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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài 

sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 

số 27/2021/QĐ-UBND, ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/12/2016 của UBND 

tỉnh ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; 

Căn cứ Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ Tài chính 

quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

đến năm 2030; 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định 

mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên, với các nội dung như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Trong những năm qua, vấn đề hỗ trợ trực tiếp từ Nhà nước tới các địa 

phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và phát triển tài sản 

trí tuệ đã được tỉnh Thái Nguyên tập trung chỉ đạo và có nhiều chính sách hỗ trợ, 

đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, trong đó chủ yếu là các sản phẩm nông sản. 

Các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ tài sản trí tuệ (nhãn hiệu tập thể, nhãn 

hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu thông thường) đã góp phần tạo ra giá 

trị gia tăng cho các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Các tài 

sản trí tuệ là sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng mới,... đã được tạo ra 

trên địa bàn tỉnh và đã được bảo hộ đã được khai thác và phát triển hiệu quả. 
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Trong giai đoạn 2011 - 2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 350.237 đơn 

đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) cho các chủ thể Việt Nam, 

bao gồm 325.435 đơn đăng ký nhãn nhiệu quốc gia (chiếm 92,87%), 16.083 đơn 

đăng ký kiểu dáng công nghiệp (chiếm 4,6%), 5.725 đơn đăng ký sáng chế 

(chiếm 1,63%) và 2.994 đơn giải pháp hữu ích (chiếm 0,85%). Trong lĩnh vực 

bảo vệ quyền đối với giống cây trồng, sau khi Luật SHTT được ban hành, số 

lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng mạnh hơn so với thời kỳ trước 

đó. Từ năm 2004 đến thời điểm này, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng (Cục 

Trồng trọt) đã tiếp nhận 1553 đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 

và cấp 754 Bằng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.   

Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Thái Nguyên có 987 đơn đăng ký các đối 

tượng sở hữu công nghiệp (Sáng chế: 28; Giải pháp hữu ích: 19; kiểu dáng 

công nghiệp: 20; nhãn hiệu: 920) và 408 văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu 

công nghiệp đã được cấp (Sáng chế: 07; Giải pháp hữu ích: 06; kiểu dáng công 

nghiệp:06; nhãn hiệu: 353). 

Thái Nguyên hiện có 01 Chỉ dẫn địa lý; 03 Nhãn hiệu chứng nhận; 19 

nhãn hiệu tập thể. Trong đó có 9 nhãn hiệu được đăng ký cho sản phẩm chè 

gồm: 01 chỉ dẫn địa lý "Chè Tân Cương" Thái Nguyên; 07 nhãn hiệu tập thể: 

“Chè Thái Nguyên”, “Chè La Bằng”, “Chè Trại Cài”, “Chè Vô Tranh”, “Chè 

Tức Tranh”, “Chè Phổ Yên”, "Chè Đại từ”; 01 nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú 

Lương“ và 01 nhãn hiệu chứng nhận “Chè Võ Nhai” đã được cục Sở hữu Trí tuệ 

chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong đó giai đoạn 2016-2020 đã hỗ trợ xây 

dựng và đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 08 sản phẩm, trong đó có 06 

nhãn hiệu tập thể (chè Đại Từ, ổi Linh Nham, na La Hiên, nhãn Phúc Thuận, 

tương Úc Kỳ, bưởi Tân Quang - Sông Công), 02 nhãn hiệu chứng nhận (Chè 

Phú Lương, gạo nếp vải Phú Lương). Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên cũng đã đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu tập thể “Chè Thái 

Nguyên” tại Mỹ, Nga, Trung Quốc, Đài Loan và đang tiếp tục được đăng ký tại 

Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Ngày 24/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

2205/QĐ-TTg đã phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 

(gọi tắt là Chương trình 2205). Ngày 09/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành 

Thông tư số 75/2021/TT-BTC quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. Trong đó, tại Khoản 1, Điều 6 của 

Thông tư có quy định như sau “Đăng ký bảo hộ đối với sáng chế và kiểu dáng 

công nghiệp và nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới ... 

thuộc nhiệm vụ do địa phương quản lý, căn cứ vào các công việc có liên quan, 

điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân nhân cấp tỉnh trình Hội đồng 

http://cheviet.vn/tin-tuc/thi-truong/416-che-tan-cuong
http://chetrathainguyen.com/che-thai-nguyen/
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nhân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với khả năng cân đối của 

ngân sách địa phương để thực hiện”. 

Để thống nhất việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực 

hiện thực hiện Chương trình 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân 

nhân tỉnh trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là cần 

thiết và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ 

QUYẾT 

1. Mục đích xây dựng Nghị quyết 

Xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ 

tài sản trí tuệ theo Khoản 1, Điều 6, Thông tư 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 

của Bộ Tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên: 

- Nghị quyết được xây dựng nhằm tạo cơ sở thống nhất cho các cơ quan 

quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân tham gia thực hiện Chương trình 2025 

trong việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm 

vụ có hiệu quả tạo hành lang pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển tài sản trí 

tuệ trên địa bàn tỉnh; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Việc xây dựng Nghị quyết phải đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp, tuân 

thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật; phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; đảm bảo công 

khai dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các tổ chức, cá 

nhân trong quá trình xây dựng và ban hành Nghị quyết. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ  QUYẾT. 

Thực hiện quy đinh tại  Khoản 1, Điều 6, Thông tư 75/2021/TT-BTC 

ngày 09/9/2021 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh đã có Công văn số 4963/UBND-

KGVX ngày 13/10/2021 giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành địa phương và các cơ 

quan đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành triển khai xây dựng dự thảo 

Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Khoản 1, 

Điều 6, Thông tư 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ Tài chính thực hiện 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên, tham mưu UBND tỉnh nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 3, Hội 

đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng theo quy 

định của pháp luật. 
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Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT. 

1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết. 

Dự thảo Nghị quyết xây dựng theo thể thức Nghị quyết ban hành quy định 

trực tiếp với 3 Điều, trong đó: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

Điều 2. Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

Quy định cụ thể về mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, 

gồm: 

- Đối với đăng ký bảo hộ trong nước. 

- Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài. 

- Mức kinh phí. 

- Kinh phí thực hiện. 

Trên đây là nội dung đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 

đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên,UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, cho chủ trương 

để UBND tỉnh triển khai thực hiện./. 

(Xin gửi kèm theo: dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Các sở: Tài chính; Tư pháp; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, CNN.3b. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Việt Hùng 
 


