
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

           Số:         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày     tháng      năm  

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”  

cho sản phảm sâm củ của tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh về việc banh hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 

cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum và Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 

07/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh 

Kon Tum; 

Căn cứ Công văn số 2194/UBND-KGVX, ngày 22/6/2020 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai Công văn số 1108-CV/TU ngày 10/6/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chọn mẫu biểu tượng Chỉ dẫn địa lý“Ngọc Linh” 

và Nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum; 

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 

Phần I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 

1.1. Hướng dẫn này hướng dẫn trình tự, thủ tục, biểu mẫu về cấp, cấp đổi, cấp 

lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hiệu lực, thu hồi, chấm dứt, hủy bỏ Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum 

và việc quản lý, sử dụng Logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, tem chỉ dẫn địa lý 

“Ngọc Linh”. 

1.2. Hướng dẫn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên 

quan đến quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của 

tỉnh Kon Tum. 

2. Thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ 

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền 

quản lý chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, có thẩm quyền thực hiện 

các thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 
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3. Thẩm quyền kiểm soát nguồn gốc, đánh giá chất lượng sản phẩm sâm 

củ mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

trách nhiệm là cơ quan đầu mối thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xác nhận các điều 

kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng 

chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum. 

4. Hiệu lực và gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn 

địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” có hiệu lực 5 

năm kể từ ngày ký quyết định cấp, được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn 

5 năm được tính từ ngày hết hạn của Giấy chứng nhận cũ. 

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản 

phẩm sâm củ 

1. Mẫu Giấy chứng nhận được quy định kèm theo Mẫu số 05 - GCN của 

Hướng dẫn này 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” được làm thành 

02 bản chính để lưu và cấp cho người đăng ký sử dụng có giá trị trong vòng 05 

năm kể từ ngày ký. Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý được cập nhật 

theo số thứ tự liên tục vào Sổ quản lý. 

Phần II 

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG, GIA HẠN, CHẤM DỨT, HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG 

NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH” CHO SẢN 

PHẨM SÂM CỦ 

1. Điều kiện, trình tự, thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ 

1.1. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sâm củ Ngọc Linh đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 8, Chương III, Quyết định số 636/QĐ-

UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy 

chế quản lý chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum.  

1.2. Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 

dẫn địa lý “Ngọc Linh” tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ nộp có thể nộp trực 

tiếp hoặc qua đường bưu điện. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức xem xét, đánh 

giá và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày nhận hồ sơ. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ chuyển hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh 
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giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản 

phẩm sâm củ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 932/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ 

của tỉnh Kon Tum. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phối hợp với Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy 

ban nhân dân các huyện: Tu Mơ Rông, Đăk Glei và các xã: Mường Hoong, Ngọc 

Linh, Xốp, Đăk Na, Măng Ri, Ngọc Lây, Ngọc Yêu, Văn Xuôi, Tê Xăng đánh giá, 

xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm 

sâm củ theo quy định. Sau khi có kết quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

có văn bản xác nhận gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. 

 - Sau khi có xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong thời 

gian 10 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 

dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện quy định. Trường hợp tổ chức, 

cá nhân không đủ điều kiện theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng 

văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

1.3. Thành phần hồ sơ 

- 01 bản gốc Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

(Mẫu 02 - ĐĐNC);  

- 01 bản sao Quyết định cho phép thành lập tổ chức hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư và Giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản 

photo). Đối với các tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại thì trong hồ sơ phải 

có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua sản phẩm với các tổ chức, cá nhân 

trồng sâm Ngọc Linh đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum. 

- Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng chỉ dẫn địa lý có chữ ký của từng 

thành viên (nếu có); 

- Bản kê khai: Vị trí, địa điểm canh tác, quy trình sản xuất, số lượng cây sâm, 

sản lượng hàng năm, địa bàn tiêu thụ. 

1.4. Số lượng hồ sơ:  

Hồ sơ được lập thành 02 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 68 Lê 

Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

2. Điều kiện và trình tự thủ tục cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ 

2.1. Điều kiện Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 

cho sản phẩm sâm củ được cấp đổi, cấp lại, sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1, 

Điều 9, Chương III của Quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm 

sâm củ tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. 
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2.2. Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết 

- Các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn 

địa lý, trong quá trình sử dụng có sự thay đổi hợp pháp về thông tin hoặc bị mất, 

rách, hỏng Giấy chứng nhận (còn hiệu lực) nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cấp 

lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tại Sở Khoa học và Công 

nghệ. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ xác nhận các thông tin cần sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ 

chối cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, 

Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

2.3. Thành phần hồ sơ 

- 01 bản gốc Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý (Mẫu 03 – ĐĐNSĐ). 

