
 

 

DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH BỔ SUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 

(LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ) 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        tháng         năm            của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

TT Tên đề tài/dự án Định hướng mục tiêu Nội dung nghiên cứu cơ bản 
Dự kiến sản phẩm 

đạt được 

Đơn vị 

ứng dụng 

kết quả 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(tháng) 

01 

Nhãn hiệu 

chứng nhận 

“Dệt Thổ cẩm 

Kon Tum” 

 

 

- Nhãn hiệu chứng nhận “Dệt Thổ 

cẩm Kon Tum” được Cục Sở hữu trí 

tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu. 

- Tổ chức quản lý và sử dụng hiệu 

quả nhãn hiệu chứng nhận “Dệt Thổ 

cẩm Kon Tum” trong thực tế sau khi 

được bảo hộ, góp phần bảo tồn, phát 

triển, nâng cao giá trị gia tăng của các 

sản phẩm thổ cẩm của tỉnh Kon Tum. 

 

- Xác định danh mục sản phẩm dệt 

thổ cẩm của 7 dân tộc tại chỗ (Xơ 

Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ Triêng, 

Brâu, Rơ Măm, Hrê (Hre)) trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum cần đăng ký Nhãn 

hiệu chứng nhận. 

- Lập bản đồ nơi sản xuất các sản 

phẩm dệt thổ cẩm của 7 dân tộc tại 

chỗ (Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Giẻ 

Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hrê (Hre)) 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum cần đăng 

ký Nhãn hiệu chứng nhận. 

- Xây dựng Quy chế quản lý và sử 

dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Dệt 

Thổ cẩm Kon Tum”. 

- Thiết kế mẫu Nhãn hiệu chứng 

nhận “Dệt Thổ cẩm Kon Tum”. 

- Nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ Nhãn 

hiệu chứng nhận “Dệt Thổ cẩm Kon 

Tum” tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

Giấy chứng nhận 

đăng ký Nhãn 

hiệu chứng nhận 

“Dệt Thổ cẩm 

Kon Tum” được 

Cục Sở hữu trí tuệ 

cấp. 

 

Ủy ban 

nhân dân 

các huyện, 

thành phố 

Kon Tum; 

các Sở, ban 

ngành có 

liên quan; 

doanh 

nghiệp, hợp 

tác xã, cơ 

sở kinh 

doanh và cá 

nhân có sản 

xuất kinh 

doanh sản 

phẩm dệt 

thổ cẩm của 

tỉnh Kon 

Tum. 

18 

tháng 
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