UY BAN NHAN DAN
TfNH PHU YEN

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tn' do - Hinh phüc

S: L&/2O2 1/QD-IJBND

Phi Yen, ngày 1fthang 4 nám 2021

QUYET D!NH
Ban hàiih Quy chê quail 1 và sr dt)ng ChI dh dja 1j "Phil Yen"
dung cho san phâm torn hum bong tinh Phü Yen
UY BAN NHAN DAN T!NH PHU YEN
can thLuôt Ta chc chInh quyn djaphuv-ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015,
än c& Luât tha dói, bó sung mt so diêu cia Lut To chzc ChInh phz và
Lut TO chzc ChInh quyên djaphirong ngày 22 tháng 11 nàm 2019,
Gán ci Luát Ban hành van ban quypham phap lut ngày 22 tháng 6 nám 2015;
C'án cz Luát tha dOi, bó sung 1nç5t sO diêu cüa Luçt Ban hành van ban quy
phgm pháp lut,
C'án cz'c Lut S& hü trI tue ngày 29 tháng 11 nàm 2005;
can cz- Luát tha dOi, bó sung môt sO diu cüa Ludt S& hIu trI tuê,
can czè Nghi dlnh sá 103/2006/ND-cp ng4,v 22 tháng 9 nám 2006 cia ('hInh
p/ni quy djnh chi tiê't và hiráng dan thi hành mt s diêu cia Luat Sâ hiiu trI tu v
s&hthAcOngnghiep;
can c& Nghj djnh so 122/2010/ND-cP ngày 31 tháng 12 nám 2010 cüa
ChInh phz tha dOi, ba sung mt sO diéu cia Nghj djnh sO 103/2006/ND-cp ngày
22 tháng 9 nám 2006 cia chInh phz quy dinh chi tiêt và hwóng dan thi hành môt
sd diéu caa Lu2t Sà hilu trI tu v sà hIu cOng nghip;
Theo d nghj cia Giám dc Sà Khoa hQc và COng ngh tgi TO' trinh sO'
15/TTr-SK[-IcN ngày 29/3/2021.
QUYET DINII:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch quán 1 và sü ding chi
dan dja I "Phü Yen" dUng cho san phâm torn hUm bong tinh Phu Yen.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc tü ngayZ2 tháng 4 näm 2021.
Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các S&: Khoa hçc vâ Cong
nghê, Nông nghiêp và Phát triên nOng thôn, Cong Thi.wng, Tài chInh, Van hóa,
The thao và Du 1ch, Thông tin và Truyén thông; ChU tjch Lien minh Hçp tac xã
tinh; ChU tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô näm trong khu viic chi dan dja
1' va cac tO chc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này.
Nci nhân:
TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhtr Diéu ;
CHU TICH '!- Cic Kim tra van ban QPPL -B Tu pháp;
- Vi Pháp ch -B Khoa hçc và Cong ngh;
- U Tinh Oy, TT.HDND tinh;
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- CT và các PCT.UBND tinh;
- Các PCVP UBND tinh;
- Phông XD&KTVB - Só Tt.r pháp;
- Cong TTDT tinh;
- Ltni: VT, KGVX (Q).
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UY BAN NHAN DAN
TINH PHU YEN

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

QUY CITE
Quãn 1 va sfr diing chi dn dja 1 "Phil Yen"
dung cho san phm torn hum bong tinh Phü Yen
(Ban hành kern theo Quyet djnh s: ..d./2021/Qjj.jj
ngày 5 tháng 4 näm 2021 cza Uy ban nhán dan tinh P/ni Yén)
Chwrng I
QUY DjNH CHUNG
Di&i 1. Phm vi diu chinh và d6i tirçng áp diing
1. Pham vi diu chinh: Quy ch nay quy djnh v quân l và str dvng Chi dn
dia l "Phü Yen" cho san phâm torn hum bong tinh Phü Yen dâ duçic Ciic Sä hftu
trI tu däng b Chi dan dja l theo Quyét djnh so 4414/QD-sHTT ngày
05 tháng
Ii näm 2020.
Nh&ng ni dung v quãn l va sà ding Chi dn dja 1' "Phá Yen" khOng quy
dinh trong Quy chê nay thI ap ding theo Lu.t Sâ h0u trI tu và cac quy djnh pháp
lu.t có lien quan.
2.
Di tuçmg áp ding: Quy ch nay áp dvng di v&i các Ca quan, t chcrc, cá
nhan trong va ngoài ntthc cO hot dung lien quan den quãn 1 và sü ding Chi dan
dja l' "Phü Yen" cho san phâm phâm torn hum bong tinh Phil Yen.
Diu 2. Giãi thIch ti.r ngfr
Trong Quy ch nay, các tr ngft dtrqc sir diving có nghia nhix sau:
1. Chi dn dja l (vit t& là CDDL) là
du hiu dung d chi san phm có
nguôn gOc tü khu vrc, dja phi.rcmg, vUng lânh thô hay quôc gia cii th.
2. CDDL "Phà Yen" dung cho san phm torn him bOng là du hiu dung d
chi san phâm torn hum bOng co nguôn gOc xuât xr tü mt sO khu virc dja l cüa
tinh Phñ Yen, có danh tiêng, chat lug dc thà do diêu kin tir nhiên và kinh
nghiêm nuOi cüa ng.thi dan quyét djnh, di.rqc the hin trong van bang cüa Cuc Sâ
hüu trI tu - B Khoa h9c và COng nghé.
3. Quy trInh san xu& là quy trInh nuôi trng, thu hoach, bâo quàn va kinh
doanh tOrn hum bOng theo quy djnh do co quan quân l CDDL "Phü Yen" dung
cho san phâm tOrn hum bOng ban hành.
4. Cong b san phm torn hñm bong dt tiêu chun cht hiçing là viéc t chüc
quán l cong b san phm torn hñm bong mang CDDL "Phü Yen" cüa cac tO chüc,
cá nhan nuoi trng, thu hoch, bão quân và kinh doanh torn hum bong phü hçip vâi
bO chi tiCu chat hzçing quy djnh trong Quy chê nay dira trCn kCt qua dánh giá cüa to
chirc kiêm soát chat hxcing.
5. Cp quyn sil diing CDDL "PhU Yen" dung cho san ph,m torn hum bong là
vic co quan duqe UBND tinh Phü Yen ày quyên quãn l CDDL cho phép to
chilc, cá nhân nuôi torn hum bong dixqc quyên sir diing CDDL "Phu Yen", thông
qua viêc cp Giy chüng nhn quyên sü' ding CDDL "Phi Yen" dung cho tO chirc,
cánhândó.

