ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯƠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4964/QĐ-UBND

Hương Sơn, ngày 04 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế sử dụng logo, tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu
chứng nhận “Cam Sơn Mai của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009;
Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân
dân huyện Hương Sơn về ban hành Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận
“Cam Sơn Mai” của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;
Xét đề nghị của Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng logo, tem,
nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai” của huyện Hương
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng Ban quản lý; Thủ
trưởng các phòng, ban liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và tổ chức, cá
nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&CN, NN&PTNT, Công thương;
- Phòng KTVBQPPL – Sở Tư Pháp;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT/UBND;
Gửi VB giấy + điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Kiều Hưng
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QUY CHẾ
Sử dụng logo, tem, nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận
“Cam Sơn Mai” của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

(Ban hành theo Quyết định số:4964/QĐ-UBND ngày 04/10/ 2019 của Ủy ban nhân dân
huyện Hương Sơn)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Quy chế này thống nhất quản lý các hành vi sử dụng logo, tem, nhãn
và các dấu hiệu nhận diện khác của nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai”
dùng cho sản phẩm cam chanh của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để từng
bước phát triển thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy giá trị thương
hiệu đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của người sử dụng NHCN, người tiêu
dùng; phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát và truy xuất thông tin khi cần
thiết.
2. Quy chế này áp dụng với các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng NHCN “Cam Sơn Mai” và các tổ chức, các nhân có
liên quan đến hoạt động quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn
Mai”.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Nhãn hiệu chứng nhận” là nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai,
logo” thuộc quyền sở hữu của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn được bảo hộ
theo Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ.
2. “Chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận” là Ủy ban nhân dân huyện
Hương Sơn.
3. “Tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận” là chủ sở hữu hoặc tổ chức
được chủ sở hữu ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ quản lý nhãn hiệu chứng nhận.
4. “Người sử dụng” là tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai”.
5. Quy chế sử dụng: Là Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn
Mai” của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, được ban hành kèm theo Quyết định số
2944/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn.

6. “Logo” của nhãn hiệu chứng nhận hay còn gọi biểu trưng của nhãn
hiệu chứng nhận là tập hợp gồm các dấu hiệu hình và chữ được kết hợp với
nhau như được thể hiện tại Phụ lục 1 của Quy chế này.
7. “Tem nhãn hiệu chứng nhận” (sau đây gọi là tem chứng nhận) là tập
hợp gồm các dấu hiệu hình và chữ được kết hợp với nhau, có chứa đựng logo
của nhãn hiệu chứng nhận và các thông tin nhằm chứng nhận sản phẩm được
bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận.

8. “Nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận” là bản viết, bản in, bản
vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán trên hàng hóa, hoặc được dán,
in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên
các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.
9. “Các dấu hiệu nhận diện khác” của nhãn hiệu chứng nhận là tập hợp
các hình thức khác nhau có chứa nhãn hiệu chứng nhận, logo của nhãn hiệu
chứng nhận.
Điều 3. Nguyên tắc chung
1. Tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận thì
được phép sử dụng logo của nhãn hiệu chứng nhận trong hoạt động thương mại,
quảng bá cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn.
2. Tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
muốn sử dụng tem chứng nhận thì phải nộp đơn đề nghị cấp tem theo các quy
định tại Quy chế này.
3. Logo, tem, nhãn và các dấu hiệu nhận diện khác được sử dụng đúng
sản phẩm đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định trong các văn bản
có liên quan về bảo hộ, quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn
Mai”.
4. Không được chuyển giao logo, tem, nhãn sản phẩm và các dấu hiệu
nhận diện nhãn hiệu chứng nhận cho bên thứ ba sử dụng hoặc sao chép dưới bất
kỳ hình thức nào.
5. Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng logo, tem,
nhãn trên sản phẩm của mình.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Quy định về sử dụng logo của nhãn hiệu chứng nhận
1. Những nguyên tắc chung
a) Không được thay đổi, xuyên tạc logo.
b) Không thay đổi tỷ lệ, vị trí hoặc khoảng cách giữa các chữ cái, các hình
khối trong logo.
c) Không thay đổi màu sắc hoặc thêm hiệu ứng khác vào logo.
d) Không tự ý thêm hình ảnh vào trong logo.
e) Không xoay dọc, ngang, chéo hoặc lật ngược logo.
f) Không tạo các liên tưởng tiêu cực đến hình ảnh, uy tín của huyện
Hương Sơn.
2. Sử dụng logo trong in, khắc, dán trên ấn phẩm, vật dụng và áp phích,
băng rôn, pa nô tuyên truyền cổ động, trang trí hội nghị.
a) Trên các ấn phẩm, vật dụng như sổ công tác, sách, phong bì v.v... và
các ấn phẩm khác: Logo được đặt ở vị trí phù hợp, kích thước cân đối với kích
thước của ấn phẩm, hình thức thể hiện tuân thủ các quy định của Quy chế này.

