
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc 

 
Số:  19  /2019/QĐ-UBND               Bình Thuận,  ngày  19  tháng 6 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn 

 địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm ban hành  

kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 14/8/2015  

của UBND tỉnh Bình Thuận  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

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

2015; 

 Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi, 

bổ sung ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

 Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 504/TTr-

SKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2019.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm ban 

hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 

2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau: 

1. Bổ sung điểm g và điểm h khoản 2 Điều 3 (trách nhiệm của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn) như sau: 
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“g) Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản tiếp nhận bản 

tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và 

tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của đơn vị. 

h) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ kiểm nghiệm định kỳ đối với sản 

phẩm nước mắm đã công bố”. 

2. Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“6. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận: Công an tỉnh, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị 

trường tỉnh, Chi cục Hải quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và 

các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động phối 

hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước 

mắm theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan”.  

3. Bổ sung khoản 8 Điều 3 như sau: 

“8. Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị 

trường, xử lý các hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế này; tổ 

chức các biện pháp phòng, chống các hành vi sản xuất kinh doanh nước mắm giả 

mạo chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết”. 

4. Điểm d khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“d) Được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 

ngành nghề sản xuất, kinh doanh nước mắm và thực hiện tự công bố sản phẩm trên 

phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm 

yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản qua đường bưu 

điện hoặc trực tiếp đến Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản”. 

5. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Đối với các tổ chức, cá nhân không có cơ sở chế biến nước mắm nguyên 

liệu tại thành phố Phan Thiết, nhưng có cơ sở đóng chai nước mắm thành phẩm 

được đặt tại các địa điểm ngoài địa bàn thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình 

Thuận, ngoài đạt các điều kiện tại khoản 1 Điều này cần phải thỏa mãn thêm các 

điều kiện sau: 

a) Đảm bảo 100% nước mắm nguyên liệu dùng để sản xuất thành phẩm 

được thu mua tại các cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn thành phố Phan Thiết 

và các đơn vị cung cấp nước mắm nguyên liệu đó có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” còn hiệu lực; 

b) Đang áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến về an toàn thực phẩm: Tiêu 

chuẩn ISO 22000:2005; hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm HACCP, hoặc các 

tiêu chuẩn khác; có xây dựng thủ tục truy xuất và thu hồi sản phẩm theo quy định 
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về truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. 

6. Điểm đ khoản 1 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“đ) Khi hiệu lực của một trong các văn bản: Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho ngành nghề 

sản xuất, kinh doanh nước mắm; Văn bản chứng minh đơn vị được chứng nhận áp 

dụng hệ thống quản lý tiên tiến về an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất 

kinh doanh không còn hiệu lực, thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

của tổ chức, cá nhân đó đương nhiên bị chấm dứt hiệu lực cho đến khi được các cơ 

quan có thẩm quyền cấp lại văn bản mới. Khi đó các tổ chức, cá nhân có quyền sử 

dụng lại Giấy chứng nhận đã cấp trước đó, nếu đến thời điểm sử dụng lại Giấy 

chứng nhận vẫn còn hiệu lực”. 

7. Khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bị hủy bỏ trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Tổ chức, cá nhân có các hành vi: Cho thuê, mượn; tự ý sửa chữa, tẩy xóa 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. 

b) Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, chứng cứ sai lệch cho cơ quan, tổ 

chức quản lý để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.  

c) Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế đã bị Sở Khoa học và Công nghệ xử lý 

theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy chế này. 

8. Bổ sung khoản 4 Điều 9 như sau: 

“4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý được làm giả mạo sẽ bị 

Sở Khoa học và Công nghệ hủy bỏ”. 

9. Điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“b) Thành phần Hồ sơ bao gồm: 

  - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan 

Thiết” (Mẫu biểu số 01/ĐCCDĐL kèm theo Quy chế này); 

  - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền 

cấp (trường hợp không chứng thực thì xuất trình bản chính để đối chiếu); 

  - Bản sao Bản tự công bố sản phẩm nước mắm tương ứng với từng loại sản 

phẩm đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

  - Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (trường 

hợp không chứng thực thì xuất trình bản chính để đối chiếu) cho ngành nghề sản 

xuất kinh doanh nước mắm; 

 - Nếu tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện khâu đóng chai sản phẩm nước mắm để 

