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của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 
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CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

Quy chế này quy định về kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim 

tuyến Kon Tum, nhằm đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả Nhãn hiệu chứng nhận Lan 

kim tuyến Kon Tum; bảo đảm chất lượng, duy trì danh tiếng, nâng cao giá trị, hiệu quả 

kinh tế trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm Lan kim tuyến và dịch vụ từ Lan kim tuyến 

có nguồn gốc từ tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Quy chế này quy định về các hoạt động kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng 

nhận Lan kim tuyến Kon Tum đối với sản phẩm Lan kim tuyến và dịch vụ từ Lan kim 

tuyến mang Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum. 

2. Đối tượng áp dụng là Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận, cơ quan quản lý Nhãn 
hiệu chứng nhận; các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm Lan kim tuyến và 

dịch vụ từ Lan kim tuyến được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến 

Kon Tum. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ sử dụng được hiểu như sau:  

1. Nhãn hiệu chứng nhận là Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum bao gồm 

phần chữ và phần hình như quy định tại Điều 5 Quy chế này.  

 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận là văn bản do Cơ quan 

quản lý Nhãn hiệu chứng nhận cấp cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

Lan kim tuyến và dịch vụ từ Lan kim tuyến có nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đáp 

ứng các điều kiện.   

 3. Quy chế là Quy chế Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim 

tuyến Kon Tum. 

4. Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận là Quy chế Quản lý và sử 

dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 
476/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

5. Quyền sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận là quyền của Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng 

nhận đối với Nhãn hiệu chứng nhận, bao gồm quyền cho phép sử dụng Nhãn hiệu chứng 

nhận, quyền ngăn cấm chủ thể khác sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận, quyền định đoạt đối với 

Nhãn hiệu chứng nhận và các quyền khác theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ và các 

văn bản pháp luật khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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6. Quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận  là quyền: 

a) Gắn (in, dán, đính, đúc, dập khuôn hoặc bằng các hình thức khác) Nhãn hiệu 
chứng nhận bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ. 

b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo, lưu trữ để bán sản phẩm mang Nhãn hiệu 

chứng nhận. 

7. Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận là các hoạt động kiểm soát mang 

tính chuyên biệt theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, không bao gồm các hoạt động 

kiểm tra chuyên ngành của các ngành, lĩnh vực liên quan như an toàn thực phẩm, quản lý 

thị trường, hợp chuẩn, hợp quy, v.v. 

8. Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh 

được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, 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. Tem nhãn chứng nhận là tem, nhãn chứa Nhãn hiệu chứng nhận được gắn trên 

bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ được cấp quyền sử dụng 

Nhãn hiệu chứng nhận. Tem nhãn chứng nhận được sử dụng theo hai hình thức: (i) in rời 

và dán trên Nhãn hàng hóa; (ii) in trực tiếp trên Nhãn hàng hóa, phương tiện kinh doanh, 
phương tiện dịch vụ. 

10. Sản phẩm Lan kim tuyến và dịch vụ từ Lan kim tuyến theo Quy chế này được 

hiểu là các sản phẩm và dịch vụ như sau: 

 a) Sản phẩm: Lan kim tuyến khô. 

 b) Dịch vụ:  

- Dịch vụ mua bán sản phẩm Lan kim tuyến khô mang Nhãn hiệu chứng nhận.  

- Dịch vụ quảng cáo, quảng bá sản phẩm Lan kim tuyến khô mang Nhãn hiệu chứng 

nhận.  

11. Sản xuất, kinh doanh theo Quy chế này được hiểu là tất cả các hoạt động sản 

xuất, chế biến, phân phối và các hoạt động thương mại khác. 

Điều 4. Chủ sở hữu và cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận Lan kim 

tuyến Kon Tum.  

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ủy quyền cho Sở Y tế tỉnh Kon Tum quản lý 
nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum.  

Điều 5. Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum  

 1. Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum bao gồm dấu hiệu chữ Lan kim 

tuyến Kon Tum và dấu hiệu hình như được thể hiện tại Phụ lục 01 của Quy chế này. 

 2. Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum được bảo hộ độc quyền tại Việt 

Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 386944 được cấp theo Quyết định số 

39791/QĐ-SHTT ngày 19/5/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

Điều 6. Nguyên tắc kiểm soát 

Việc kiểm soát phải tuân thủ các nguyên tắc sau: 
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1. Tuân thủ quy định pháp luật. 