b) Trên các áp phích, băng rôn, pa nô tuyên truyền cổ động, trang trí hội
nghị: Logo được in, dán vào góc trên bên trái hoặc chính giữa phía trên, đảm
bảo hài hòa, phù hợp, cân đối.
3. Sử dụng logo trong thương mại
Chỉ các tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng
nhận mới được sử dụng logo nhãn hiệu chứng nhận cho mục đích thương mại.
4. Sử dụng logo trong các trường hợp khác
Ngoài các trường hợp quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Quy chế này,
việc sử dụng logo nhãn hiệu chứng nhận phải tuân thủ quy định của pháp luật
và được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn
hoặc đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền quản lý nhãn hiệu chứng
nhận.
Điều 5. Quy định về sử dụng tem chứng nhận
1. Sản phẩm được dán tem chứng nhận
Các sản phẩm đạt điều kiện của các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử
dụng nhãn hiệu chứng nhận khi lưu thông trên thị trường phải được dán tem
chứng nhận.
2. Mẫu tem
Tem chứng nhận do tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận quản lý nhãn
hiệu chứng nhận chủ trì thiết kế và ban hành.
- Đối với các đơn vị chưa đủ điều kiện để thực hiện truy xuất thông tin
sản phẩm thì sử dụng mẫu tem 1 (Phụ lục 2)
- Đối với các đơn vị đủ điều kiện để thực hiện truy xuất thông tin sản
phẩm thì sử dụng mẫu tem 2 (Phụ lục 2)
3. Vị trí dán tem
a) Sản phẩm đáp ứng điều kiện đưa ra thị trường thì được gắn tem lên
mỗi quả, vị trí gắn tem phải nằm phía nửa trên của quả cam, nơi dễ quan sát và
nhìn thấy;
b) Sử dụng tem cho túi đựng, thùng đựng: việc gắn tem thực hiện đối với
từng sản phẩm trước khi đưa vào túi, hộp. Sau đó miệng túi, miệng thùng (phần
mở ra) cũng được dán tem nhằm đảm bảo hàng hóa bên trong.
4. Đơn vị thực hiện dán tem
Tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có trách
nhiệm dán tem cho sản phẩm đạt điều kiện của tổ chức, cá nhân đó trước khi
đưa sản phẩm ra thị trường.
5. Phát hành tem
Tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận chịu trách nhiệm trong việc in,
phát hành tem chứng nhận.