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (trong trường hợp 

sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận). 

- Tài liệu minh chứng về sự thay đổi thông tin của tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận (nếu có).  

2.4. Số lượng hồ sơ:  

Hồ sơ được lập thành 01 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, Địa chỉ: 68 Lê 

Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

3. Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc 

Linh” cho sản phẩm sâm củ 

3.1. Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết 

- Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gia hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý, nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ nộp trực tiếp 

hoặc qua đường bưu điện. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ cấp gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho 

tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

3.2. Thành phần hồ sơ 

- 01 bản gốc Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa 

lý (Mẫu 03 – ĐĐNSĐ). 

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

3.3. Số lượng hồ sơ:  
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Hồ sơ được lập thành 01 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 68 Lê 

Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

4. Điều kiện, trình tự thủ tục chấm dứt Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ 

4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” bị chấm dứt 

hiệu lực được quy định tại Khoản 1, Điều 11, Chương III của Quy chế quản lý chỉ 

dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo 

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon 

Tum.  

4.2. Trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết 

- Tổ chức, cá nhân gửi thông báo từ bỏ quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý về Sở 

Khoa học và Công nghệ. Thông báo gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, Sở Khoa học 

và Công nghệ xem xét, ban hành quyết định chấp dứt hiệu lực Giấy chứng nhận 

chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân. 

5. Điều kiện, trình tự thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ 

5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” bị thu hồi 

được quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 11, Chương III của Quy chế quản lý chỉ 

dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo 

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon 

Tum. 

5.2. Trình tự thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ do yêu cầu của người thứ ba (tổ chức, cá nhân). 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã 

được cấp cho tổ chức, cá nhân khác tại Sở Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ nộp trực 

tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 

xem xét thu hồi hoặc không thu hồi Giấy chứng nhận trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày nhận hồ sơ. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa 

học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Sâm 

Ngọc Linh kiểm tra, xác minh đối với tổ chức, cá nhân đề nghị thu hồi Giấy chứng 

nhận. 

- Sau khi có kết quả kiểm tra, trong thời gian 15 ngày, Sở Khoa học và Công 

nghệ Quyết định thu hồi hoặc thông báo từ chối thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý đến các tổ chức, cá nhân có đơn và tổ chức, cá nhân bị yêu cầu 

thu hồi. 

5.3. Thành phần hồ sơ 

- 01 bản gốc Đơn đề nghị yêu cầu chấm dứt Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

chỉ dẫn địa lý (Mẫu - ĐĐNTH). 
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- Tài liệu minh chứng yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận (nếu có).  

5.4. Số lượng hồ sơ:  

Hồ sơ được lập thành 01 bộ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: số 68 

Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

6. Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc 

Linh” cho sản phẩm sâm củ 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” bị hủy bỏ hiệu 

lực được quy định tại Khoản 3, Điều 11, Chương III của Quy chế quản lý chỉ dẫn 

địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm củ tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo 

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon 

Tum. 

Phần III 

QUY TRÌNH, CÁCH THỨC, SỬ DỤNG LOGO, TEM CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

“NGỌC LINH” CHO SẢN PHẨM SÂM CỦ 

1. Quy trình quản lý, sử dụng logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản 

phẩm sâm củ 

1.1. Sử dụng logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ: 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” được sử dụng logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 

trong hoạt động kinh doanh thương mại. 

- Logo được bố trí ở vị trí trang trọng, dễ nhận diện nhất trên nhãn sản phẩm 

hoặc trên bao bì thương phẩm của sản phẩm, hoặc trên giấy tờ giao dịch, biển hiệu, 

phương tiện kinh doanh sâm củ mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. 

- Tuân thủ chặt chẽ các quy định về thiết kế logo chỉ dẫn địa lý tại Mẫu số 04 

- LOGO của Hướng dẫn này. 

1.2. Quy định về ghi nhãn hàng hóa cho sản phẩm sâm củ mang chỉ dẫn địa lý 

“Ngọc Linh” 

a) Phần thứ nhất: Phần biểu tượng (logo) chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh Kon Tum 

- Phần biểu tượng (logo) sâm Ngọc Linh Kon Tum gồm 04 màu gồm: chủ đạo 

Xanh, đỏ, trắng và vàng nhạt và dòng chữ tiếng Việt, tiếng Anh “CHỈ DẪN ĐỊA 

LÝ ĐƯỢC BẢO HỘ - PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATION” và 

“SÂM NGỌC LINH KON TUM – NGOCLINH GINSENG” được quy định chi 

tiết Mẫu số 04 - LOGO của Hướng dẫn này. 

- Phần logo sâm Ngọc Linh Kon Tum chiếm 1/3 diện tích của nhãn hàng hóa 

và nằm ở phần trên hoặc phần bên trái của nhãn hàng hóa. 

b) Phần thứ hai: Phần thông tin riêng của doanh nghiệp và sản phẩm 

- Diện tích trong phần thông tin riêng của doanh nghiệp và sản phẩm chiếm 

2/3 diện tích của nhãn hàng hóa và nằm ở phần dưới hoặc bên phải của phần logo 

sâm Ngọc Linh Kon Tum.  
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- Tên tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và tên thương mại của doanh nghiệp 

được sử dụng có kích thước không vượt quá 2/3 cỡ chữ của cụm từ: “Sâm Ngọc 

Linh Kon Tum” được ghi ở phần thứ nhất của nhãn hàng hóa. 

- Đảm bảo các yêu cầu về ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

- Giữa phần thứ nhất (phần biểu tượng) và phần thứ hai (phần thông tin riêng 

của doanh nghiệp) phải có dấu phân cách bằng một đường phân cách. 

- Chi tiết về cách ghi nhãn hàng hóa cho sản phẩm sâm củ mang chỉ dẫn địa lý 

“Ngọc Linh” theo Mẫu số 06 của Hướng dẫn này. 

1.3. Mã số chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ 

- Mã số chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” là dãy số và chữ được trình bày như sau: 

CXXXX - SNLKTG (Trong đó: C: viết tắt của chỉ dẫn địa lý; XXXX: số thứ tự 

cấp cho tổ chức, cá nhân; SNLKT: viết tắt Sâm Ngọc Linh Kon Tum; G: viết tắt 

Giấy chứng nhận).  

- Mã số chỉ dẫn địa lý do Sở Khoa học và Công nghệ cấp cho từng tổ chức, cá 

nhân khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”, 

được sử dụng thống nhất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

“Ngọc Linh” và trên tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” của từng tổ chức, cá nhân 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. 

- Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

“Ngọc Linh” bắt buộc sử dụng mã số chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” như là biện pháp 

kỹ thuật để làm dấu hiệu nhận biết sản phẩm của mình khi đưa ra thị trường, chống 

hàng giả mạo. 

2. Quy trình quản lý, sử dụng tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản 

phẩm sâm củ: 

2.1 Sử dụng tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ: 

- Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum in, cấp, kiểm soát và quản lý tem chỉ dẫn 

địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ đối với các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện 

theo quy định tại Điều 13 của Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc 

Linh” của tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2018 và Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 

7/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh 

Kon Tum. 

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” theo 

quy định tại Điều 13 của Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 

của tỉnh Kon Tum (theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018) và Khoản 

4, Điều 1, Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý 

“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum làm hồ sơ gửi Hội sâm Ngọc 

Linh tỉnh Kon Tum xem xét cấp tem Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” theo quy định của 

Hội. 
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- Tổ chức, cá nhân được cấp tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” sử dụng dán trực 

tiếp trên sản phẩm sâm củ hoặc bao bì đóng gói, bao bì vận chuyển sản phẩm sâm 

củ đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 của Quy chế Quản lý và sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” của tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo 

Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 và Khoản 4, Điều 1 của Quyết định 

số 932/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 

sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum. 

- Tổ chức, cá nhân không được làm giả và không được phép chuyển cho đơn 

vị, cá nhân khác sử dụng tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” được cấp cho đơn vị, cá 

nhân mình hoặc dán tem cho sản phẩm sâm củ không đủ điều kiện theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 13 của Quy chế Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 

của tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 

22/6/2018 và Khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 7/9/2018 

của Ủy ban Nhân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và 

sử dụng chỉ dẫn địa lý“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum. 

- Tổ chức, cá nhân được cấp tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” định kỳ hàng 

năm báo cáo tình hình sử dụng về Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum, Sở Khoa học 

và Công nghệ để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát. 

2.2 Hình thức, kích thước tem chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm 

củ tỉnh Kon Tum do Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum thiết kế, in ấn và lấy ý kiến 

của các đơn vị quản lý có liên quan trước khi in ấn, phát hành. 

Phần IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phòng Quản lý Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Hướng dẫn này. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, 

vướng mắc cần bổ sung sửa đổi, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan phản 

ảnh về Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý Công nghệ; số điện thoại: 

02603.865.490) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở ban, ngành thuộc tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Hội sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan 

  trên địa bàn tỉnh (t/h); 

- Lãnh đạo Sở;     

- Trung tâm NC UD&DV KH&CN (đăng website);                                     

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thanh Bình 
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