đưa ra thị trường thì hồ sơ phải có bản sao văn bản hợp đồng thu mua nước mắm 

nguyên liệu hoặc bản sao danh sách các đơn vị trên địa bàn thành phố Phan Thiết 

có Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý còn hiệu lực cam kết cung cấp 



4 

 

nước mắm nguyên liệu, có chữ ký xác nhận của các đơn vị đó (trường hợp không 

chứng thực thì xuất trình bản chính để đối chiếu); 

- Bản sao Quy chế quản lý nội bộ (nếu là tổ chức tập thể), trường hợp không 

chứng thực thì xuất trình bản chính để đối chiếu. 

c) Đối với các tổ chức, cá nhân không có cơ sở chế biến nước mắm nguyên 

liệu tại thành phố Phan Thiết, nhưng có cơ sở đóng chai nước mắm thành phẩm 

được đặt tại các địa điểm ngoài địa bàn thành phố Phan Thiết, thuộc tỉnh Bình 

Thuận: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm b khoản 1 Điều này còn phải kèm theo: 

Bản sao văn bản chứng minh đơn vị được chứng nhận áp dụng theo hệ thống quản 

lý tiên tiến về an toàn thực phẩm (đang còn hiệu lực) do các tổ chức có thẩm quyền 

cấp (Tiêu chuẩn ISO 22000:2005, hoặc hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm 

HACCP, hoặc các tiêu chuẩn khác), trường hợp không chứng thực thì xuất trình 

bản chính để đối chiếu”. 

10. Điểm b khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“b) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- 01 Tờ khai yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng chỉ dẫn địa lý (theo mẫu biểu số 02/SBCGH kèm theo Quy chế này), 

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

đổi, bổ sung, cấp đổi); 

- Giấy tờ khác nhằm làm rõ yêu cầu: Bản sao Bản tự công bố sản phẩm 

nước mắm tương ứng với từng loại sản phẩm đề nghị bổ sung (áp dụng cho 

trường hợp đề nghị bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý)”. 

11. Điểm b khoản 4 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“b) Thành phần Hồ sơ bao gồm: 

 - Tờ khai yêu cầu gia hạn (theo mẫu biểu số 02/SBCGH kèm theo Quy chế 

này); 

 - Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

 - Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, kinh doanh nước mắm (trường hợp không chứng thực thì xuất trình 

bản chính để đối chiếu);  

 - Bản sao Bản tự công bố sản phẩm nước mắm tương ứng với từng loại sản 

phẩm đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

 - Đối với các tổ chức, cá nhân không có cơ sở chế biến nước mắm nguyên 

liệu tại thành phố Phan Thiết, nhưng có cơ sở đóng chai nước mắm thành phẩm 

được đặt tại các địa điểm ngoài địa bàn Phan Thiết, thuộc tỉnh Bình Thuận: 

Ngoài 4 (bốn) tài liệu nêu trên, phải có thêm văn bản chứng minh đơn vị 

được chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến về an toàn thực phẩm (đang 

còn hiệu lực) do các tổ chức có thẩm quyền cấp”. 

12. Điểm l khoản 1 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
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“l) Vi phạm quy định về xác lập quyền sử dụng (giả mạo, tự ý sửa chữa, tẩy 

xóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, chứng cứ 

sai lệch cho cơ quan, tổ chức quản lý để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

chỉ dẫn địa lý)”. 

13. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 19. Chế độ báo cáo 

Các cơ quan, tổ chức: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết, Cục Quản lý thị 

trường tỉnh, Chi cục Hải quan, Hiệp hội nước mắm Phan Thiết gửi báo cáo hàng 

năm (trước ngày 15/12) hoặc báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) tình hình thực hiện 

nhiệm vụ quản lý chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm đến 

Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

Điều 2. Bãi bỏ điểm c khoản 3 và điểm a, điểm b khoản 4 Điều 3 của Quy 

chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho sản phẩm nước mắm 

ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2015 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 6 năm 

2019. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ, Chủ tịch Hiệp hội nước mắm Phan Thiết, Thủ trưởng các cơ quan thuộc 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 

- - Như Điều 4; 

- - Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- - Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KHCN); 

- - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- - Thường trực Tỉnh ủy; 

- - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; 

- - Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- - Cổng TTĐT tỉnh; 

- - Lưu: VT, KTN, NCKSTTHC, KGVXNV. Việt. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hai 

 


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-06-19T07:49:35+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Ngọc Hai<hainn@ubnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ TNMT (0243) 8343 911;  Fax: (024) 37736892
	2019-06-19T07:49:47+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận<ubnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




