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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /TTr-UBND Gia Lai, ngày         tháng  11 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 

kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống 

 cây trồng mới thuộc Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ  

tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030”. 

 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ Chín. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6  năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ đến năm 2030. 

Sau khi thảo luận tập thể thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII - Kỳ họp thứ Chín xem xét ban 

hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 

thuộc Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030” 

(Dự thảo Nghị quyết) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Cơ sở pháp lý 

- Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 quy định: 

“1. Đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; 

đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 

a) Đối với đăng ký bảo hộ trong nước: 
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- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống 

cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn; 

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu 

đồng/văn bằng bảo hộ. 

b) Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn 

bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn. 

c) Đối với nhiệm vụ do các Bộ, cơ quan trung ương quản lý, mức kinh phí 

quy định tại điểm a và điểm b khoản này là mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà 

nước, trong trường hợp phát sinh thêm các chi phí khác (nếu có), các đơn vị 

tham gia Chương trình tự đảm bảo; 

Đối với nhiệm vụ do địa phương quản lý, căn cứ vào các công việc có liên 

quan, điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp với khả năng cân 

đối của ngân sách địa phương để thực hiện.” 

- Ngày 15/6/2022 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết số 123/NQ-HĐND, theo đó: “Chấp thuận để UBND tỉnh xây dựng dự 

thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với 

sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ công nhận giống 

cây trồng mới thuộc Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai 

đoạn 2021-2030”. Thời gian trình: Tại Kỳ họp cuối năm 2022”. 

2. Cơ sở thực tiễn 

- Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 ban hành quy chế 

hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại 

Điều 5 của Quyết định này đã quy định nội dung hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký 

bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp với những định mức cụ thể. 

- Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1911/KH-UBND về 

triển khai thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai. 

- Ngày 02/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030. 

Việc hỗ trợ kinh phí cho các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân là chủ 

thể quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) thông qua hình thức nộp đơn trực tiếp tại Cục 

Sở hữu trí tuệ và các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện 

được trong khi nhu cầu cần được hỗ trợ là rất lớn (gần như 100% các tổ chức, cá 

nhân khi liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để tư vấn đăng ký bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ đều có nhu cầu được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thực hiện). 

Tỉnh Gia Lai hiện không có quy định về định mức để hỗ trợ cho việc phát 

triển tài sản trí tuệ. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng 
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dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh là chủ 

thể quyền sở hữu trí tuệ tuy đã tích cực, chủ động nộp đơn đăng ký bảo hộ 

nhưng số lượng này còn khiêm tốn. 

Với mục đích là cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý có 

liên quan để xác định rõ nội dung chi, mức chi từ ngân sách Nhà nước nhằm 

thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, đưa SHTT thực sự trở thành 

công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc dự thảo và trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký 

bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, 

công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh 

Gia Lai giai đoạn 2021-2030” là cần thiết và đảm bảo phù hợp với các chủ 

trương, chính sách, cơ sở pháp lý liên quan và phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều 6 Thông tư số 75/2021/TT-BTC, khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật năm 2015. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý có liên quan để xác 

định rõ nội dung chi, mức chi từ ngân sách Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển 

tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

- Gia tăng hàm lượng tài sản trí tuệ để duy trì và tăng lợi thế cạnh tranh, 

phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt là các kết quả nghiên 

cứu khoa học, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm chủ lực, tiềm 

năng của tỉnh, sản phẩm đặc thù của địa phương; từ đó đưa SHTT thực sự trở 

thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết 

- Quán triệt các chủ trương, chính sách có liên quan và triển khai có hiệu 

quả Chiến lược SHTT đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần thực hiện 

thành công Chương trình hành động của Tỉnh ủy Gia Lai về phát triển khoa học 

- công nghệ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia 

Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

- Nghị quyết được xây dựng phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với nhu 

cầu thực tiễn, năng lực triển khai của các cơ quan và chủ thể quyền SHTT. 

- Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, đúng 

pháp luật. Định mức quy định tại Nghị quyết đảm bảo yêu cầu, phù hợp với các 

quy định tại Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ Tài chính. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Ngày 01/6/2022, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 1113/TTr-UBND trình 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai. 
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2. Ngày 15/6/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 123/NQ-HĐND về 

việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đăng ký 

bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo 

hộ công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình “Phát triển tài sản 

trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030”.   