2
6. Thu hi quyn sü diing CDDL là vic ca quan cp Giy chüng nh.n quyn
sü ding CDDL ban hành quyêt djnh châm dirt hiu lrc hotc hüy bô hiu lirc Giây
ch(rng then quyên sCr ding CDDL dä cap cho to chic, cá nhân.
7. Logo (biu tucYng) CDDL "Phü Yen" dung cho san phrn torn hum bong là
hInh ành, biêu tuong cüa CDDL "Phu Yen" dung cho san phâm torn hum bong
duçic co quan quân 1 CDDL phê duyt, dung dê gán len san ph.m dü diêu kin si:r
dung CDDL "Phu Yen".
8. Tern CDDL là tern có g&n CDDL "Phü Yen" dung cho san phm torn hum
bOng duc co quan quãn 1 CDDL quy djnh ye hInh thüc, mu ma, chat lieu, cac
thông tin truy xuât, dâu hiu nh.n biêt san phâm mang CDDL, duc sü diing mt
lan cho mi san phâm.
9. T chc, cá nhân nuôi trng, thu ho.ch, bào quân và kinh doanh torn hum
bOng là to chüc, cá than thirc hin mOt, mtsô hoc tat ca CC Cong do?n cüa qua
trInh dâu ttr tr nuoi trông den tiêu thii san phâm tOrn hum bong.
10. Kim soát CDDL "Phi Yen" dung cho san phâm tOrn hum bong là do co
quan quãn 1 CDDL va cac to chiic, cá nhân duqc cap Giy chüng nh.n quyn si:r
di.ng CDDL kiêm tra, dánh giá các hot dng nuOi trOng, thu hoach, bão quãn
vàkinh doanh tOrn hum bong mang CDDL cüa cac to chIrc, Ca nhân khác ducic cap
Giay chung nh.n quyen sir dng CDDL nham dam bao cac dc trnh bao h cua
CDDL "Phü Yen" dung cho san phâm torn hum bong.
11. Tern truy xu.t ngun gc mang CDDL "Phü Yen" dugc quy dlnh th6ng
nhât si'r diing chung mt loai ye mâu ma, hlnh ãnh, chat lieu, kich thithc, thông tin,
giài pháp cong ngh.
.
. 3. Quan
., ,
Bieu
ly quyen chi dan dla ly
UBND tinh Phü Yen üy quyn quân 1 CDDL "PhüYên" cho Sr Khoa h9c
và Cong ngh tinh Phñ Yen thrc hin quãn 1 nhà nixóc ye s& hu cong nghip tai
dja pht.rcmg.
.
,
.
Dicu 4. Dieu kiçn su diing chi dan da ly
1. San ph.rn tOrn hum bOng nuôi trong khu c dja l duqc quy djnh theo
Quyt djnh s 4414/QD-SHTT ngày 05 tháng 11 nãm 2020 cña Cic S hüu tn tue.
2. Tuân thu quy trInh san xut do co quan nhà ntrc có th.m quyn ban hành;
dam bâo theo tInh ch.t, chit luçmg dc thu cüa san phâm duc duc quy djnh theo
Quy& djnh s 4414/QD-SHTT ngày 05 tháng 11 nàm 2020 cüa Cic S& httu trI tue.
Chirong II
CAC DAC TiNH, TiNH CHAT, CHAT LUNG CUA SAN PHAM
TOM HUM BONG MANG CHI DAN D!A L' "PHU YEN"
Diu 5. San phm mang Chi dn dla 1
San phm mang CDDL "Phü Yen" là san phrn torn hum bOng dirc nuôi
trng, thu hoch, bão quàn và kinh doanh theo quy trInh k thut chung và näm
trong khu virc dja l.
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A
Dien
6. Tiêu chuân torn

