
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND   Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho phép sử dụng địa danh “Vân Du Thạch Thành”                                                       

để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Cam Vân Du - Thạch Thành, hình” 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; 

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về 

sở hữu công nghiệp; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 

22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 

30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011; 

Căn cứ Công văn số 21322/SHTT-CDNH ngày 15/5/2020 của Cục Sở hữu 

trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thẩm định hình thức; 

 Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số                

860/SKHCN-QLCNg ngày 02/7/2020; của UBND huyện Thạch Thành  tại Công 

văn số 1514/UBND-NN ngày 19/6/2020 và Công văn số 1602/UBND-NN ngày 

30/6/2020.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa được sử 

dụng địa danh "Vân Du Thạch Thành" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Cam 

Vân Du - Thạch Thành, hình". 

(Có Bản đồ địa lý vùng mang nhãn hiệu chứng nhận kèm theo). 
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UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm triển khai, 

thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận "Cam Vân Du - Thạch Thành, 

hình" theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế 

Quyết định số 4504/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc cho phép sử dụng địa danh "Vân Du" để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận 

"Cam Vân Du". 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và 

Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch 

UBND huyện Thạch Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 

Nơi nhận:                  
- Như Điều 3 Quyết định;    

- Bộ KH&CN (để b/c);  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, PgNN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Quyền 



 

BẢN ĐỒ KHU VỰC ĐỊA LÝ VÙNG MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CAM VÂN DU - THẠCH THÀNH, HÌNH” 

HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày       tháng       năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
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