2. Nguyên tắc công khai, minh bạch. 

3. Nguyên tắc hậu kiểm. 

Điều 7. Thẩm quyền kiểm soát 

1. Cơ quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận có thẩm quyền kiểm soát việc sử dụng 

Nhãn hiệu chứng nhận. Việc kiểm tra, kiểm soát được tiến hành bởi 01 (một) Tổ kiểm tra 

được thành lập trên cơ sở quyết định của Cơ quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Cơ quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận thành lập Tổ 

kiểm tra liên ngành. Thành phần Tổ kiểm tra liên ngành bao gồm: Đại diện Cơ quan quản 

lý Nhãn hiệu chứng nhận; Đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm Lan kim tuyến 

và sản phẩm, dịch vụ từ Lan kim tuyến mang Nhãn hiệu chứng nhận; Đại diện cơ quan 

chức năng có liên quan. 

CHƯƠNG II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 8. Nội dung kiểm soát 

1. Kiểm soát về chủ thể    

a) Xác định tổ chức, cá nhân sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận đã được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum. 

b) Hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận. 

2. Kiểm soát về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ 

a)  Kiểm tra nhằm xác định sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận được sản xuất, 

kinh doanh tại tỉnh Kon Tum theo Bản đồ vùng địa lý sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận tại 

Phụ lục 02 Quy chế này. 

b)  Kiểm tra nhằm xác định dịch vụ được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận 

chỉ sử dụng cho các sản phẩm đã được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận.   

3. Kiểm soát chất lượng sản phẩm 

Kiểm tra sản phẩm Lan kim tuyến phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tiêu chí 

chất lượng theo quy định, cụ thể như sau: 

a) Chỉ tiêu hóa học 

STT TÊN CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ MỨC YÊU CẦU 

1 Độ ẩm % 7,7 – 13,31 

2 

Định lượng: Hàm lượng flovonoid toàn 

phần tính theo khối lượng khô kiệt (tính 

theo chất chuẩn quercitin) 

% 0,27 – 0,31 

b) Định tính bảng phản ứng hóa học 

STT NHÓM CHẤT PHẢN ỨNG ĐỊNH TÍNH YÊU CẦU 

1 Flavonoid Phản ứng Cyanidin Có 
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Phản ứng với NaOH 10% Có 

Phản ứng với FeCl3 5% Có 

Phản ứng Diazo Có 

2 Saponin Hiện tượng tạo bọt Có 

3 Acid amin Phản ứng với TT Ninhydrin Có 

4 Coumarin Phản ứng mở đóng vòng lacton Không 

5 Alkaloid 
Phản ứng với TT. Mayer 

Không 
Phản ứng với TT. Dragendorff 

4. Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện 

kinh doanh, phương tiện dịch vụ 

a) Kiểm tra việc gắn mẫu Tem nhãn chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện 

kinh doanh, phương tiện dịch vụ có đáp ứng các yêu cầu về màu sắc, kích cỡ, nội dung theo 

mẫu Nhãn hiệu chứng nhận đã được cấp quyền sử dụng. 

b) Việc gắn Tem nhãn chứng nhận nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan 

quản lý Nhãn hiệu chứng nhận. 

Điều 9. Cách thức kiểm soát 

Việc kiểm soát sẽ được tiến hành theo cách thức sau:  

1. Kiểm tra về chủ thể 

 Xác định thông qua Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận đã 

được cơ quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận cấp. 

2. Kiểm tra về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ 

a) Xác định thông qua thông tin sản phẩm, dịch vụ do tổ chức, cá nhân sử dụng 

Nhãn hiệu chứng nhận cung cấp.  

b) Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.  

c) Đối chiếu số lượng sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận trên thực tế với số 

lượng tem nhãn sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận đã được tổ chức, cá nhân đăng ký 

sử dụng với cơ quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận. 

3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm  

Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm được tiến hành thông qua việc đối chiếu các chỉ 

tiêu chất lượng theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy chế này với các chỉ tiêu được ghi 

nhận trong kết quả xét nghiệm chỉ tiêu chất lượng sản phẩm do cơ quan có thẩm quyền 
cấp. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng sản phẩm hoặc có khiếu nại, 

tổ kiểm tra sẽ lấy mẫu để phân tích làm cơ sở kết luận sản phẩm có đạt hay không đạt 

chất lượng. 

4. Kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện 

kinh doanh, phương tiện dịch vụ  

a) Kiểm tra bao bì sản phẩm sử dụng trên thực tế. 

b) Kiểm tra bảng hiệu và các phương tiện kinh doanh tại địa điểm sản xuất, kinh 
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doanh.  

c) Kiểm tra bao bì sản phẩm, nhãn hàng hóa lưu trữ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.  

5. Việc kiểm tra được tiến hành bởi 01 (một) Tổ kiểm tra được thành lập theo quy 

định tại Điều 7 Quy chế này. Việc kiểm tra định kỳ không quá 01 (một) lần trong 01 năm 

đối với 01 đơn vị sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp cần thiết, có thể tiến hành kiểm 

tra đột xuất.  