hñm bOng Phil Yen mang CM
dan dja 1
San phrn torn hum bong mang CDDL "PhU Yen" phái dam báo cac yu
t v
tInh chat, chat hrçing vâ 1' hóa dac thu cüa torn hum bong Phü Yen theo Quyet
dinh so 44
14/QDsHTT ngày 05 tháng 11 nàm 2020 cüa Cc Sâ hthi trI tue.
Diu 7.
PhuTrng pháp dánh giá các dc tInh, tInh cht, cht Iuçrng san phm
1.
Phiiong pháp 1y mu: Mu san phm d dánh giá cMt krqng phâi dixoc
lay
ngâu nhiên trong lô hang mang CDDL do Chi cc Tiêu chun Do lirông Cht
luTYng thuôc Sâ Khoa h9c vâ Cong ngh phOi hop v6i cac
co quan, don vj Va Ca
than có lien quan thirc hin.
2.
Các chi tiêu chit ll.rçing san phm mang CDDL phái throc dánh giá theo
phuTlng pháp quy djnh trong tiêu chuân Viét Nam TCVN 4328-2001; 433 1-2001;
4326-2001; 4327-86. Trtr&ng hcip phiiang pháp thi'r không có trong TCVN thI
phucing pháp dánh giá chat krçmg së do to chüc quãn 1 vOi cá than sü dijng ho.c
cThng k sü dicing CDDL xac djnh.
3.
Viêc dánh giá chat li.rçing mu san phm phài d'ixoc thi.rc hin t?i các phông
phân tIch có dü näng lirc theo quy dnh cüa pháp lut.
Chuo'ng III
THU TVC CAP GIAY CHUNu NHAN QUYEN SlY DUNG CHI DAN
A L' A"PHU YEN" DUNG CHO SAN P11kM TOM HUM BONG
.A
.
Dieu 8. Ho so' deA nghi• cap Giay
A
.,
chu'ng nhin quyen
sir
diing chi dan dia ly
"Phü Yen" dung cho san phãm torn hum bong
1. Thành phn h sugm
a)
Don d nghi cp Giy chilng niiân quyn sr diing CDDL "Phü Yen" dung
cho san phâm torn hñm bong (Máu so 1 kern theo),
b)
Phiu kim nghiérn cüa co quan có th.m quyn (bàn sao có chilng thirc
hoAc bào sao kern theo bàn chiith dé dôi chiêu);
c)
Bàn cam kt v viêc sà ding Chi dn dja 1 "Phü Yen" cho torn hum bong
('Máu sO 3 kern theo,).
2. S hrcing h so: 01 b.
3. Dja dim nhn h so: T chilc, cá nhân Ip h so güi dn Trung tam Phuc
vi hành chInh cOng tinh Ph Yen.
4. Th&i gian giái quyt he, so: Trong thii gian 01 ngày k tü ngày nhan he, so,
S& Khoa hçc và COng nghe có trách nhiêrn trä 1i tInh
hop l cüa ho so. Trong thô'i
gian 10 ngày lam vic kê tü ngày nhn dii ho so hop l, S& Khoa h9c và Cong nghê
phái trá két qua cho tO chüc, Ca nhan.
Then 9. Ho so' d nghj sira cMi, ho sung, cp Iai Giy chfrng nhn quyn sfr
thing chi dn da 1 "Phá Yen" dung cho san phãm tOrn hum bOng
1. Thành phn he, soge,m
a) Don d nghi sua di, be, sung, cp 1i Giy chiing nhân quyên su di
ving chi
dn dia l "Phii Yen" dung cho san phâm torn hum bong
(Mdu so 2 kern theo);
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b) Ban cam kt v vic sü ding Chi dn dja 1 "Phü Yen" cho torn him bong
(Mâu so 3 kern theo).
2. S li.rcrng h so: 01 b.
3. Dia diem nhân h so: Nhu khoân 3 Diêu 8.
4.Thii gian giâi quyt h so: Trong thii gian 01 ngày k tü ngày nhn h so,
So Khoa hoc và Cong ngh có trách thim trà Ri tInh hqp 1 cüa h so. Trong thOi
gian 10 ngày lam vic ké ti'r ngày nhn dü ho so hçp l, SO Khoa h9c và Cong ngh
phái trá kêt qua cho to chi'rc, cá nhân.
Diu 10. Thu hi Giy chu'ng nhn quyn sfr ding chi dn dla I "Phil
Yen" dung cho san phm torn hum bong trong các tru'?nig hçrp sau
1.Vi phm Quy ch quãn l' và sir dung CDDL "Phü Yen".
2. Co hành vi gian d6i trong qua trInh yêu c&u cp Giây chüng nhn.
3. Tr süa chfta, t.y xóa Giy chüng nhn.
4. Ngüng hot dng nuôi trng, thu hoch, báo quãn và kinh doanh san phm
torn hum bong Phü Yen trong hai näm lien tiêp.
5. T chüc, cá nhan có don tuyên b chm dirt hot dng nuOi trng, thu
ho.ch, b quán va kinh doanh ho.c tir bO quyên sir diing CDDL "Phü Yen" cho
tOrn hum bong dã cap.
Diêu 11. Xây dng ni quy quán l quyn sir duing chi dn da ty cüa các
to chfrc, cá nhân
