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  Số:         /TB-SKHCN Sóc Trăng, ngày        tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ  

quyền sở hữu công nghiệp năm 2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 3476/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc giao dự toán chi ngân sách tỉnh cho các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị cấp tỉnh sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ, 

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ đăng ký bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp, như sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ 

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi chung là doanh 

nghiệp) được đăng ký và hoạt động theo quy định. Riêng hỗ trợ đăng ký bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ngoài nước chỉ áp dụng cho doanh 

nghiệp; bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tập thể chỉ áp dụng cho 

hợp tác xã. 

- Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp: 

+ Do nữ làm chủ, doanh nghiệp do người dân tộc làm chủ;  

+ Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: công nghiệp chế biến; dịch vụ 

liên quan đến phát triển du lịch; sản xuất, kinh doanh sản phẩm tham gia Chương 

trình OCOP; sản phẩm tiềm năng có khả năng tham gia Chương trình OCOP; sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm đặc thù, chủ lực; các doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi 

nghiệp sáng tạo; … 

 2. Nội dung hỗ trợ 

 2.1. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

 2.1.1. Trong nước 

a) Số lượng hỗ trợ: 30 nhãn hiệu (30 doanh nghiệp). 

b) Kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. 

Lưu ý: Sở Khoa học và Công nghệ không hỗ trợ chi phí thiết kế mẫu nhãn và 

chi phí trả lời các kết quả thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ.  

Mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ 01 nhãn hiệu cho 

01 nhóm sản phẩm/ dịch vụ (tối đa 06 sản phẩm/ dịch vụ cho 01 nhóm). 

c) Thành phần hồ sơ đăng ký gồm 

(1) Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm); 
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 (2) Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm); 

(3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo không cần công chứng); 

(4) Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký bảo hộ (doanh nghiệp tự thiết kế); 

(5) Danh mục sản phẩm/ dịch vụ đăng ký. 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.1.2. Ngoài nước 

a) Số lượng hỗ trợ: 02 nhãn hiệu (02 doanh nghiệp). 

b) Kinh phí hỗ trợ: 50% chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài nước 

nhưng không quá 20.000.000 đồng. 

Lưu ý: Sở Khoa học và Công nghệ không hỗ trợ chi phí thiết kế mẫu nhãn và 

chi phí trả lời các kết quả thẩm định từ cơ quan nhãn hiệu nước ngoài (nếu có). 

Mỗi doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ 01 nhãn hiệu cho 

01 nhóm sản phẩm/ dịch vụ (tối đa 06 sản phẩm/ dịch vụ cho 01 nhóm). 

c). Thành phần hồ sơ đăng ký gồm 

(1) Đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (theo mẫu đính kèm); 

 (2) Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm); 

(3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo không cần công chứng); 

(4) Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký bảo hộ (tổ chức, cá nhân tự thiết kế); 

(5) Danh mục sản phẩm/ dịch vụ đăng ký; 

Riêng đối với đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở ngoài nước thì sẽ có thêm những 

hồ sơ khác do từng quốc gia quy định. Khi tiến hành hỗ trợ, Sở Khoa học và Công 

nghệ sẽ phối hợp cùng tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp 

thực hiện. 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.2. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

tập thể trong nước 

a) Số lượng hỗ trợ: 02 nhãn hiệu (02 hợp tác xã). 

b) Kinh phí hỗ trợ: Tối đa 4.400.000 đồng/01 nhãn hiệu. 

Lưu ý: Sở Khoa học và Công nghệ không hỗ trợ chi phí thiết kế mẫu nhãn và 

chi phí trả lời các kết quả thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ.  

Mỗi hợp tác xã chỉ được hỗ trợ chi phí đăng ký bảo hộ 01 nhãn hiệu cho 01 

nhóm sản phẩm/ dịch vụ (tối đa 06 sản phẩm/ dịch vụ cho 01 nhóm). 

c) Thành phần hồ sơ đăng ký gồm 

(1) Đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (theo mẫu đính kèm); 

 (2) Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm); 

(3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo không cần công chứng); 
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(4) Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký bảo hộ (tổ chức, cá nhân tự thiết kế); 

(5) Danh mục sản phẩm/ dịch vụ đăng ký; 

(6) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nội dung theo Khoản 4, Điều 105, 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng dẫn viết Quy 

chế); 

(7) Văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng cho phép sử dụng địa danh (nếu 

trường hợp nhãn hiệu tập thể có gắn địa danh; Sở Khoa học và Công nghệ sẽ hướng 

dẫn). 

(8) Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu tập thể có chứa địa danh hoặc dấu 

hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý), bản đồ phải được Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng phê 

duyệt (Bản đồ phải do đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường in; 

khổ giấy A4, đứng). 

 d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (trong đó, Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và 

Văn bản của Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng cho phép sử dụng địa danh cần 02 bản). 

2.3. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng 

công nghiệp trong nước 

a) Số lượng hỗ trợ: 03 kiểu dáng (03 doanh nghiệp). 

b) Kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 10.000.000 đồng/ 01 kiểu dáng/ 01 doanh 

nghiệp. 

Lưu ý: Sở Khoa học và Công nghệ không hỗ trợ chi phí thiết kế kiểu dáng, 

chi phí tra cứu kiểu dáng và chi phí trả lời các kết quả thẩm định của Cục Sở hữu trí 

tuệ. 

c). Thành phần hồ sơ đăng ký gồm 

(1) Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm); 

 (2) Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm); 

(3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo không cần công chứng); 

(4) Tờ khai tác giả kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu đính kèm); 

(5) Bộ ảnh chụp/ hoặc file thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/ 

giải pháp hữu ích trong nước 

a) Số lượng hỗ trợ: 01 sáng chế (01 doanh nghiệp). 

b) Kinh phí hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 25.000.000 đồng/01 sáng chế, giải pháp 

hữu ích/ 01 doanh nghiệp. 

Lưu ý: Sở Khoa học và Công nghệ không hỗ trợ chi phí xây dựng bản mô tả, 

chi phí bản vẽ kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích (nếu có), chi phí tra cứu 

sáng chế/giải pháp hữu ích, chi phí chuyển đổi đơn sáng chế sang đơn giải pháp 

hữu ích và chi phí trả lời các kết quả thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ. 
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c) Thành phần hồ sơ đăng ký gồm 

(1) Đề nghị hỗ trợ (theo mẫu đính kèm); 

 (2) Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm); 

(3) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản photo không cần công chứng); 

(4) Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (theo mẫu đính kèm); 

(5) Bộ ảnh chụp/ hoặc file bản vẽ kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích 

(nếu có). 

 d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2022. Sở 

Khoa học và Công nghệ sẽ dừng nhận hồ sơ khi đã xem xét, phê duyệt hỗ trợ đủ chỉ 

tiêu về số lượng hỗ trợ trong năm 2022. 

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

5. Thông tin liên hệ 

Phòng Nghiệp vụ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng. 

Điện thoại: 0299. 3828 100 

Di động: 0945 423 721 (gặp Văn Tùng); Di động: 0919036047 (gặp Thu 

Hiền). 

 

 
Nơi nhận: 
- Đăng website Sở; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng Kinh tế thành phố; thị xã; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

- Phòng NN&PTNT các huyện; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, NV. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Vĩnh Hảo 
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