Điều 6. Quy định về ghi nhãn hàng cho sản phẩm mang nhãn hiệu
chứng nhận
1. Nhãn sản phẩm mang NHCN “Cam Sơn Mai” phải thể hiện rõ các nội
dung bắt buộc theo quy định của pháp luật và các thông tin về nhãn hiệu chứng
nhận, bao gồm:
a) Tên sản phẩm;
b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm;
c) Thông tin về xuất xứ sản phẩm có thể hiện thông tin pháp lý về quyền
sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
d) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa.
Điều 7. Quy định về bao bì thương phẩm của sản phẩm mang nhãn
hiệu chứng nhận
Bao bì thương phẩm của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận có thể
bao gồm:
1. Túi đựng: túi đựng sản phẩm mang NHCN “Cam Sơn Mai” có thể
được làm bằng túi lưới, nilon và bằng giấy hoặc bằng các chất liệu khác đảm
bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặt trước và sau của túi in hình logo
NHCN “Cam Sơn Mai”. Bên dưới logo là thông tin đơn vị sản xuất, kinh doanh
sản phẩm.
2. Thùng đựng: thùng đựng sản phẩm mang NHCN “Cam Sơn Mai” có
hình khối chữ nhật với bốn mặt bên in logo NHCN “Cam Sơn Mai”, các thông
tin về đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm.
Điều 8. Quy định về bảng chỉ dẫn vườn trồng cam mang Nhãn hiệu
chứng nhận “Cam Sơn Mai”
1. Kích thước tối thiểu: 1000mm x 2000mm.
2. Hình thức sử dụng: Sử dụng cho các vườn trồng cam chanh đã đăng ký
và được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận.
3. Các thông tin thể hiện trên bảng chỉ dẫn: Mẫu logo NHCN, thông tin
tên chủ vườn, số Giấy chứng nhận Quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận; mã
số địa điểm (nếu có); mã số của chủ sở hữu (nếu có); các thông tin khác nhằm
phục vụ truy xuất thông tin.
4. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng
nhận phải có trách nhiệm lắp đặt bảng chỉ dẫn vườn trồng cam mang Nhãn hiệu
chứng nhận “Cam Sơn Mai” và tự chịu chi phí.
Điều 9. Một số trường hợp khác sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
1. Trong trường hợp người sử dụng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng NHCN muốn sử dụng logo nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai” trên
biển hiệu, các tài liệu giao dịch như danh thiếp, tiêu đề thư, phong bì… của
mình thì người sử dụng phải đảm bảo nguyên tắc nguyên vẹn của logo và kích
cỡ logo ít nhất phải ngang bằng với logo riêng của cơ sở sử dụng kèm theo.

2. Trong trường hợp người sử dụng có bao bì riêng nhưng vẫn muốn sử
dụng nhãn hiệu chứng nhận mang NHCN “Cam Sơn Mai” thì logo riêng của cơ
sở đó luôn phải nhỏ hơn hoặc ngang bằng với mẫu NHCN “Cam Sơn Mai”.
Điều 10. Quy định về việc cấp và thu hồi tem chứng nhận
1. Tổ chức quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai” là cơ quan có
thẩm quyền xem xét, quản lý việc cấp và thu hồi tem chứng nhận.
2. Chỉ các loại tem do Tổ chức quản lý Nhãn hiệu chứng nhận phát hành
mới có giá trị chứng nhận sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận.
Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp tem chứng nhận.
Hồ sơ cấp tem gồm có:
1. Đơn đề nghị cấp/cấp quyền in tem, nhãn sản phẩm mang NHCN “Cam
Sơn Mai” theo mẫu, trong đó ghi rõ số lượng yêu cầu (theo mẫu tại Phụ lục 3
đính kèm).
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn
Mai” (bản sao có chứng thực).
Điều 12. Quy trình đánh giá và cấp/cấp quyền in tem chứng nhận
Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề nghị
cấp tem/cấp quyền in tem, Tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận hành đánh
giá hồ sơ và quyết định cấp/cấp quyền in hoặc quyết định không cấp (nêu rõ lý
do). Trường hợp cấp không đủ số lượng tem, nhãn sản phẩm theo yêu cầu thì
phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 13. Quản lý việc cấp và sử dụng logo, tem, nhãn sản phẩm mang
nhãn hiệu chứng nhận
1. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc sử dụng tem chứng nhận theo quy định
tại Quy chế này. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động sử dụng logo, tem, nhãn và
các dấu hiệu nhãn hiệu chứng nhận khác được thực hiện theo Quy chế sử dụng
và Quy định về kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
2. Việc cấp tem chứng nhận được tổ chức theo đợt tập trung hàng năm
trong khoảng thời gian trước khi bắt đầu niên vụ cam.
3. Đối với các trường hợp phát sinh thì Tổ chức quản lý xem xét, kiểm tra
kỹ lưỡng lý do phát sinh trước khi quyến định cấp tem.
4. Danh sách các tổ chức, cá nhân được cấp tem, số lượng tem đã cấp
được thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông của Tổ chức quản
lý nhãn hiệu chứng nhận.
Điều 14. Thu hồi tem chứng nhận
1. Tem chứng nhận bị thu hồi khi tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử
dụng vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều 17 Quy chế này.
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi, tổ
chức, cá nhân phải nộp lại cho Tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận số tem
còn lại chưa sử dụng.