Ni quy quãn l sir ding CDDL "Phii Yen" ding cho san phtrn tOrn him
bOng, gOm cac ni dung chir yêu sau
1. Ten t chirc, dia chi, tru sO chinh cia t chic (s din thoi, fax...); can ci
thành lap.
2. Danh sách thành viên và hin trng nuOi trông, thu hoch, bão quãn và kinh
doanh cia các thành viên.
3. Quy trinh san xutt bt buc cia ti chic.
4. Co ch kim tra, giám sat hot dng nuôi trng, thu ho.ch, bâo quàn và
kinh doaiih san phâm mang CDDL; co chê kiêrn tra, kiêm soát chat lung san
ph.rn, xác nh.n san phâm di diêu kin sir dung tern, nhàn mang CDDL cia các
thãnh viên thuc tO chic.
5. Phuong pháp quãn l' d dam bão truy nguyen ngun gc xuAt xi 10 hang
tOrn him bong mang CDDL cia timg thành viên.
6. Phuang pháp báo v quyn lqi cia các thành viên; khen thirOng và xi 1 vi
phm quy chê quàn 1 ni b dOi vOi CáC thãnh viên.
7. Các ni dung khác do các thành viên cia t chic thOa thun, nhung khOng
duçc trái vOi quy djnh tai Quy chê nay và quy djnh cia pháp lut.
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Chiro'ng IV
TRACH NHIM QUAN L vA Si DUNG TEM, NHAN
MANG CHI DAN lilA L''
Diu 12. Trách nhim quãn 1 sfr ding logo, tern truy xut ngun g6c cM
dan dla l "Phü Yen" dung cho san phâm
torn hum bong
1.Các t chc, Ca nhan nuoi torn hum bong dthic cp Giy chüng nhãn quyn
si'r diing CDDL "Phii Yen" dung cho san phâm torn hum bong scr dng thng nht
chung logo torn hum bong Phii Yen dä thrçc bão h trên bao bI thircing mai, bang
hiêu kinh doanh.
2. Các t chi'ic, cánhan duyc cp quyn sir ding CDDL "Phü Yen" thI duçc
cap tern truy xuât nguôn gôc CDDL torn hum bOng Phü Yen. Ma tern truy xut
nguôn gôc ctixçrc cap sfr ding riêng bit cho timg to chIrc, cá than nuôi tOrn hum
bong Phü Yen trong vüng CDDL.
3. T chüc, Ca nhân kinh doanh không &rçYc cap tern truy xuât ngun gôc
CDDL tômhüm bOng Phü Yen nhi.rng kinh doanh torn hum bong Phui Yen có dan
tern truy xuat nguon goc CDDL Phu Yen drcic phep quang ba, six diing logo torn
hum bong Phü Yen trên biên hiu cCra hang.
4. Các t chüc, cá than khOng di.rçc chuyin ithuuxig, lrao di, rnua ban, ty
xóa, sira chta thông tin quy djnh trén logo và tern truy xuât nguOn gôc torn hum
bong mang CDDL "Phii Yen".
5. Tnr&ng hop san ph.m torn hum bong si ding logo "Phü Yen" có biu hin
vi phrn các quy djnhtai khoãn 4 cüa Dieu nay thI co quan quán l$i tiên hành khóa
ma tern truy xuât nguôn gôc trên san phârn.
Diu 13. Quãn l và cp ma, phôi, tern truy xuât ngun gc
di vó'i torn
hum bong mang CDDL "Phü Yen"
1. Tern truy xuAt ngun gEc CDDL "Phili Yen" phãi có nhUng ni dung thông
tin bat buôc nhiz sau
a) Thông tin san phrn: Ten san phm; loi san phrn; quy cách dóng gói; bão
quân; ngày thu hoach; hn sir diving (nêu có); phân 1oi chat li.rçing; thông tin cânh
báo (neu có);
b) Thông tin san xut: Quy trinh nuOi; ctja chi nuoi (ten
Co s& nuoi, dja chi);
din tIch; so llxcmg (tan); thôi gian nuOi;
c) Thông tin nhà nuôi: Ten M chirc, cá nhân dai din (doanh nghiêp; hop tác
xã; hO nuôi); dja chi giao djch; diên thoai giao djch; email;
d) Thông tin nha phân phi (nu có): Don vj phân
pMi; ngithi di din; da
chi; diên thoai.
2. Khuyn khIch dua các thông tin sau vào ni dung tern truy xut ngun gc
a) Các bàn chip Giy chüng nhn dü diu kin an toàn thixc phm; giy chüng
nhn quyn su diing CDDL "Phü Yen"; quy trhih san xuât; nht k san xuât;
b) Các hinh ãnh, bài vi&, doan phim giâi thiu, quãng bá ye san phm tOrn
hum bong Phü Yen, van hóa, con ngi.thi, các danh lam thang cãnh, diem van hóa
du lich;
c) Mu nhân hiu hang hóa; các thông tin khác (nu co).