Điều 10. Quy trình kiểm soát 

Hoạt động kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận được tiến hành theo quy 

trình như sau: 

1. Ban hành kế hoạch kiểm tra 

Căn cứ vào thực tế sản xuất, kinh doanh tại địa phương hoặc khi có dấu hiệu nghi 

ngờ hoặc khiếu nại về những hành vi vi phạm trong việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận, 

cơ quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra việc sử dụng Nhãn 

hiệu chứng nhận đối với một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng 

Nhãn hiệu chứng nhận theo Mẫu 01-KHKT tại Phụ lục 04 Quy chế này. Kế hoạch kiểm 

tra phải được ban hành trước ngày kiểm tra tối thiểu là 10 (mười) ngày làm việc, trừ 

trường hợp kiểm tra đột xuất. 

2. Thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức, cá nhân 

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ban hành kế hoạch kiểm tra, cơ 

quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận phải thông báo đến tổ chức, cá nhân được kiểm tra.  

3. Thành lập Tổ kiểm tra 

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành kế hoạch kiểm tra, cơ 

quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận ban hành quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra 

theo Mẫu 02-QĐ-TKT tại Phụ lục 05 Quy chế này.  

4. Tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất, kinh doanh 

Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo cách thức 

quy định tại Điều 9 Quy chế này. Việc kiểm tra chỉ được tiến hành khi có mặt từ 2/3 số 

thành viên Tổ kiểm tra trở lên.  

5. Thông báo kết quả kiểm tra 

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, cơ quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận phải có thông báo về kết quả 
kiểm tra cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan 

theo Mẫu 03-TB-KQKT tại Phụ lục 06 Quy chế này. 

Điều 11. Nguyên tắc lấy mẫu  

1. Việc tổ chức lấy mẫu sản phẩm để kiểm tra phải tuân theo hướng dẫn tại Thông 
tư 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, Thông tư 

14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm 

phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, Thông tư số 

08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và các văn bản pháp luật khác có 

liên quan. 
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2. Quy định cụ thể về lấy mẫu sản phẩm  

a) Phương pháp lấy mẫu: mẫu sản phẩm sẽ được chọn ngẫu nhiên;   

b) Số lượng mẫu sẽ được quyết định phụ thuộc vào quy mô sản xuất, kinh doanh 

của đối tượng được kiểm soát và tối thiểu là 03 (ba) mẫu;  

c) Mẫu phải được đóng gói, bảo quản cẩn thận và được đánh số, ghi nhãn theo quy 

định (trên nhãn phải ghi rõ tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; thời gian lấy mẫu; số lượng 
mẫu).  

Điều 12. Kết quả kiểm tra 

Kết quả kiểm tra phải được lập thành văn bản và phục vụ cho các công việc sau 

đây: 

1. Xử lý những trường hợp vi phạm Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng 

nhận và các quy chế khác do Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận ban hành. 

2. Làm cơ sở để giải quyết các trường hợp khiếu nại liên quan đến việc sử dụng 

Nhãn hiệu chứng nhận.  

Điều 13. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại   

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận giải 

quyết các khiếu nại liên quan đến kết luận kiểm tra và cách thức kiểm tra việc sử dụng 

Nhãn hiệu chứng nhận. 

2. Các khiếu nại liên quan đến việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận phải được xem 

xét, giải quyết trên cơ sở các quy định tại Quy chế này, Quy chế Quản lý và sử dụng 
Nhãn hiệu chứng nhận và quy định pháp luật có liên quan.  

3. Trường hợp vụ việc phức tạp, nội dung vượt quá thẩm quyền giải quyết, Cơ quan 

quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ có văn bản đề nghị hoặc văn bản chuyển vụ việc cho cơ 

quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. 

CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung 

1. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan quản lý 

Nhãn hiệu chứng nhận chủ động hoặc theo đề xuất bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân 

được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận hoặc các tổ chức có liên quan, chủ trì, 

phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

2. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận 

lập thành văn bản và ban hành. 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

Chủ sở hữu Nhãn hiệu chứng nhận, cơ quan quản lý Nhãn hiệu chứng nhận, các tổ 

chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận có trách nhiệm thi hành 

Quy chế này./. 
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PHỤ LỤC 01 

BIỂU TRƯNG (LOGO) NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN  

LAN KIM TUYẾN KON TUM 

 

 

 

 

Nhóm 05: Lan kim tuyến khô. (01 sản phẩm) 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán Lan kim tuyến khô; Dịch vụ quảng cáo, quảng bá Lan 

kim tuyến khô. (02 dịch vụ) 
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PHỤ LỤC 02 
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PHỤ LỤC 03 

MẪU 01-KHKT 

  

 

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu  

chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum 
________________________________ 

 

Căn cứ Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, 

Căn cứ Quy chế Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-SYT ngày … tháng … năm … của Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-SYT ngày … tháng … năm … của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến 

Kon Tum cho ….; 

Nhằm duy trì và đảm bảo chất lượng, danh tiếng của sản phẩm, dịch vụ mang Nhãn 

hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum, Sở Y tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch 

kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum như sau: 

1. Thời gian kiểm tra: Ngày … tháng … năm … 

2. Đối tượng kiểm tra:  

- Tên tổ chức, cá nhân:  .................................................................................................... 

