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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày     tháng 7 năm 2022 
 

    
Kính gửi:   

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND 

tỉnh về việc thông qua Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2015- 2020, tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên có 76 tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham 

gia, phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng 117 nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ, được 

Cục sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học & CN cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở 

hữu trí tuệ và hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh theo quy định. Việc xây dựng nhãn 

hiệu, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng liên quan đến sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ  hàng hóa trên thị trường trong thời gian tới, xây dựng bộ 

nhận diện thương hiệu của cơ sở, thương hiệu sản phẩm, nhằm phát triển thị trường 

trong và ngoài nước, đặc biệt là xây dựng sản phẩm OCOP, giới thiệu đặc sản mang 

tính chất thương hiệu của các địa phương, vùng miền. 

Để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về phát triển tài sản trí tuệ, thị trường 

khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn theo Nghị 

quyết số 252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh đến năm 2025, 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau: 

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quản triệt nội dung Nghị quyết số 

252/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 đến các thôn xóm, tổ dân phố để các thành 

phần kinh tế trên địa bàn biết, hiểu rõ chính sách hỗ trợ của tỉnh đến năm 2025, để 

phối hợp thực hiện (có Nghị quyết số 252/NQ-HĐND gửi kèm). Trong công tác 

tuyên truyền cần chủ trọng các nội dung tại Điều 3 của Nghị quyết- Chính sách hỗ 

trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn hiểu 

biết để đăng ký phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện kịp thời và nộp đăng ký về Cục 

Sở hữu trí tuệ thẩm định, cấp giấy chứng nhận cho cơ sở sử dụng; mỗi cơ sở được 

đăng ký tối đa là 05 nhãn hiệu theo quy định. Đối với địa bàn Cẩm Xuyên  chủ trọng 

một số cơ sở thuộc ngành kinh tế mũi nhọn như sản xuất, kinh doanh, khai thác, 

nuôi trồng, chế biến thủy hải sản ven biển, các cơ sở hoạt động tại các cụm công 

nghiệp, may mặc xuất khẩu cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời. 



 
2 

 
2. Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn 

thể khác trên địa bàn thực hiện cuộc vận động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tất 

cả các loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đăng ký thực hiện và thụ 

hưởng chính sách hỗ trợ tài sản trí tuệ, thị trường Khoa học & Công nghệ, phát triển 

doanh nghiệp khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 252/2020/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh. Các địa phương xác định đây là nhiệm vụ 

hết sức quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong 

thời gian tới, nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, tạo điều kiện giao 

lưu hàng hóa, dịch vụ trên thị trường mang lại hiệu quả thiết thực; trong đó việc xây 

dựng nhãn hiệu giữ vai trò hết sức quan trọng, nhằm xây dựng bộ nhận diện thương 

hiệu của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại.  

3. Lập danh sách các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký xây dựng nhãn hiệu 

về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng) tổng hợp danh sách đăng ký gửi Sở 

Khoa học & CN giới thiệu tư vấn thực hiện; đợt 1 trước ngày 20/8/2022 và đợt 2 

trước ngày 20/9/2022, gồm các nội dung sau: Thứ tự, tên cơ sở, địa chỉ, họ tên người 

đại diện, số lượng nhãn hiệu đăng ký và điện thoại liên lạc. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn kịp thời triển khai 

thực hiện nghiêm túc và gửi danh sách về huyện theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách;  

- Lưu: VT, KT&HT.. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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