6
Chtrong V
PHAN CONG TRACH NHIM QUAN L' CHI DAN DIA L'' "PHU YEN"
DUNC CHO SAN PHAM TOM HUM BONG
Diêu 14. Trách nhim S& Khoa h9c và Cong ngh
1. Tham miru Uy ban nhân dan tinh chi do quãn l, s ding và phát trin
CDDL "Phü Yen': dung cho san phâm torn hum bong theo quy djnh Lu.t S& hu
trI tue; chü trI, phôi hqp vói các co quan lien quan thirc hin vic quán l nhà nuc
ye CDDL "Phii Yen" dung cho san phâm torn hum bong; xây dimg vâ triên khai
các chuong trInh, k hoch phát trin CDDL "Phü Yen" dung cho san ph.m torn
him bong; trInh Ca quan Co thâm quyên sra dôi, bô sung ph?m vi báo h CDDL
"Phü Yen" dung cho san phâm torn hum bong.
2. Chi d.o Chi cic Tiêu chu..n Do lu&ng Chat hxçing t chüc thrc hin vic
quãn 1 tern truy xuât nguôn gOc CDDL "Phü Yen" dung cho san phâm torn hum
hông; thrc hin tong hçrp, báo cáo kjp th&i tInh hInh sü ding tern truy xuât nguôn
gôc, dong th?ii thông tin rng râi trên phucing tin thông tin di chüng.
3. Chi dao thanh tra, kim tra djnh kSr, dt xut vic si'r ding logo, ghi nhän
quyên sü dvng
hang hóa, tern truy xuât nguôn gc CDDL "Phü Yen" duçic
CDDL nhàm duy tn và darn báo nhung tiêu chuân và dc tInh dc thu cña san
phâm torn hum bong mang CDDL "Phü Yen".
4. T chüc dào tao, tp hun và ph bin các quy djnh cüa pháp lust v s hUu
cong nghip cho các tO chüc, cá nhn có lien quan; triên khai áp ding các tin bO
khoa h9c và cong ngh trong nuôi trông, thu hoch, bão quán nhám nâng cao näng
suat, chat liicmg doi vcn torn hum bong Phu Yen.
5. Chü trI, ph& hcip, giám sat quy trInh nuôi trng, thu ho.ch, bão quán và
kinh doanh san pham mang CDDL "Phü Yen" dung cho san phâm torn hum bong
Phü Yen.
Giy chüng then
sra di, b sung, gia hn, cp
6. Thirc hin vic
quyên sü ding CDDL "Phü Yen" dung cho san phâm torn hum bong khi dáp mrng
các quy djnh t.i Diêu 4 và Diêu 6 cüa Quy che nay; thu hôi Giây chüng nh.n
quyên sü dung CDDL "Phili Yen" khi to chirc, cá nhan khOng dáp üng mt trong
các diu kin, tiêu chuân duçic quy djnh ti Dieu 4, Diêu 6 và Diêu 10 cüa Quy chê
nay, trong thñ gian 02 ngày lam vic.
7. Hung dn nguñ sü diing CDDL thrc hin các quy djnh, quy trInh d dam
bão tInh chat, chat hrçing d.c thu san phârn torn hum bOng.
8. Phi h vâi các ca quan chuc näng t chtc các hot dng quáng ha, xuc tin
thi.rang mi, khai thác thj trithng tiêu thi torn hum bong mang CDDL "Phü Yen".
9. Co trách nhim xây dmg nOi quy quán I CDDL "Phü Yen" theo quy djnh
quyên si'r ding
ti Diu 11 cüa Quy chê nay cho các to chuc, cá nhân dirçic
CDDL và to chuc thuc hiên.
Diêu 15. Trách nhim S& Nông nghip và Phát trin nOng thôn
quãn 1 nhà nithc v
1. T chuc, chi dao thirc hin theo chuc näng, nhim
hot dng nuôi trông thüy san vüng CDDL "Phñ Yen" theo quy hoach phát triên
kinh t - xä hi cüa tinh.
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2. Phôi hop các co quan, don vj lien quan kim tra tInh hInh tuân thu Quy ch
quân 1 va si'r ding CDDL "Phñ Yen" dung cho san phâm torn hum bong tinh Phui
Yen trên dia bàn tinh.
3. Phôi hop, xCr 1 cac tO chüc, cá than vi phm quy trInh san xut dtxgc quy
djnh tai Quyet djnh
4414/QD-SHTI' ngây 05 tháng 11 näm 2020 cüa Ciic Sâ
hiu trI tue, dan den san phâm kern chat li.rqng.
Diu 16. Trách nhim S& Cong Thu'orng
1.Phi hqp viii co quan, don vj lien quan trin khai các hoat dng tuyên
truyên, quáng bá; xüc tiên thixong mai, giii thiêu san phâm torn hum bong
mang CDDL "Phi Yen" ra thj trtthng trong vâ ngoâi nu9c.
2. Phi hcip vâi co quan, don vj lien quan t chirc thath tra, kim tra v hoat
dng kinh doanh san phâm tOrn hum bong mang CDDL "Phii Yen" trên dja bàn
tinh. Xü l cac hành vi vi pham ye hang già, hang nhái dOi vài san ph.m
mang CDDL "Phü Yen" dung cho tOrn hiim bOng trén dja bàn tinh theo quy djnh
cüa pháp 1ut.
Dieu 17. Trach nhiçm So Van hoa, The thao va Du Ich
so