- Họ tên người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): ............................................. 

- Địa chỉ:  ........................................................................................................................... 

- Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận: ................................... 

- Ngày cấp: ........................................................................................................................ 

3. Nội dung kiểm tra 

 Kiểm tra về chủ thể sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận; 

 Kiểm tra về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ mang Nhãn hiệu chứng nhận; 

UBND TỈNH KON TUM 
SỞ Y TẾ 

_________ 

 

Số:               /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________ 

 

     Kon Tum, ngày… tháng…    năm … 
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 Kiểm tra về chất lượng sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận; 

 Kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận trên sản phẩm, bao bì sản phẩm, 

phương tiện kinh doanh và phương tiện dịch vụ. 

4. Thành phần Tổ kiểm tra: Sở Y tế tỉnh Kon Tum sẽ có quyết định thành lập Tổ 

Kiểm tra trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành kế hoạch này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- 
- 
- 
- 
- 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 05 

MẪU 02-QĐ-TKT 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ Kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu  

chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum 
______________________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung ngày 

19 tháng 6 năm 2009 và ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 39791/QĐ-SHTT ngày 19 tháng 5 năm 20 2021 của Cục Sở 

hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 386944 cho Nhãn hiệu 

chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum; 

Căn cứ Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum 

ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum, 

Căn cứ Quy chế Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-SYT ngày … tháng … năm 2021 của Giám 

đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Kế hoạch số …/KH-SYT ngày … tháng … năm … của Sở Y tế tỉnh Kon Tum 

về việc tổ chức kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến 

Kon Tum bao gồm các ông/bà có tên sau đây: 

1. .........................................................................................................................................  

2. .........................................................................................................................................  

UBND TỈNH KON TUM 
SỞ Y TẾ 

__________ 

 

Số:             /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________ 

 

   Kon Tum, ngày… tháng… năm … 
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3. .........................................................................................................................................  

4. .........................................................................................................................................  

5. .........................................................................................................................................  

Điều 2. Các ông/bà có tên ở Điều 1 tiến hành kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu 

chứng nhận theo Kế hoạch số …KH/SYT ngày … tháng … năm 20… của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc tổ chức kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến 

Kon Tum và các quy định tại Quy chế Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận 

Lan kim tuyến Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-SYT ngày … tháng 

… năm 2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Các ông/bà có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                                               
- Như Điều 1; 
- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 06 

MẪU 03-TB-KQKT 

  

 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu  

chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum 
______________________________ 

 

Căn cứ Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon 

Tum ban hành kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, 

Căn cứ Quy chế Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến 

Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-SYT ngày … tháng 8 năm 2021 của 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-SYT ngày … tháng … năm 20… của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim 

tuyến Kon Tum cho ….; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-SYT ngày … tháng … năm 20… của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc thành lập Tổ kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim 

tuyến Kon Tum; 

Thực hiện Kế hoạch số …/KH-SYT ngày … tháng … năm 20… của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc tổ chức kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến 

Kon Tum, Tổ Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra đối với ….. . Kết quả kiểm tra như sau:  

1. Thời gian kiểm tra: Ngày … tháng … năm … 

2. Thành phần Tổ Kiểm tra:    

...........................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................... 

3. Kết quả kiểm tra 

a) Đối với việc kiểm tra về chủ thể sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận: 

 Đạt 

 Không đạt. Lý do không đạt: ................................................................................... 

b) Đối với việc kiểm tra về nguồn gốc sản phẩm, dịch vụ mang Nhãn hiệu chứng 

nhận:  

UBND TỈNH KON TUM 
SỞ Y TẾ 

_________ 

 

Số:          /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

 

  Kon Tum, ngày… tháng… năm … 



14 
 

 Đạt 

 Không đạt. Lý do không đạt:  .................................................................................. 

c) Đối với việc kiểm tra về chất lượng sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận: 

 Đạt 

 Không đạt. Lý do không đạt:  .................................................................................. 

d) Đối với kiểm tra việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận trên sản phẩm, bao bì 

sản phẩm, phương tiện kinh doanh và phương tiện dịch vụ: 

 Đạt 

 Không đạt. Lý do không đạt:  .................................................................................. 

 

Nơi nhận: 

-  
- 
- 
- 
- 

GIÁM ĐỐC 
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