vy cça các don vË phöi 
hop (nêu có) theo mâu quy dinh tai kho£n 7 �iÁu 5 Thông tu sÑ 08/2017/TT-BKHCN; 

Báo giá thiêt bi, nguyên vt liÇu chính cân mua sám, dich vu cân thuê �è thyc 
hiÇn nhiÇm vy, thÝi gian báo giá không quá 30 ngày tinh �¿n thÝi �iÃm nÙp hò so. 
Báo giá có thê �ugc câp nht, �ieu chinh ho�c bô sung truóc thoi diém hÍp thâm �Ënh 
noi dung và dy toán kinh phí thyc hiÇn nhiÇm vu (néu càn); 

- V�n b£n chúng minh phuong án huy �Ùng kinh phí �ói úng (dói vÛi nhiÇm vu 
có yêu câu phäi hy dÙng kinh phí dôi úng) theo quy dinh tai khoän 10 �iêu 5 Thông 

tu sô 08/2017/TT-BKHCN. 
- Báo cáo tài chính tôi thiÃu 02 n�m gân nhât cça tó chérc ��ng ký tuyên chon 

chu tri nhiÇm vu. 

3. Phuong théc nÙp Hô so 
Hô so phài dugc niêm phong và bên ngoài ghi rõ các thông tin: Tên nhiÇm vs, 

danh muc tài liÇu trong hô so; tên, �ja chi cua tô chúc ��ng ký tuyèn chÍn chç tri 
nhiÇm vy, tên cá nhân �äng ký chç nhiÇm nhiÇm vu và thông tin vê nguòi liên hÇ 
(diÇn tho¡i và dia chi email). Hô so duge giri trre tiêp ho·c qua �uong buu diÇn dén 
dja chi: Cye So hïu trí tuÇ (Chuong trinh phát tri¿n tài sán trí tue), só 386 Nguy�n 
Träi, Thanh Xuân, Hà NÙi. 

4. Thoi h¡n nhn hô so: 
-Thòi h¡n cuôi cùng nhân hô so däng ký tuyên chÍn to chée chù tri nhiÇm vu là 

17h00 ngày 27/9/2021;
- Ngày tiêp nhân Hô so: Là ngày tô chéc dich vå buu chính noi gùi �óng dàu 

lên phong bi hô so (truong hop gui qua bru diÇn) ho·c ngày �óng dâu "dên" cçùa Cyr 
So hïu trí tuÇ (truong hop nop truc tiêp). 

5. Moi chi tiêt xin liên hÇ: 
Cuc So huu trí tuÇ 

(Chuong trinh phát trien tài sán trí tue) 
DT: 024.35571 843; Email: tthotrotuvan@ipvietnam.gov.vn 
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