• n

.,

._

,

Phi hop vâi co quan, don vj có lien quan tuyên truyn, quâng bá
phm
torn hiim bong mang CDDL "Phñ Yen" gàn vói các chi.rong trInh du ljch trong và
ngoài nuâc.
Diêu 18. Trách nhim S& Thông tin và Truyn thông
san

Ph& hop vâi cac co quan báo chI dja phi.rong, h thng truyn thanh, truyn
hInh thrc hin cOng tác thông tin, tuyen truyên, quãng bá san phâm torn hum
bong mang CDDL "Phü Yen"; vic dan tern truy xuat nguôn gôc và các hoat
dOng quán l, báo tn, khai thác
phát triên san phâm torn hum bOng mang
CDDL "Phü Yen".
va

A

A

A

A

Then 19. Trach nhiçm Uy ban nhan dan cac huyçn, th xa, thanh pho
1. DM vci các huyn trong vüng thrc Cong nhn CDDL "Phñ Yen" dung cho
san phâm tOrn hum bong
a) Day math Cong tác thông tin, tuyên truyn, ph bin van ban pháp 1ut v
s& hthi trI tuê, Quy chê quãn 1 và sü diing CDDL "Phü Yen" dung cho san ph.rn
tOrn hum bong tren dja bàn tinh; quãng bá, gi&i thiu san phâm torn hum bong
mang CDDL "Phü Yen" dê san phâm torn hum bong trô thành mt trong nhung
san phâm chU lirc phát trién kinh te cüa dja phuong;
b) Chi dao Uy ban nhân dan xã, phithng, thj trn trong vüng CDDL "Phñ
Yen" thrc hin Quy ch nay; chU dng kiêm tra, giám sat vic thirc hin quy trmnh
nuôi trông, thu hoach, bão quán và kinh doanh torn hum bOng; kiêm tra xcr l hoc
trinh cap có thârn quyên xt l cac hành vi xâm phm quyen ye CDDL "Phü Yen"
dung cho san phâm tOrn hum bong thuc pham vi quãn l;
c) Chi dao các Phông chuyên mOn thuôc các huyn, thj xA, thành ph phi
hop VÔi co quan, don vi
lien quan tang cung cOng tác kiem tra, thanh tra,
huóng dn quy trInh nuôi trOng, thu hoach, bào quán và kinh doanh torn hum bOng
trong vüng CDDL.
co
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2. Di vâi các huyn, thj xã, thành ph6 nuOi torn hum bong không n&m trong
vi'lng duc cong nhn CDDL "Phü Yen"
a) Phi hqp vi cac co quan, dn vj có lien quan kim tra, thanh tra v chat
1irng san pham torn hum bOng km thông trên dja bàn và các hành vi xâm phm
quyên ye CDDL "Phñ Yen" dung cho san phâm tOrn ham bong trên dja bàn tinh;
b)Phi hçp, trin khai các hot dng tuyên truyn, quàng bá, xüc tin thuong
rnai nhäm phát triên, m& rng thj tnthng tiêu thii san phâm tOrn hi'im bong mang
CDDL "Phil Yen".
Diu 20. Trách nhim cüa các co' quan truyn thông, báo chI
Tang cuong thông tin, tuyên truyên, quang bá, giói thiêu san phârn torn
bong mang CDDL Phu Yen. Kp thai phan anh cac vi phm ye quyen sir ding
CDDL "Phü Yen" cho san phâm torn hñm bong Phü Yen.
Diêu 21. Trách nhim cüa t cht'rc, cá nhân nuôi trng, thu hoch, bão
bong trên da bàn cüa tinh
quãn và kinh doanh torn
1. Duçic quyn di.irng ten là chü th di din các thãnh viên cüa t chile d
dirge
Giây chirng nhn quyCn sü dig CDDL.
2. To chirc thre hiçn nçn quy quan ly va sir ding CDDL Phu Yen dung
cho san phâm tOrn hum bong.
3. T chile áp diving nhüng thành tru khoa hoc, cong ngh trong nuôi trng,
thu hoach, bâo quàn và kinh doanh dê nãng cao chat ltrcng, giá trj, duy tn tInh dc
thu cüa san phâm torn hum bong Phü Yen.
4. Phàn ánh kjp thai các hãnh vi vi phm, xâm ph.m san phm mang CDDL
"Phü Yen" dung cho torn hum bong den co quan quãn 1 nhà ni.rc cüa dja phuong
gãn nhât hoc So Khoa hçc và COng ngh tinh Phü Yen.
Diu 22. Trách nhim và quyn cüa các to chfrc, cá nhân dtrçrc cp Giy
ding chi dn dla I
chirng nhn quyên
1. Trách nhim quyn sü dicing chi dn dja 1
a) Th%rc hin dy dü các quy djnh cUa Quy ch nay;
b) Tuân thu dy dü các quy djnh lien quan dn vic sü ding CDDL nhm duy
phát triên giá trj tài san trI tu dôi vOi CDDL "Phü Yen" dung cho
trI, bâo v
san phm torn hum bong;
c) Duy tn va bào dam ch.t luqng san phm mang CDDL "Phü Yen" dñng cho
san phrn tOrn hñm bong theo quy djnh tai Quy ché nay;
d) KhOng duoc tu chuyn giao quyn scr diing CDDL "Phü Yen" dung cho
san phm torn hum bong dithi bat kS' hInh thüc nào;
d) Nghiêm c.m mi hành vi, hInh thüc lam sai loch nhn thüc hoc gay ãnh
huOng dn uy tin và h.mnh ãnh cña CDDL "Phil Yen" dung cho san phâm torn hum
bong;
e) Nghiem cm mi hmnh thüc dira thông tin sai hoc lm dung CDDL "Phü
Yen" dung cho san phrn torn hum bong gay nhâm 1n cho ngui tiêu dung.
ham
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2. Quyn sü diing chi dn dja 1
a) Duqc sfr ding CDDL trên bao bI san ph.m, phixong tiên kinh doanh, thir tü
giao djch, phircing tin quãng cáo;
b) Phái sü diing di'ing va chInh xac cac du hiu cUa CDDL gm Ca ten nhãn
hiu và hInh ánh logo;
c) Chi sü dtng CDDL "Phü Yen" dung cho san phm torn hum bong dã dirqc
S& Khoa hc va Cong nghê tinh Phü Yen cap Giây chimg nhn quyên si'r diing;
d) Duc sü diing CDDL "Phü Yen" dung cho san phm tOrn hum bong kern
vói nhãn hiêii riêng ci'ia tO chirc hotc cá than nuôi trông, thu hoach, báo quân vA
kinh doanh san phâm torn hum bong mang CDDL "Phü Yen".
Chirorng VI
DIEU KHOAN THI HANH
Diu 23. Hành vi vi phm
1. Giái quyt tranh chap: T chiic, cá nhân thrc hin quyn tr bão v theo
quy djnh ti Khoán 3 Diu 21 Nghj djth so 105/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 cüa
ChInh phü ye quy djnh chi tiêt va hiring dn thi hành mOt so dieu cüa Lust Sà hCru
ti-I tu ye báo v quyên sO' hthi trI tu va quán l nhà nuâc ye sO' hüu trI tue.
2. Vic xü 1 vi phm di vó'i CDDL "Phü Yen" duçic áp d%ing theo các Diu
199, Diêu 200 cüa Lu.t SO' hU'u trI tu vâ các quy djnh hin hành lien quan.
Di&i 24. To chfrc thtrc hiên
1. SO' Khoa h9c va Cong ngh chü trI, phi hop vOi các ccy quan lien quan to
chirc thc hin va theo dOi vic thrc hin Quy chê nay.
2. Các sO', ban, nganh, Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành ph theo
chüc näng, nhim vi dirçc giao và các to chüc, cá nhân nuOi trông, thu ho?ch, báo
quãn va kinh doanh torn hum bong mang CDDL "Phü Yen" djnh kS' báo cáo tnrâc
ngày 15 tháng 12 hang nãm và báo cáo dOt xuât tInh hInh thirc hin thim vt quán
l vá sü ding CDDL "Phü Yen" ye SO' Khoa hçc vã Cong ngh dê tong hop va báo
cáo Uy ban nhán dan tinh.
Trong qua trInh thirc hiên, nu có virOng mac, các sO', ban, ngành, Uy ban
nhân dan cac huyn, thj xã, thành phô, các x trong vOng chi dan dja 1, các tO
chi'rc, cá nhân có lien quan kiên nghj ye SO' Khoa hçc và COng ngh dé tong hop,
báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, st:ra dôi, bô sung cho phà hqp./
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T4CH 14j- -

