CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU
Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng.
Họ và tên:...................................................................... Ngày sinh: ..................................
Dân tộc:..............................Tôn giáo: .................................... Nam/Nữ: ............................
Giấy chứng minh nhân dân số: ..................................... ....................................................
do Công an tỉnh............................................................. cấp ngày .....................................
Là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:.........................................................
...........................................................................................................................................
Địa chỉ: ..............................................................................................................................
Mã số thuế: ........................................................................................................................
Điện thoại: ................................................... Email:...........................................................
Lĩnh vực kinh doanh, sản xuất chính: ...............................................................................
...........................................................................................................................................
Phạm vi đăng ký bảo hộ:

Trong nước

Nước ngoài (…………………….)

Hiện tại doanh nghiệp chúng tôi đang có nhu cầu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu để
được pháp luật bảo hộ cho sản phẩm của chúng tôi, được biết Dự án Phát triển doanh
nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Sóc Trăng đang triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đăng
ký bảo hộ nhãn hiệu nên tôi làm đề nghị này gửi đến Ban Quản lý Dự án xem xét hỗ trợ.
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của Dự án về việc hỗ trợ doanh
nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp
luật về nhãn hiệu. Rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của Ban Quản lý Dự án.
Trân trọng./.
Sóc Trăng, ngày.........tháng.........năm............
Ý KIẾN CỦA BQLDA

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Lưu ý:
 Doanh nghiệp cần bổ sung thêm bản sao (không cần công chứng) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
và giấy chứng minh nhân dân của người đề nghị.
 Doanh nghiệp cần đính kèm các văn bản, giấy tờ chứng minh là đối tượng ưu tiên hỗ trợ (nếu có).

