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BINH DU'ONG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tv do - Hanh phüc

S& fOV IBQL-DN
V/v mñ tham gia dang k
Chong hang giã và Bão v
thwing hiu cho doanh nghip

BInh Dwo'ng, ngày tháng g nám 2022

KInh gi'ri: Các Doanh nghip trong khu cong nghip
Ngày 02 tháng 8 näm 2022, Ban Quãn 1 có nh.n dxçic Cong van so 11
DNB/CV—HDQL.PCCP ngày 25 tháng 7 nàm 2022 cüa Trung tam Tu van
Chông hang giâ và Bâo v thmmg hiu (PCCP) — Lien hip các Hi Khoa h9c
và K' thut Vit Nam ye quy trInh tham gia H thông dàng k9 Chông hang giâ
và Bão v thucmg hiu;
Nhm miic dIch t?o cci sâ pháp l d giüp các t chüc, doanh nghip san
xuât, kinh doanh phôi hqp v1i lirc hrqng chüc näng có bin pháp xr l trit dê
van nan hang lu, hang giã, hang nhái, vi phrn s& hüu trI tue, gian 1n thirong
mai; giüp bâo v quyên lçii ngis&i tiêu dung, chông gian ln thirong mai, giâ mio
hang hóa, bâo v quyên lçii chân chInh cüa các to chi'rc, doanh nghip san xuât,
kinh doanh,
Ban Quãn 1 các Khu cOng nghip BInh Dirong trân trçng thông báo vâ
giâi thiu den các doanh nghip dang hoit dng trong các khu cong nghip BInh
Duong tham gia H thông "Bang k Chng hang giã và Bão v thtrong hiu"
cho doanh nghip và san phâm do Trung tam Tu van Chông hang giâ và Bâo v
thucing hiu (PCCP) — Lien hip các Hi Khoa hçc và K thuat Vit Nam cap và
trirc tiêp quân l.
- Quy trInh dang k chng hang giâ và bão v thuong hiu:
+ Däng k doanh nghip tham gia: Trrc tuyn qua &rng link:
http ://dangky.pccp.vn/;
+ Doanh nghip dang k san phm;
+ Np h sci thm djnh b sung (nu yêu cu) tai Trung tam Tu van Chông
hang già và Bâo v thuong hiu (PCCP).
- Th?ii gian cp Giy chirng nhn: Trung tam tip nhn h so däng k theo
quy djnh, Hi dông khoa h9c thâm djnh và cap Giây churng nhn cho doanh
nghip tir 05 den 45 ngày lam vic (khOng kê ngày lê và chü nht).
- DIa chi np h so: Trung tam Tu vn Chng hang giã và Bão v thuong
hiu (PCCP), so 58A Trung KInh, phithng Yen HOa, Qun Câu Giây, Thành phô
HaNOi.
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(DInh kern Cong van s 11 DNB/CV—HDQL.PCcP ngày 25 tháng 7 näm
2022; Quy trinhtham gia He thông GhOng hang giá và Báo vç thwting hiu cüa
Trung tarn Tw van C'hOng hang giá và Báo vç thwo'ng hiçu (PCCP))
M9i thông tin hçip tác xin vui lông lien h:
Trung tam Tu vn Chng hang giã và Bâo v thixong hiu (PCCP) (Van
phông Khu vrc Dông Nam B: So 0196, khu phô UNT-TOWN, dtthng BUi Thj
Xuân, KP2, phu&ng Hôa Phü, thành phô Thu Dâu Met, tinh BInh Dumg)
Din thoai: (0246)6.859.191 hoc 0962.622.229 (Ong Nguyn Huy Hoàng
— Phii trách Dông Nam B)
Email: info@pccp.vn.
Tài khoân: 0804.83.83.99999 - Ngân hang Quân di MB Bank
Tài khoân: 3751.0.9099994— Kho btc Nba nithc Hai Ba Trung
Ban Quán l các Khu cong nghip Blnh Ducmg thông báo và trân trçng
kInh mji Qu Doanh nghip dàng k tham gia.
Trân trçng./}
NoinhIn:
- Nhu trên;
-LanhdaoBan;
- Các phông Dai din;
- Phông QLDN;
- Luu: VT, Web, Kh/
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LIEN HIEP CAC HØI KHOA HQC
vA K? THUAT VIT NAM
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BAI4QUANLY CACK

