
Phụ lục VI 

THÔNG BÁO CHẤP NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ 

BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG 
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số             /2021/TT-BNNPTNT 

ngày      tháng       năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

                                                                                                                           

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC TRỒNG TRỌT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:                /TB-TT-VPBH Hà Nội, ngày         tháng        năm 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng 

 

Kính gửi: ................................................................................ 

 

Căn cứ Quyết định số .......... của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt; 

Căn cứ Điều ......... Luật Sở hữu trí tuệ;Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ; 

Căn cứ kết quả thẩm định hình thức đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng Bảo hộ giống cây trồng. 

Cục Trồng trọt thông báo: 

1. Chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng sau: 

Tên giống: 

Tên loài: 

Số đơn:  

Ngày nộp: 

Chủ sở hữu giống cây trồng, địa chỉ: 

Tác giả chính giống cây trồng, địa chỉ: 

Đại diện của chủ sở hữu (trường hợp nộp đơn qua đại diện), địa chỉ: 

2. Đơn nói trên được chấp nhận là đơn hợp lệ từ ngày: 

3. Ghi nhận tạm thời với tên giống đăng ký bảo hộ là:  

4. Được hưởng quyền ưu tiên theo đơn đầu tiên số: .......... Nộp tại: .......... Ngày ....... 

5. Hình thức khảo nghiệm kỹ thuật 

6. Thông báo này được công bố trên Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và website của Cục Trồng trọt./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổ chức, cá nhân khảo nghiệm DUS 

được công nhận; 

-  Lưu: VT, VPBH. 

 

 

 CỤC TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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