Mus61
(Ban han/i kern theo Quvet din/i so
/QD-UBND ngày tháng n1m 2021
cza Uy ban nhán tinh Phi Yen)
CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dôc Ip - Tir do - Hanh phüc
ngày

thang...

nàrn

oor' DE NGHI CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN SU' DUNG

CHI DAN D!A L "PHU YEN" CHO SAN PHAM TOM HUM BONG
KInh gui: S& Khoa h9c và Cong nghê tinh Phá Yen
1.Ten t chüc, cá nhân:
Dja chi:
2. Dai diên là:

Chtrc vu:

Diên thoai:

Fax:

E-mail:
3. Toil cháng tôi d nghj chrçic cp Gi.y chüng nhn quyn si'r diing chi dn dia
1' "Phü Yen" cho san phãm torn hum bong, vâi các thông tin sau:
- San phm: Tom hum bong
- Loi san phAm: Tom hñm bong tiioi sng
- Din tIch nuôi

ha/ s 1èng nuôi

lng;

- Nang suAt bInh quânlnam
- Dja di&m: thôn .......xâ,

huyn

- Da dim bao gói san phm:
- HInh lhCrc dixa san phm ra thj trung
Chüng tôi xin cam kt nhtrng thông tin nêu trên là hoàn toàn dung sir th.t vâ
chju trách thim ye các thông tin trên.
Chüng tOi cam kt thrc hin nghiem tuc, d.y dü các ni dung ti Quy ch
quàn 1, sü diing chi dn dja 1 "Phü Yen" cho san phâm torn hum bong tinh Phü
Yen dã ban hành./.
Di din cüa t chucicá nhan d nghj
(K ten; dong dâu, neu co)

Mus62
(Ban hành kern theo Quyet djn/i so
/QD-UBND ngày tháng nãrn 2021
cza Uy ban nhân tinh Phi Yen,)
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - T do - Hnh phüc
DON oE NGHI SIA DOI, BC) SUNG, GIA HN vA CAP Lid
GIAY CHUG NHN QUYEN SL DUNG CIII DAN D!A L' "PHU YEN'
DUNG CHO SAN PHAM TOM HUM BONG CUA TINH PHU YEN
KInh güi
1. Ten t6 chc, Ca nhân:
2. Hç và ten nguô'i dai din (n&i là t6 chic)
3. Dia chi:
4. Diên thoai:

Fax:

5. Email:
BE NGHI
Ye viéc:
L Sira d6i, b6 sung Giy chirng nhn
Gia han Gity chirng nh.n
El Cap li GiAy chthig nhn
Ldo:
0 Thay d6i ten và dja chi cüa t6 chüc, cá nhAn d ghi trên GiAy churng nhn
0 Giây chtrng nhn quyên sir diing nhn hiu chfrng nhn ht thai han hiu Irc.
0 Giy chfrng nhn bj ma, hoen 6, rách nat, bj mat, tht lac
Ni dung thay d6i:
El Thay d6i ten và dja chi cüa t6 chirc, Ca nhân dà ghi trên Gity chfrng nhn
Ten CU:
Dja chi cU:
Ten mói:
Dia chi mài
Tôilchüng tôi xin cam doan nhttng thông tin nêu trên là chinh xác, nu sai
tôi/chüng tôi xiii ehju hoàn Loan lráeh rihirn./.
Phz Yen, ngày
tháng
nám 20....
Chü to chfrc/cá nhân
(Kj ten, Dóng dáu, neu co)

Mu s6 3
CONG HOA XA HQI CHITJ NGHiA VIT NAM
Dc1âp - Ttrdo- Hanh phüc
BAN CAM KET
•
Ye vlçc sir dyng Chi dan da ly Phu Yen,,
dàng cho san phâmtôm hum bong Phü Yen
A