3. Tổ chức, cá nhân bị thu hồi tem chứng nhận chỉ được xem xét cấp lại
sau 01 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi.
Điều 15. Quy định về phí, lệ phí
Tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng tem chứng nhận phải thanh toán chi
phí theo quy định của Tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận.
Chương III
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 16. Chế độ báo cáo
Tổ chức, cá nhân được cấp tem hiệu chứng nhận phải thực hiện nghiêm
chỉnh chế độ báo cáo cho Tổ chức quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn
Mai” định kỳ hàng năm về tình hình sử dụng logo, tem, nhãn sản phẩm được
cấp.
Điều 17. Kiểm tra, kiểm soát
Tổ chức quản lý Nhãn hiệu chứng nhận có quyền chủ trì hoặc phối hợp
với các cơ quan chức năng để tiến hành các hoạt động kiểm tra định kỳ và đột
xuất tình hình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, sử dụng logo, tem, nhãn, …
mang nhãn hiệu chứng nhận theo Quy định về kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu
chứng nhận “Cam Sơn Mai” dùng cho sản phẩm cam chanh của huyện Hương
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Điều 18. Hành vi vi phạm và xử lý vi phạm
1. Những hành vi sau đây là hành vi vi phạm Quy chế sử dụng logo, tem,
nhãn sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Cam Sơn Mai”:
a) Sử dụng logo, tem, nhãn sản phẩm và các dấu hiệu nhãn hiệu chứng
nhận cho sản phẩm không đáp ứng điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và chất
lượng.
b) Sử dụng logo, tem, nhãn sản phẩm và các dấu hiệu nhãn hiệu chứng
nhận không đúng quy định tại Điều 4 đến Điều 9 của Quy chế này.
c) Các hành vi làm sai lệch hoặc làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhãn
hiệu chứng nhận.
d) Chuyển nhượng cho bên thứ ba hoặc tự ý sao chép, in và dán tem, nhãn
lên trên sản phẩm của mình hoặc của tổ chức, cá nhân khác mà không có sự
đồng ý bằng văn bản của Tổ chức quản lý Nhãn hiệu chứng nhận.
2. Việc xử lý các hành vi tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo Quy
chế sử dụng và Quy định về kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Điều khoản sửa đổi, bổ sung
1. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân, các cơ quan và đơn vị
liên quan có quyền đề xuất ý kiến sửa đổi, bổ sung quy chế với Tổ chức quản lý
nhãn hiệu chứng nhận để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
2. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được lập thành văn bản và
được UBND huyện Hương Sơn ban hành.
Điều 20. Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực thi hành theo Quyết định ban hành.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Kiều Hưng

CÁC PHỤ LỤC, BIỂU MẪU:
- PHỤ LỤC 1: QUY ĐỊNH VỀ LOGO CỦA NHÃN HIỆU CHỨNG
NHẬN “CAM SƠN MAI”
- PHỤ LỤC 2: MẪU TEM CHỨNG NHẬN
- PHỤ LỤC 3: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TEM CHỨNG NHẬN "CAM SƠN
MAI"
- PHỤ LỤC 4: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM CHỨNG NHẬN
“CAM SƠN MAI”