3. Ngày 23/6/2022, UBND tỉnh có Công văn số 1343/UBND-KGVX về 

việc hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. Theo đó UBND 

tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan 

triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nội dung liên quan theo quy định. 

4. Ngày 27/6/2022 Sở Khoa học và Công nghệ gửi Công văn số 

646/SKHCN-QLCN&SHTT về việc lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết đến các sở, 

ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đăng tải toàn văn dự thảo nghị 

quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Gia Lai, Trang thông tin điện tử của 

Sở Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân (Hạn đến ngày 

31/7/2022).  

Ngày 08/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Văn bản số 

702/SKHCN-QLCN&SHTT gửi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam – VCCI để lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên không nhận được ý 

kiến phản hồi của VCCI. 

Kết thúc thời gian lấy ý kiến, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được 32 

văn bản góp ý, trong đó có 28 ý kiến thống nhất Dự thảo Nghị quyết (17 ý kiến 

của Sở, ban, ngành; 11 ý kiến của UBND huyện, thị xã, thành phố) và 04 ý kiến 

đề nghị bổ sung, chỉnh sửa Dự thảo Nghị quyết (Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Pleiku). 20 Sở, ban, 

ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan đã nhận 

được văn bản nhưng không tham gia ý kiến. Kết quả đăng trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ: đến hết 

ngày 31/7/2022 không có ý kiến tham gia. 

5. Sở Tư pháp đã thẩm định dự thảo Nghị quyết tại Văn bản số 1534/STP-

NV1 ngày 20 tháng 9 năm 2022. 

6. Tổ chức lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh tại Văn bản số 3303/VP-

KGVX ngày 13/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh và tại phiên họp thành viên 

UBND tỉnh ngày 02/11/2022 xem xét các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

Kỳ họp thứ Chín. Kết quả: 100% thành viên UBND tỉnh biểu quyết thông qua 

nội dung dự thảo Nghị quyết. 

7. Xem xét, chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 
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Dự thảo Nghị quyết xây dựng theo thể thức Nghị quyết ban hành quy định 

trực tiếp với 3 Điều, gồm: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 2. Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 

Điều 3. Điều khoản thi hành. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

Quy định cụ thể về mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ trong và ngoài nước đối với 

sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống 

cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

2.1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước 

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận giống 

cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn. 

- Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu 

đồng/văn bằng bảo hộ. 

2.2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho cho đối tượng là sáng chế, 

kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; giống cây trồng mới: 60 triệu đồng/đơn 

được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc 

tế hoặc quốc gia nộp đơn. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN  

Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất áp dụng mức chi bằng mức chi tại Thông tư 

số 75/2021/TT-BTC ngày 09/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, với các lý do 

sau đây:  

1. Hiện nay, đã có nhiều địa phương áp dụng mức chi bằng hoặc cao hơn 

mức chi quy định tại Thông tư 75/2021/TT-BTC như thành phố Đà Nẵng, thành 

phố Cần Thơ, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Sơn La, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh 

Kon Tum, tỉnh Cà Mau, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Hà Giang, tỉnh Long An, tỉnh 

Vĩnh Long, tỉnh Bình Dương… (Cụ thể tại phụ lục đính kèm). 

2. Từ tình hình thực tế công tác quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, cùng với định hướng đưa Gia Lai tiếp tục 

phát triển nhanh và bền vững, giàu bản sắc và hướng đến trở thành vùng động 

lực của khu vực Tây Nguyên vào năm 2030 như tinh thần Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) thì mức chi hỗ trợ cần ở mức 

tương đương với trung ương và các địa phương khác nhằm đẩy mạnh phát triển 

tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

3. Việc đề nghị mức chi bằng mức chi tại Thông tư 75/2021/TT-BTC nhằm 

thực hiện mục tiêu “Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài 

nước: Đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu của các tổ 



6 

chức, cá nhân. ….” xác định tại khoản 4 mục II Quyết định 1068/QĐ-TTg ngày 

22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến 

2030 đó là “Tài sản trí tuệ mới của cá nhân, tổ chức Việt Nam gia tăng cả về số 

lượng và chất lượng, cải thiện vượt bậc các chỉ số về sở hữu trí tuệ của Việt 

Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu” và khoản 2 phần II Quyết định số 

