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Số:           /QĐ-UBND 
 

Côn Đảo, ngày        tháng       năm  2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận 

“Cá thu một nắng Côn Đảo” và “Mực một nắng Côn Đảo” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ; 

Căn cứ Quyết định số 72040/QĐ-SHTT ngày 17/10/2017 của Cục Sở hữu trí 

tuệ về việc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 289461  đối với Nhãn hiệu 

“Cá thu một nắng Côn Đảo”;  

Căn cứ Quyết định số 72041/QĐ-SHTT ngày 17/10/2017 của Cục Sở hữu trí 

tuệ về việc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 289462  đối với Nhãn hiệu 

“Mực một nắng Côn Đảo”;  

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND huyện 

Côn Đảo ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cá thu 

một nắng Côn Đảo”; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND huyện 

Côn Đảo ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Mực một 

nắng Côn Đảo”; 

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện 

Côn Đảo ban hành Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận 

“Cá thu một nắng Côn Đảo”; 

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND huyện 

Côn Đảo ban hành Quy chế cấp và thu hồi quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận 

“Mực một nắng Côn Đảo”; 

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế huyện tại Tờ trình số 96/TTr-KT ngày 

14/9/2020 về việc cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cá thu một nắng 

Côn Đảo” và “Mực một nắng Côn Đảo”. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cá thu 

một nắng Côn Đảo” và “Mực một nắng Côn Đảo” cho các tổ chức, cá nhân có tên 

trong danh sách kèm theo (Đính kèm danh sách và Giấy Chứng nhận của tổ chức, 

cá nhân được cấp quyền sử dụng). 
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Điều 2. Tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 được hưởng các quyền lợi và 

phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của Quy chế quản 

lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Cá thu một nắng Côn Đảo” và “Mực một 

nắng Côn Đảo” ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 

và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của UBND huyện Côn Đảo. 

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

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện, Trưởng Phòng Kinhh tế, Trưởng các 

Phòng: Văn hóa và Thông tin, Y tế, Tài chính – Kế hoạch và tổ chức, cá nhân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: KHCN, CT, NN&PTNT, DL; 

- TTr: HU, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, PCT.UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT-KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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