KInh gài: S& Khoa h9c va COng ngh tinh Phü Yen
Ten (th chüc, cá nhân):
Dia chi:
Diên thoai:
Email:
Sau khi duqc cp quyn sir dung Chi dn dja l "Phü Yen" dung cho san
phâm torn hum bOng Phü Yen, cháng tôiltOi xin cam kêt thrc hin các n,i dung
nhu sau:
1. Sir ding dung va chInh xác Chi dn dja l' "Phá Yen" gm Ca ten chi dn và
hInh ânh logo.
2. CM sà ding Chi dn dja 1 "Phü Yen" ding cho san ph.m và djch vi dã
duc ca quan quãn l Chi dn dja I' "Phü Yen" cap Giây ching nhn quyên sr
ding Chi dn dja l "Phü Yen".
* 3. Chi d.n dja 1 "Phü Yen" duqc sr diing kern vâi nhãn hiu chInh thüc cüa
to chüc/cá than nhung không sü dicing Chi dan dja l "Phá Yen" lam nhan hiu
chInh cho san phãm, djch vi cüa mInh.
4. Không chuyn nhuçing hay chuyn giao quyn sir ding Chi dn dja I "Phi'i
Yen" dixói bat kSr hmnh thirc nào.
5. Chap hành ch d kim tra djnh kS' hoc dt xut cüa co quan quãn l CM dn
dja l "Phü Yen" ye vic sLr d%ing Chi dan dja !' "Phü Yen" cüa t chc/cá nhân.
6. Thirc hin dAy du các ni dung cña Bàn cam kt nay và các quy djnh ti
Quy ch quán l và sü diing CM dan dja l "Phu Yen" dung cho san phâm tOrn
hUm bong.
7. Tuân thU nghiêm ngt va dAy dU các quy djnh lien quan dn vic sU ding
Chi dn dja 1' "PhU Yen" nh&m duy tn, báo v, nâng cao chat Iucing san phâm,
djch vii phát triên giá trj tài san trI tu dôi vi Chi dan dja 1 "PhU Yen" dUng cho
san phâm torn hUm bOng PhU Yen.
8. Duy trI và báo dam chAt hxçng san phâm, djch v mang CM dn dia 1 "Phii
Yen" dUng cho san phâm torn hUm bong PhU Yen.
Nu vi phm nhUng diu dà cam kt trên, chUng tOi/tOi xin chju mçi hInh thtrc
x& I theo quy dnh cUa pháp 1ut./.
ngay... tháng... nám 20..
To chü'c, cá nhân cam kêt
(K ten, Dóng dâu, néu co)

Mus64
Giây chirng nhân quyên sir dung CDDL "PhU Yen" dung cho san phem torn hum bong

UBND TINH PHU YEN
SO KHOA HQC VA CONG NGH
So:

/QD-SKHCN

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hnh phüc
Phi Yen, ngày tháng näm 20

QUYET D!NH
Ye vic cap Giy chtrng nhân quyn sir dung Chi dn dla Iy "Phü Yen"
GIAM DOC

so

KHOA HQC VA CONG NGH

Can cüBô 1ut dan srs 91/2015/QHJ3 ngày 24 tháng 11 nãm 2015;
Can thLuát Sà hifu trI tu si 50/2005/QHJJ ngày 29 tháng 11 näm 2005,
dwor tha dOi bO sung bài Lut so 36/2009/QHJ2 ngày 19 tháng 6 nàn 2009 và
Lut sO 42/2019/QHJ4 ngày 14 tháng 6 nám2019,
Can cz Quyé't djnli sO' 4414/QD-SHTT ngày 05 tháng 11 nám 2020 cüa Gyc
Sà hiu tn tu ye vic cap Giáy chzng nhn dáng kj2 chi dan dia lj sO 00087 cho
(7hZ dan dia ij "Phi. Yen ";
i.#

P

1

Can cu' Quyetdjnh so: /QD-UBND ngay thang nam 2021 cua UBND tznh
ban hành Quy chê quán l và th dyng chi dan dja lj "P/ia Yen" dung cho san
phdm tOrn hum bong Phi Yên,
Can ci ke't qua thO'm din/i h so' d nghj c Giá'y chthig nhn quyn sz dyng
C/i dan dia l,3 "Phi Yen" cuing cho san phâm tOrn hum bong P/ni Yen.
QUYET D!NH:
Diêu 1. Cp Giy chirng nhn quyn sir drng chi din dia 1' "Phir Yen" cho
san phâm torn hum bOng Phir Yen sO'
Ten t chirc, cá nhân diiçic cp
Dia chi'
S diên thoai
Diu 2. T chirc, cá nhân dixie cp quyn sir diing Chi dn dja 1 "Phü Yen"
có trách nhim thirc hin theo Quy chê quãn 1' và sir ding chi dan dja 1 "Phü
Yen" dung cho san phâm torn hum bong Phü Yen ban hânh kern theo Quyêt djnh
so: /QD-TJBND ngày tháng näm 2021 cüa UBND tinh.
Diu 3. Chánh van phông, TriiO'ng phong Quân 1 Cong ngh vâ các t chirc,
cá nhân có trách nhim thi hành Quyêt djnh nay. Quyêt djnh nay Co hiu !irc thi
hành kê tir ngày k .1.

MAusO5
Giây ching nhn quyên s diving CDDL "Phü Yen" dung cho san phm torn hum bong
UBND TINH PHU YEN
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
SO KHOA HOC VA CONG NGHE
Dc lap - Tir do - Hanh phüc
Phi Yen, ngày tháng näm 20.
GL&Y CHING NHN
QUYEN SL' DVNG CHI DAN ifiA L' "PHU YEN"
CHO SAN PHAM TOM HUM BONG
S
/GCN-SK1-ICN
1. Ten t chirc, cá nhan
2. Ho va ten ngtthi di din (nu là t chirc):
3. Dia chi:
4. Diên thoai:
Fax;
5. EmaiI
6. Cp theo Quy& dinh s&
IQD-SKI-IGN, ngày . . ..tháng. . .nám 20...
Duqc quyn sir ding Chi dn dja ! "Phñ Yen" cho san phm torn hum bOng
cüa tinh Phü Yen.
Trong qua trInh sir ding Chi dn da I, t chüc/cá nhan duçc cp Giy chfrng
quyên sà ding phái tuãn thU va chju s,r kiêm tra, giám sat cUa To chüc quán l Chi
dan dja 1 theo các van bàn quãn 1 dã thrçic ban hãnh.
Giy chirng nhn nay có hiu 1c 05 11am k tü ngày k(có th gia h?n)./.
GIAM DOC
(kj ten, dóng du)

