CÔNG BÁO/Số 62/Ngày 30-9-2008

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 78/2008/QĐ-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phan Thiết, ngày 16 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn
địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 54/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2000 của Chính
phủ về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại,
chỉ dẫn địa lý và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở
hữu công nghiệp;
Trên cơ sở Quyết định số 364/QĐ-SHTT ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Cục
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số
638/TTr-SKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành Quy chế tạm thời quản
lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng chỉ
dẫn địa lý “Phan Thiết” cho sản phẩm nước mắm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,
Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