Phụ lục 1

QUY ĐỊNH VỀ LOGO CỦA
NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CAM SƠN MAI”
Nhãn hiệu được thế kế với hình tượng chủ đạo là quả Cam Sơn Mai được cách
điệu tựa hình chữ C (là chữ cái đầu của chữ Cam và cũng gợi tưởng đến dưỡng chất
quan trọng là VitaminC) với phần mở rộng hướng về hình ảnh dòng sông xanh uốn
lượn cách điệu tựa chữ S (là chữ cái đầu của từ Sơn) và hình ngọn núi cách điệu hình
chứ M (là chữ cái đầu của chữ M). Ba dấu hiệu hài hòa kết hợp với nhau tạo nên hình
tượng “CAM SƠN MAI” nhấn mạnh ý nghĩa rằng quả cam được thừa hưởng và kết
tinh từ những dưỡng chất của thiên nhiên, sông, núi vùng đất, và tinh hoa của người
dân huyện Hương Sơn. Phía trên và phía dưới thể hiện dòng chữ “SƠN MAI” và
“Hương Sơn Hà Tĩnh” để nhấn mạnh nguồn gốc địa danh của sản phẩm.
Màu sắc chủ đạo của nhãn hiệu gồm: màu đỏ: được sử dụng cho cụm chữ “SƠN
MAI” “Hương Sơn, Hà Tĩnh” thể hiện một mốc son mới của đặc sản “Cam Sơn
Mai”của huyện Hương Sơn đồng thời thể hiện giá trị của nhãn hiệu chứng nhận được
nhà nước bảo hộ; màu vàng chanh: tượng trưng màu của quả cam chanh Sơn Mai và
cũng là màu sắc mang ý nghĩa sự hạnh phúc, thịnh vượng và vững bền; màu xanh vừa
thể hiện màu của lá cam vừa thể hiện màu xanh của núi rừng và vùng đất Hương Sơn.
Tổng thể nhãn hiệu đặt trong một hình oval thể hiện sự kết hợp toàn vẹn của các
yếu tố tạo nên danh tiếng và chất lượng của quả cam Sơn Mai. Đường oval có màu
xanh là màu của sự phát triển bền vững.

Logo của NHCN Cam Sơn Mai

Phụ lục 2

MẪU TEM CHỨNG NHẬN
Mẫu 1: Tem chứng nhận dành cho Người sử dụng không có mã truy xuất

Kích thước tối thiểu: 20 mm x 15mm

Mẫu 2: Tem chứng nhận dành cho Người sử dụng có mã truy xuất

Kích thước tối thiểu: 32mm x 16mm

Phụ lục 3
Mẫu 06-DON

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP TEM CHỨNG NHẬN
"CAM SƠN MAI"
Kính gửi: ....................................................................
Chủ đơn dưới đây kính đề nghị ...................................
xem xét Đơn đề nghị với các nội dung như sau:

BIÊN NHẬN ĐƠN
(Dành cho Tổ chức quản lý)
Số đơn (*):
Ngày nhận đơn:
(*) Số thứ tự/năm/CT (cấp tem)
Ví dụ: 001/2019/CT

 Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp tem
Tên đầy đủ:......................................................................................................................................
Địa chỉ:............................................................................................................................................
Điện thoại:.................................................Email: ..........................................................................
Người đại diện:.............................................................................................................................
 Thông tin về quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận
1. Số Giấy chứng nhận: ..................................................................................................................
2. Ngày cấp:.....................................................................................................................................
3. Sản phẩm:.....................................................................................................................................
 Nội dung đề nghị cấp tem chứng nhận
-

Loại tem:
Không có truy xuất thông tin (mẫu 1), Số lượng (cái): ................................................
Có truy xuất thông tin (mẫu 2) , Số lượng (cái): ..........................................................
Kỳ sử dụng: Từ tháng................năm .................... đến tháng .................. năm .................


CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN
Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
Khai tại....................... ngày.......tháng.......năm 20...........
Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

Phụ lục 4
Mẫu 07-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

……., ngày……… tháng……… năm………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM CHỨNG NHẬN “CAM SƠN MAI”
Năm ……………………….
Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN

Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………....……………………………..............
Ðịa chỉ:……..............…………………………………………………………………....……………………………………..
Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận số: ………………………………………………………………….
Ngày cấp: ……………………………………………………………………………….……………………………………..
Số tồn đầu kỳ, được cấp/in
trong kỳ
Loại tem(*)

Tổng
số

Số tồn đầu
kỳ
Từ
số

Đến
số

Số sử dụng, mất, huỷ trong kỳ

Được cấp
trong kỳ
Từ
số

Đến
số

Tổng số sử dụng,
mất, huỷ
Từ
số

Đến
số

Cộng

Tồn cuối kỳ

Trong đó
Số
lượng
đã sử
dụng

Mất
Số
lượng

Hủy
Số

Số
lượng

Số

Từ
số

Đến
số

Số
lượng

(*) Loại tem: Không có truy xuất thông tin – Mẫu 1; Có truy xuất thông tin – Mẫu 2
Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