2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phát triển trí tuệ đến năm 2030. 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

1. Về đảm bảo nguồn nhân lực 

- Cơ quan chủ trì thực hiện có trách nhiệm đảm bảo cơ bản đủ cán bộ, công 

chức có năng lực, trình độ trong tổng biên chế được giao để hướng dẫn việc thực 

hiện Nghị quyết. 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm 

bố trí cán bộ, công chức trong tổng biên chế hiện có để trực tiếp theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

- UBND cấp xã có trách nhiệm bố trí cán bộ, các tổ chức, đoàn thể để trực 

tiếp tổ chức thực hiện. 

2. Về đảm bảo nguồn kinh phí 

- Dự kiến kinh phí thực hiện được tính toán dựa trên số lượng nộp đơn bảo 

hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm/dịch vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai 

đoạn 2020-2021. Cụ thể: 

Thời 

gian 

Hình 

thức 

bảo 

hộ 

Nhãn 

hiệu 

thông 

thường 

Nhãn 

hiệu 

tập 

thể 

Nhãn 

hiệu 

chứng 

nhận 

Chỉ 

dẫn 

địa 

lý 

Sáng 

chế/giải 

pháp 

hữu ích 

Kiểu 

dáng 

công 

nghiệp 

Ghi 

chú 

2020 

Văn 

bằng 
69 0 0 01 0 0  

Nộp 

đơn 
168 0 03 0 01 03  

2021 

Văn 

bằng 
77 0 04 0 0 0  

Nộp 

đơn 
142 0 03 01 02 0  

- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ được 

phân bổ 02 tỷ đồng/năm trong năm đầu tiên triển khai Nghị quyết và tiếp tục 
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điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với hiệu quả thực hiện Nghị quyết trên thực tế 

trong những năm tiếp theo.  

- Nguồn kinh phí được đối ứng từ nguồn ngân sách đã phân bổ cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để phát triển tài sản trí tuệ cho sản 

phẩm, dịch vụ trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ được 

phân công.  

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia có trách nhiệm đối ứng kinh phí 

thực hiện (nếu có phát sinh). 

- Việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, nội dung, chế độ và định 

mức chi theo quy định của Nghị quyết. 

(Tài liệu gửi kèm theo: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; Bảng tổng 

hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý 

kiến thẩm định). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp 

thứ Chín xem xét ban hành./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;           báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Khoa học và Công nghệ;  

Tài chính; Tư pháp; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Hải Long 

 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /2022/NQ-HĐND Gia Lai, ngày      tháng      năm 2022 

  

  

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng  

công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống  

cây trồng mới thuộc Chương trình “Phát triển tài sản  

trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030”. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

KHÓA XII KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 75/2021/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; 

Xét Tờ trình...........; Báo cáo thẩm tra của .....; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 

thuộc Chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030”.  

DỰ THẢO  
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2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, thực hiện Chương trình 

“Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030” và các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác có liên quan.  

Điều 2. Mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới 

1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước 

a) Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đăng ký bảo hộ, công nhận 

giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/đơn. 

b) Đối với đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 

triệu đồng/văn bằng bảo hộ. 

2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại 

khoản 1 Điều này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương 

ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Khoá XII Kỳ họp 

thứ Chín thông qua ngày ... tháng ... năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày ... 

tháng ... năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030./. 

 
  

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Ủy ban  hư ng vụ  uốc Hội; 

-  ăn ph ng  uốc hội; Văn ph ng Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ  ư 

pháp; 

-  ụ Pháp chế - Bộ  ài chính; 

-  ụ Pháp chế - Bộ Khoa học và Công nghệ; 

-  hư ng trực  ỉnh ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân, Ủy ban Mặt trận  ổ quốc  iệt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu  uốc hội tỉnh; 

- Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các  ăn ph ng:  ỉnh u , Đoàn đại biểu  uốc hội 

và Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Website: http//dbnd.gialai.gov.vn; 

- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh –  ruyền hình tỉnh; 

- Lãnh đạo và chuyên viên ph ng Công tác Hội đồng 

nhân dân; 

- Lưu: VT, C  HĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Niên 
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