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QUY CHẾ
PHỐI HỢP q u ả n  l ý  v à  Sử  d ụ n g  c h ỉ d a n  đ ịa  lý  

“NGỌC LINH” CHO SẢN PHAM s â m  c ủ

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật TỔ chức chính quyền địa phương, ngàyl9/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ, ngày 18/6/2013;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ, ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy 
định chi tiế t và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; 
Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
103/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006; Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiế t 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản 
lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị định 119/2010/NĐ- CP ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định 105/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006;

Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16/8/2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý;

Nhằm thống nhất quản lý, sử dụng và phát triển hiệu quả Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 
sản phẩm sâm củ đã được Nhà nước bảo hộ; vì lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích của các tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh đúng theo quy định của pháp luật; ƯBND tỉnh Kon 
Tum và UBND tỉnh Quảng Nam cùng thống nhất ký Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng Chỉ dẫn 
địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ, với những nội dung như sau:

Quy chế này quy định đối tượng, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối 
hợp giữa UBND tỉnh Kon Tum và ƯBND tỉnh Quảng Nam trong việc quản lý Chỉ dẫn dịa lý “Ngọc 
Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam.

Sở hữu trí tuệ, ngày 19/6/2009;

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. PHẠM VI ĐIỂU CHỈNH



Điều 2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Nam.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Nam.
3. Hội/Hiệp hội sâm Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam.

4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sâm củ Ngọc Linh trên  địa bàn tỉnh Kon Tum 
và tỉnh Quảng Nam thuộc khu vực chỉ dẫn địa lý được bảo hộ.

5. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan

Điểu 3. MỤC TIÊU CỦA VIỆC PHOI HƠP
1. Bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ, đúng pháp luật đối với Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” 

cho sản phẩm sâm củ giữa hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam.

2. Bảo vệ và phát triển danh tiếng, giá trị, chất lượng sâm Ngọc Linh của Việt Nam trong 
nước và ngoài nước.

Điều 4. NGUYÊN TAC p h o i  H 0P
1. Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” là tà i sản chung, do UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh 

Quảng Nam đồng sở hữu, có các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm ngang nhau.

2. Việc quản lý, sử dụng và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” phải có sự thống nhất, 
đồng thuận giữa UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Nam trên  cơ sở quy định của Luật Sở 
hữu trí tuệ và các luật khác có liên quan. Trường hợp có vấn đề giữa hai bên có ý kiến khác nhau 
không thể thống nhất, đồng thuận được thì xin ý kiến của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. UBND mỗi tỉnh chịu trách nhiệm quản lý việc sản xuất, kinh doanh sâm củ Ngọc Linh 
trên  địa bàn địa phương mình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chung, bảo đảm chất lượng và danh 
tiếng của sâm Ngọc Linh đã được bảo hộ.

Chương II 

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHÔI H ộp  
Điều 5. NỘI DUNG PHOI H 0P
1. Thống nhất nhận thức ơhung về Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của hai

tỉnh.

2. Thống nhất mỗi tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý 
“Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ ở mỗi tỉnh.

Quy chế quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của mỗi tỉnh đảm 
bảo thống nhất các nội dung chủ yếu sau:

(1) Phạm vi điều chỉnh;

(2) Đối tượng áp dụng;



(3) Mục tiêu quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(4) Giải thích từ ngữ;

(5) Phân công trách nhiệm quản lý Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(6) Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(7) Nguồn kinh phí quản lý và phát triển  Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(8) Điều kiện dể sâm củ được mang Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(9) Hồ sơ yêu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ 
dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(10) Tiêu chí đánh giá về diều kiện, năng lực sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” của tổ chức, 
cá nhân sản xuất, kinh doanh sâm củ;

(11) Hiệu lực và gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc 
Linh”;

(12) Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(13) Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(14) Trình tự thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực, chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu 
lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(15) Sổ đăng ký quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(16) Nội dung xây dựng quy chế quản lý nội bộ về sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” của các 
tổ chức tập thể;

(17) Các hành vi vi phạm Quy chế và xâm phạm quyền đối với Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”;

(18) Khen thưởng; xử lý vi phạm Quy chế;

(19) Khiếu nại, tố  cáo và xử lý khiếu nại, tố  cáo;

(20) Tổ chức thực hiện Quy chế;

(21) Chếđộ báo cáo;

(22) Sử dụng tên chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh trên  mẫu logo (biểu tượng) và mẫu tem chỉ dẫn địa 
lý đối với sản phẩm sâm củ trong vùng chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ của mỗi tỉnh.

3. Thống nhất phương thức xử lý vi phạm quyền sở hữu dối với Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”:

- Vi phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh nào, UBND tỉnh đó xử lý. Sau khi có kết quả xử lý thông 
báo cho UBND tỉnh đồng sở hữu biết. Trường hợp cần thiết, hai bên có thể trao đổi với nhau trước 
khi quyết định xử lý.



- Vi phạm xảy ra ngoài địa bàn của hai tỉnh hoặc ở nước ngoài, địa phương nào phát hiện 
trước thì thông báo cho địa phương kia biết cùng phối hợp xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 6. PHƯƠNG THỨC PHOI HỘP
1. Trao dổi bằng văn bản giữa hai bên.

2. Tổ chức cuộc họp giữa hai bên.

3. Hai bên cung cấp, trao đổi thông tin  kịp thời, thường xuyên và tạo điều kiện thuận lợi 
trong việc tham gia các chương trình, chiến lược và kế hoạch phát triển  của các bên.

4. Các nội dung phối hợp được lãnh đạo UBND hai tỉnh thống nhất chỉ dạo thông qua đầu 
mối phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ như:

- Xây dựng kế hoạch và chương trình  triển  khai cụ thể hàng năm, giai đoạn;

- Cùng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch và chương trình 
đã đề ra;

- Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Quảng Nam xây dựng nội dung phối hợp của hai Sở về quản lý, phát triển Chỉ dẫn địa lý “Ngọc 
Linh” cho sản phẩm sâm củ.

5. Đầu mối phối hợp: UBND hai tỉnh thống nhất giao cho Sở Khoa học và Công nghệ mỗi 
tỉnh là cơ quan quản lý Chỉ dẫn dịa lý, làm đầu mối phối hợp thực hiện.

Điều 7. CAM KẾT CHUNG
- Hai bên có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ 

quan, đơn vị liên quan trên  địa bàn mỗi tỉnh cùng nhau phối hợp thực hiện trên  tinh thần và nội 
dung của Quy chế này.

- Trong trường hợp một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế  Quy chế phối 
hợp này thì phải thông báo cho bên kia bằng văn bản.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11) hai bên phối hợp tổ chức sơ kết, dánh giá (luân 
phiên) tiến độ thực hiện; các công việc liên quan đến các nội dung đã ký kết và xem xét điều 
chỉnh cho phù hợp.

Chương III 

ĐIỂU KHOẢN THI HÀNH

Đ iều  8. Quy chế này đã được UBND tỉnh Kon Tum và UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất 
ban hành, có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc thi hành khi có sự đồng ý bằng văn bản của hai 
bên.

Đ iều  9. Giao Sở Khoa học và Công nghệ mỗi tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, 
đơn vị, địa phương liên quan tham  IĨ11ÍU UBND mỗi tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quy 

chế này.



Quy chế phối hợp này được gửi đến Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ; Thường 
trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, 
thành phố của hai tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam biết, chỉ đạo, phối hợp và thực hiện./.

TM.UBND TỈNH QUẢNG NAM 
CHỦ TỊCH

TM.UBND TỈNH KON TUM 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa