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM
Dc Ip - T,r do - Hnh phüc
HàNç3i, ngàyStháng 7nám 2022

/CV-HDQL.PCCP
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DEN NgIy:.Q.9

nh gui: Ban Quãn 1 các Khu cong nghip tinh BInh Dircmg

Svà k hu ES:..

tiên, Trung tam T.r van Chng hang giâ va Bào ye thuorng hiu (PCCP)
xin gui den Qu ccr quan lôi chào trân tr9ng và l&i chüc tot dçp nht.
Trung tam Tu v.n chng hang gia va bào v thtrang hiu - PCCP (Center for Anticounterfeiring and brand protection) là th chi'rc cOng 1p hot d)ng theo Lust Khoa h9c Va
Cong ngh ngày 18/06/20 13; Nghj djnh s 08/2014/NDCP ngày 27/01/2014 cUa ChInh phü
quy djnh và huâng dn thi hành mt s diêu cüa Lut Khoa h9c và Cong ngh; Thông tu s
03/20 i4iTF-BKHCN ngày 31/03/2014 cña B Khoa hçc và Cong ngh hirâng dk dieu kin
thànhlp va dàng k hoat dng cüa t cht'rc khoa hçc và cong ngh, vn phàng d.i din, chi
nhánh ca to chi'ic khoa h9c và cOng ngh; Diu 1 và các quy djnh cüa Lien hip các Hi
khoa hoc và K thuât Viêt Nam.
Nguyen tc hoit dng: Trung tam hot dng theo nguyen tc tr chü, tir quãn, tr
trang trãi ye tài chInh theo quy djnh cüa Pháp 1ut, Diêu l và các quy djnh cUa Lien
hip Hi Vit Nam, hott dng theo Giy dang k hot dng khoa h9c và cong ngh so:
A - 2070 do B Khoa h9c Va Cong ngh cap và Diêu l tO chrc và hot dng cüa Trung
tam do Lien hip cac Hi khoa hçc và K thut Vit Nam phê duyt.
ChIrc näng nhim viii:
- Tiln hành nghiên ct-u, thtc hin các d tài dy an và djch vy KH&CN nhárn
dóng gop vào stphát triên trong viçcphông chông hang giá, hang nhái, hang kern chat
luring và gian ln thwong mgi,
- Nghien thu khoa hQc, thur hiên các d tài, các dr an trong lTnh vrc. chng
hang giá và báo v thuring h1cu;
- Djch vy KH&CN: Nghiên ct'n, khoa hQc và thyv hin các d tài, dzc an trong
lTnh vtc chông hang giá và báo v t/nrong hiu;
- Xáy ds-ng mang lithi các ngán hang dI- lieu, lu-u giü mu phdm lam dôi chzng
cho doanh nghip v ch6ng hang giá và baa v thu-crng hiêu,
- Xáy dtng quy trInh ngán chn hang giá, hang nhái, hang kern cMt luring và
gian ln thuring mcii;
- Tu- vãn chuyn giao cong ngh;
- Tu- vcn luat thu-crng mqi;
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- Dqi din giái quylt trc,nh chá'p thttong mcii trong nzthc và Qucc tE;
- T char h(31 nghj, hi5i tháo Ithoa hoc, tp hu dào igo, xut nh2p Ithu cong ngi
- Cá'p chz-ng chi chuyên mOn nghip vy trong lTnh vc nghiên cz-u nói trên;
- Hçrp tác v&i các t char, các cá nhân trong và ngoài nzthc thwc hin nhim v
cza Trung tam.
D khc phic hn ch trong cong tác phông và chng nn hang giá, hang nhái
bâo v thi.rcmg hiu cüa doanh nghip và lçii Ich chinh clang cüa ng.rri tiêu dng, theo
sx chi do cüa Thu tuàng chinh phü ti cong van s: 1631/PC- VPCP ngày 23/08/2021
-Van phông chInh phü.
Ngày 05/01/2022, Chü tjch HDQL - PCCP k) Quyt djnh s& 16/QD-CT.PCCP
giao nhim vi yêu cu PCCP nghiên ciru "Q,y trinh dâng kfi ché.ing hang giá và báo
v thwo'ng hiu" cho các doanh nghip bj xâm phm và phucing an xü 1 t& Uu nht.
Dn nay duâi sr chi do cüa các cp lãnh ctao, Thing tam dA nghiên ciru thãnh
cOng Quy trinh phông chng hang già yà. bào v thtrcrng hiu cüng nhtr chng gian 1n
thucmg mai cho doanh nghip, Cu quan quãn 1, nguôi tiêu dung thông qua h thng ma
QRcode (tài 1iu Nha nixâc) do PCCP cp và. trirc tip quãn 1. Quy trmnh Cii th nhtr sau:
- Khi phát hin hang hóa và sâ httu tn tu cüa minh bj xârn phm, doanh nghip
thông báo vài Trung tam d k& hcip xir 1 nhanh gçn và hiu qua &rçxc quy djnh ti Diu
341 B 1ut hmnh sr s11a di näm 2015 v ti: Tj3i lam giá con dáu, tài lieu cüa cc quan,
ti chic; 43i sü d(ing con diu, tài lieu giá cüa cc' quan, t chác nhà nwóc (g9i tat là
T3i lam giá).
- Can c& t kIt qua th lj trên Doanh nghip hoàn toàn có dü chzng cz kit hçip
cüng Trung tam d nghj cci quan char nángth l các di twcingxámphgm hang hóa và
& hifu trI tu caa don vj mInh dugc Quy djnh ti Diu 192 B 1ut hInh sr sua di näm
2015 ye ti: Ti san xuaAt buôn ban hang giá.
Giái pháp nay dem 1i hiu qua cao trong cong tác phông và chng hang giâ và gian
1n thixcrng mgi, bão v th.rcing hiu cho doanh nghip và lcii Ich hcxp pháp cüa ngirôi tiôu
dung. Dng thii h trçl cci quan chi.'ic nang xr 1 các d& tuçlng trên chInh xác theo ni dung
quy trInh: (Co h su kern theo).
Ngày 16 thang 7 näm 2022, Trung tam Tu vn Chông hang giã và Bão v thuang
hiu dA t chirc: "Lira mat Van phông Trung tam khu vzcc DOng Nam B5 tgi tinh BInh
Duvng" tai dja chi: S 0196, Khu ph UNI-TOWN, Du?ing Büi Thj Xuân, KP2, Phu&ng
Hôa Phii, Tp.Thü Du MOt, Tinh I3Inh Ducmg.

Trung tm xin trãn trcng d ngh Qu Ccr quan thông tin dn các doanh nghip ti
ctja phucvng ni dung sau:
1.Tham gia däng k chng hang giã và bão v thirong hiu do Trung tam Ttr vAn
Chông hang giã và Bão v thucmg hiu dang thrc hin.
2. Dóng gop kMn v vAn nn hang giã, hang nhái và gian 1n thtrcing mi ti
doanh nghip cüa mInh d Trung tam có them thirc tin nghiên cru tot han nüa.
Kinh mong Qu ca quan ring h và ph& hçp d Trung tam Tu vAn Chng hang già
và Báo v thirong hiu thirc hin chuang limnh thành cong tot depi.
Trân trpng!
Ntli nh1n:

TM. HQI DONG QUAN LV
CHU TICH

- Nhu trên;
- LHNVN (d b/c);
- HDQL (dé b/c);
- Ban GD1T (dê t/h);
-Luu:VT.
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Nguyen Xuan Binh
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MQi 1hôn2 tin hoj' tác xin
he:
Trung
Tir vn Ch!)ng hang giã và Bão v thiroiig hiu (PCCP).
- Ding chI: Nguyen Huy Hoàng - Ph trách DôngNam B
- Din Thoi: 0962622229
- VAn phông Khu c Dông Nam B: S 0196, Khu ph UNI-TOWN, Du&ng BÜI Thj Xuân, KP2,
Phumg Hôa Pht, Tp Thu DAu Mt, Tinh BInh Dirang.
- Tn,i sâ chInh: S 33 Vn Kip, P.Bch DAng, Q. Hai Ba Tnin, Thành ph6 Ha Ni.
- VAn phông HaNOi: 58A Trung KInh, P. Yen Hàa, Q. CAu Giay, TP. HaNOi.
- Din thoi: 024.6685.919 1
- Email: info@pccp.vn - Website: http://pccp.vn
lien
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Trung tam xin gui kern theo các tài Iiu san:
1.Kê hoqch To chtc bién sogn, thOrn d/nh va nghirn thu h thông tài 1iu tp hudn ye chong hang giO
và báo ye thuviig hieu.
2. Quy trmnh tham gia h thông chOng hang giá và báo ye thwang hieu.
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GIAI PHAP CHONG GIA VA TRUY XUAT NGIJÔN GÔC JEPTAGS

GIAI PHAP CHÔNG GIA VA TRUY XUAT NGUON GÔCJEPTAGS

jepfçjs

SAN PHAM TEM & CHIP JEPTAGS

SAN PHAM TEM & CHIP JEPTAGS

3.SMART WINE - CHfP (YNG

4.SMART DOCUMENT -

MODEL:JEP-WI.05
12

('Jeptaqs •-

DVNG VIC SEAL NAP &).Y ( RUQU, BLA, ..)

CHfP U'NG DyNG CHO TAI LIU, GIAY TcY cO GIA TR!

- Tern chóng gla có gn chip jeptags, d6 dàng gn len b rnt kirn

- Tern ch6ng giá có gan chip Jeptags, d6 dàng dan len b rnt Giay

lol hay b rnt khác và cO tInh näng seal np day.

va cO tinh näng seal

- Tern rat rnrn và chOng nu'c vi vy Ctng dung nO trong nhiCu tinh

tal liuvà. Tern rat rnem và ch6ng nu'Uc vi vy có th6 :rng dung vào

vçtc khâc nhau phO hcip vOi nhu cau cOa mOi khách hang.

các loi chi:rng tü'

- U'u dlm: Seal du'cc tt cà np dy

cO glá nhu': 56 dO, 56 t16t klrn, Cong chtThg, Chct k .....

- Nhu'cic di6rn: Giâ thành dat vi vy can O'ng dung vào san pharn dat

- IJ'u dirn: GIá thành tháp, In Logo hlnh anh len tern

tien

Nhu'çc d16rn: Không dan len b rnt kirn lo

- Tu6l thp chip trên 10 nãrn

Tu6l th9 chip trên 10 hoc 50 nãrn

MODEL: JEP-DOC-06

Trnh buy Mal Vun Dung

Trinh buy Mal Van DDr

GL&! PHAP CHONG GIA VA TRUY XUAT UGUÔN GÔC JEPTAGS

' jeptg

GIAI PHAP CHONG GIA vA TRUY XUAT NGIJÔN GÔCJEPTAGS

jeptgs

SAN PHAM TEM & CHIP JEPTAGS

SAN PHAM TEM & CHIP JEPTAGS

5.SMART TIE WRAP

2.SMART PRODUCT - CHIP CHO SAN PHAM DA DUNG

(hips inw1e
t
£

Dy là tie wrap chip dung d gán len bt k' sAn

- Tern dAn có gAn chip Jeptags, d dang gAn len

phrn nào mA Qul khAch hAng rnuón

be mt GlAy, NhVa, Thty tlnh, Do gô vA Co tlnh

lfu dim : 1ng dyng len cAc sAn phrn trong liëu
kln mOl triRlng nithc, dAu, hóa chAt....
mrn

Tu6i thQ chip trCn 10 nArn

nAng seal sAn phárn.
- Tern rAt mèm và ch6ng nu'Oc vi vy Co th Ctng

Øieptags

Aounterfclttng
GUAIUIMUID

di,rng trong nhlêu ilnh vc khác nhau phü hcfp
vi nhu cAu cCia rnôl khAch hAng
- lfu dlm: GIA thAnh thAp
- Nhifçc digm: KhOng dAn len b mt kim loi

MODEL: JEP-11E-07

- Tui th9 chip trén 10 nAm

Trinh by Mal VAn DUng

MODEL: JT-STA-02-US
co the In logo hay hlnh Anh
On tern

MODEL: JT-WET..04-US
(hông In logo hay h)nh Anh
Pen tern

TrnhbAy:MalVnDUdci

GIAI PHAP CHONG GIA VA TRUY XUAT NGUON GOCJEPTAGS

9;jeptaqs

:1j

SAN PHAM TEM & CHIP JEPTAGS

GIAI PHAP CHONG GIA vA TRUY XUAT NGUON GOCJEPTAGS

'jeptaqs

SAN PHAM TEM & CHIP JEPTAGS
6.QRJEPTAGS INTERLIGENT

1.SMART PRODUCT - CHIP CHO SAN PHAM KIM LOAL
• Tern dan có gan chIp Jeptags, d dàng gan len be mt kim lol côa
các san phrn khác nhau Va tO tinh nang seal san phm.
- Tern rat mCrn Va thông nLfOc vi vy vic Ci'ng dvng côa nO trong
nhieu ITnh vlrc khác nhau phO hp vOl nhu cau cOa môl khách hang
tfu dlm: Hot dng trên b mt kirn loi, tO th in logo hay hlnh
anh
- Nhtrçic iim: Glá thành dat vi vy can crng dyng vào san phSrn dat
tlën
- Tu6i thQ chip trOn 10 nãrn

Tern chOng giá và truy xuat nguôn gOt da du'cic tich hclp nhiOu Cong ngh
chOng giá hin di và u'u vic khác nhau len bO mt cCia tern và rnól tern da

jeptEJqs

di.rcic ma hOa bài ma sO (QR-code) dung chung trên nOn tang chip chOng già

LUXURY BRANDS

cOa Jeptags.
LJ'u vit: KhO bj gia rno và giâ thành rat thap phü hçlp cho san phám rO tiOn.
DO thy'c hin vic thlOt kO giá mo dircic tern QR jeptags Intellegent can du

TAP IERI

tu' day chuyOn vài triu USD nhu'ng chi già mo duçlc khong qua 20 tern, Vi h
thông backend cOa Jeptags sè phát hin san phmgià mao. Vi vy rat an toàn

MODEL: JT-ANTI•O1-US
MODEL: QR-JEP-01

I0
lrinh biy: Mal van DUng
(;

nhor, (lg7 IOTn24 ,,no-oh,rffl-o Ir.n -2 'h

Iv

TX-ok - TAY

Ten

khl st dyng tern QRJeptags Intelligent vOi chi phi hçp l.
Trnh bay Mi Van DUng

GIAI PHAP CHONG GIA VATRUYXUAT NGUÔN GOCJEPTAGS

()jeptag 5

SAN PHAM TEM & CHIP JEPTAGS

GIAI PHAP CHONG GIA vA TRUY XUAT NOtiON GÔC

CONG NGHE TEM, CHfPJEPTAGS
TA! SAO QU' KIIACH HANG LA! CHQN SAN PHAM TEM, CHIP JEPTAGS?

7.SMART NAIL & SMART JEWELRY

Chdng gid .11tt .n toàn duy nhtt

Crng dung smart nail chip or smartieweiry cho ffnh vt/c tvdng hóa diëu khin tàa nhà thông minh,
thang may, thanh toãn tièn, thay the the Visa, COng nhu chóng giá cho yang bc, dá qul, kim cu'clng

Kbing lint gi d.int bio tt4t pPm ting
nitin lip. ing dpng cing ngt4Al. 101.
kcicolntlnit bin n41 coo, phil hign
doic hint nyc don9 ci urn gui bin phint
Ch6ng gli vi truy twit ngubn gin
Cong tip 91.11 pitip tllntg thi tin9 khi ning
toni dd(nh4n dIm dinc rn9t din ci bin
ptcini thing qco lit ci tic git dcgn In! lion
ngcbn ngccy+n hPcbin nc.lt.chi bn!n,n4n
chopin ci ph3n phil ro thi ttuing
Itic dltrh. djnh VI qtoa v 1mb GPS
Thni di pPm, hit hing 991) Ping
gd linIng qnct ci9c then dii tutu ctoo
lckng h6o bit dAb'4 liPS

SMART NAIL
SMART JEWELRY

MODEL: JT-5X5-01

MODEL: JT-JW-USO1
Trloh bay: Mgi Van DOng
ii

Ih7tInj5nunn nun -chum i-no

cc

2 naunh3 un IC uk

LAY I IN

jep2qs

Phit hqp Inn nhllu chin Iulu un phim
11'ng ding ln ohio chit bIn. nil It cuing
cit tin phin, kin my1 Ilip tInt nn!dc. dic.
Pu chit din trdi hinh tinning rIhi hhvo.
lioiy. Thiy link Di gb. Goiy hitS gl1..

Gli thinh lmnh hogt

oO

Flu hip con nicito bin picirn lit bmnh thiing din
coo tip tiny lhnc9n nbi yin tin coo Icicich Ping

CitIng gd, glun ugn thucung mgi bio h
chuing hl$u men loin niu
Xii Ann ngcnbn gin. coil hi lhbng qot tin thill hi lint
ty trill tub hi ding di p1cm bIt hang gd/Icing 114L
qndn 91Icing hni thin loin linE gidt
Llnh ny tang dyng do dgng
Iv ipng hoi cit qcll t,inh citing 5th cv tin phicn
iltic ohio
Gli,n
ving oniol cicbng. nib tidy clii 1090. nic
chl9iin, sin cling. ci d(1 liEu hitch vi ngn/ii liii ding

cii

Dich vu Pg trq, bi0 hhnh 2417
091 ngi (9 tiP dining lIlt phi,cv klcich Ping
Vol tngng unit Pa/Ion, Id tibia Qudc gta

Trtnh bay: Mal van oclnc?

±

GIAI pi-sAp CHONG GIA VA TRUY XUAT NGUÔN GOC

Jeptags

•2=

CONG NGH TEM, CHIPJEPTAGS

GIAI PHAP CHONG GSA VATRuYxuAT NGUON GOCJEPTAGS

7jptacjs

SAN PHAM TEM & CHIP JEPTAGS

KT HQP vOl CONG NGH BLOCKCHAIN xAc THIIC HANG HOA, OINH DANH SAN P5-SAM
8.VONG DEO TAY CO GAN CHfP
QJEPTAGS ME

VOng deo tay cO gn chip giUp check in/check out trong l
h,l Ca nhc Th thao,.. tçr dng hOa, ngoài ra có th tEch
hçlp d qun I klm soát ye cho trm xe Otô
QR JEPTAGS CON

QRJEPTAGS CON

MODEL:JT-EVENT-OO1

8
TrJnh bay: Mal Vn Dung

Trinh by Mal Vn DUrg7

GIld PHAP CHONG GIA VA TRUY XUAT NGUÔN GÔC JEPTAGS

E)!JePtacJ5

SAN PHAM TEM & CHIPJEPTAGS

GIAI PHAP CHÔNG GIA VA TRUY X(JAT NGUON GOC

jeptacs

CONG NGHE TEM, CHfPJEPTAGS
CONG NGHJEPTAGS (2)

9. SMART COLD CHAIN

/

MODEL: JT-COLDO1-US
18

- Ghi nhn nhit
theo thai gian thirc 1 cách chlnh xác
99% và lu'u tr IOn b nhà Iifu trü cOa chip vál pin có
tu6i tho trên 1 nãm và cO th IOn dn 3 näm.
- Vol cOng ngh NFC nên rt than thIn vol ngu'Ol dOng
cO phone NFC hoc thl& b chuyOn dung.
- Khách hang dé dàng klm tra nhit d thitc a thai
dim nhn hang hOa dông Inh
- MÔI 1 the to nhit cO có ma só unique Indentification
(UIO) Number
- Tich hclp len h thông chdng gi jeptags.
- Ap dyng cho vic vn chuyn san phm yêu cu kim
soát nhlt dt thai gian thVc nhi.r dtfçlc pMm, thVc
phám tifol song và các san phm thVc vt
Trinh bay Mai V8n Dung

Cong ngh8 chrp NIC thay th6 M vch, QRc000, Tern phô can SMS

LUXURY BRANDS

D dang kiOrn tra bang dn thodi thông rnlnh
BlOn sn phOm/hang boO cr.a qu KhOch hang thành sOn phOto/hang boa thông rn,nh

Jepta95 nO tong nghO can ntrr/ng hoot dOng dOn gl.bi, d8 d dong
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MODEL: JT-RF-JE-01
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2- Chip JT-RF-ALA-02: Urig dyng quan l hang ton kho và
chOng mt trm siêu thi.
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9 hành 9 may bay. Ghip

Ngun g6c: San xuat và nhp khau tCr M'
Nhà san xuat: Bestsky American Inc
2635 Cunningham Aye, San Jose, CA95148, USA

theo döi hành 19 chông that lc, mat mac.
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Nhà phan ph61 dc quyn tl Vlt Nam Va Chau A
Cong ty ca phan X-Sky Vit Nam

MODEL: JT-RF-AIR-01

55 158, NgO 110 Nggc Ha, P.Nggc Ha, Q.8a Dinh,TP.Hà Ni

4- Chip JT-RF-HOTEL-01: Quàn k9 vt tu trong khách sn nhix

Dln thol : (+84)962-622-229

Email xskyvietnam@gmail.com

khán, man,
MODEL: JT-RF-HOTEL-01
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5- Chip JT-CY-ANJ-US: Gi phap theo dOl ca
và ch6ng gla.

6- Chip JT-TA-ANI-US: Giài pháp theo dOi
BO/Heo và chOng gi
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MODEL: JT-CY-ANI-US

Tal sao quy Khách hang i chçn san phãrn Tern, Chip Jeptags?

MODEL: JT-TA-ANI'US
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TV dOng hhit chudl voog cong
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khOng phàl là quet ma QR Code ma nh cOng ngh n danh TrOn tern
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doanh nghip san phm dä cào ra thi khong the ban cho ngJOl khAc vi
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Quitt h vi glitfi nOt qccO IrInhh nm
ohvyn hing bOo 161 no nhit Ict
no) nOn uuit gg toy ngcsOi to)c
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vy gay bat tin cho ngitOi dmng và doanh nghIp.
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Giá tn ca hang hoá/Sán phärn.

chOng gia a cong ngh nay
Luc1ng thông tin và giài pháp Tern, Chip

Lien he &rc$c W van qua các du an cy the

và CO gia thành phU hop.

2
3iM ohio (I 87 IO5x24 tn-hjm3-so tr

Trinh bay: MaI Van Dfing
-2 vc), 3 (iv TK.ok - lAY I TRO

Tninh bay Mal Van DOr

4cjs

•'

6141 PHAP cH6NG GIA vA TRUV xuAr NGUbN GOc

()•BpIags

TEM & CHIP CCJAJEPTAGS

Lien h
Hay lien h vol ching tâl d dvqc tu van glái phap t6ng th vOi chi
phi hp I nhSt.
E3iên thoai

096 262 2229

- 098 125 7566

Em a

xskyvietnam@gmail.com
dungmv@gmail.com
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TRUNG TAM TU' VAN CHONG HANG GIA

vA BAO VI THUJNG HIIU (PCCP)
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QUY TRiNH
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THAM GIA HE THÔNG CHONG HANG
GIA
VA BAO V THU'€NG mu

Trung tam tir vn Chng hang giã vã Bão v thtrong hiu (PCCP)
*Tr.J s chinh cüa Trung tam: S6 33 Vn Kip, phixäng Bch Dng, qun Hai Ba
Tnrng, thành ph Ha Ni.
*Dia chi np h s:
- Van phông lam vic: 58A Trung KInh, phuing Yen Hôa, qun Cu Giây, thành
ph6 Ha Ni.
- S din thoai: 024.668509191
- Email: info@pccp.vn-Website: http://pccp.vn - Cong dang k: http://dangky.pccp.vn
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LIEN HIP CAC HQI KHOA HOC
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM
VA Kc' THUALT VI1T NAM
Dc 1p - Tr do - H3nh phüc
TRUNG TAM TU VAN CHONG HANG GIA
vA BAO V THUONG mu
/QD-PCCP
Ha Ni, ngày thang nãm 2022
S:
QUYET DThH
V vic ban hành Quy trInh tham gia H thing dãng k
Chng hang giã và Bão v hro'ng hiu
CHU T!CH HO! DONG QUAN L'
TRUNG TAM TU VAN CHONG HANG GIA VA BAO yE TB1J(1NG llIU
Can cü quyt djnh s 121/BT ngày 29/4/1983 cüa Hi dng b tru&ng (Nay
là Chinh phü) ye vic cho phép Lien hip các Hôi Khoa h • c và K5' th4t Vit
Nam chInh thüc thanh 1p và hot dng;
Can cü quyêt djnh so 1795/QD-T1Tg ngày 21/10/2015 cüa Thu ttthng Chinh
phü phê chuán Diêu lê Lien hip Hôi Vit Nam;
Can cu quyêt djnh so 38 8/QD-LHIH}{VN ngày 19/4/2019 cia Doãn chü tjch
Hi dông Trung uang Lien hip các HOi Khoa h9c và K5' thut Vit Nam ye vic
thành 1p Tnmg tam ti.x van Chông hang giá và Bão v thumg hiu;
Can eli Giây chling nh.n hoat dng khoa hQc so A-2070/BKHCN cüa BO
Khoa h9c và Cong ngh cap ngày 10/5/2019;
Can cü Diêu l Trung tam tt.r van Chôn hang giâ và Bão v thuxmg hiu
ngày 19/4/2019 dã duçic Doãn chü tjch Hi dông Trung uong Lien hip các Hi
Khoa hoc và K5' thut Vit Nam phê duyt;
Xét dê nghj tai Ti trInh so 01/2022/TT-GDTT cüa Giám doe Trung tam tu
van Chông hang giã và Bâo ye thucmg hiu.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy trInh tham gia H thong
dang k chông hang giá và báo v thiwng hiêu.
Diu 2. Quyêt dinh nay có hiu lire thi hành kê tü' ngày k.
Diu 3. Hi dng Quán 1, Giám doe Trung tam, các thãnh viOn HOi dOng
Khoa h9c và tnring các phông ban, &Yn v có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay./.
Noi nhn:
- Nhu diu 3;
- Lien hip HKH (d b/c);
- B KH&CN (d b/c)
- Ban Giáni dôc PCCP (de tlh);
- Luu: VT, HDQL.

CHU TICH

Nguyn Xuân Blnh

QUY TRJINII
THAM GIA HE THÔNG BANG K CHONG HANG GL&
vA BAO V THIXONG HLU CHO DOANII NGHIP VA SAN P11kM
(Ban hành kàm theo Quyt dinh s 16/QD-PCCP, ngày 05/01/2022 cia
Chi tjch Hôi a'óng Quán lj Trung tam tw van Chóng hang giá và Báo v thwong hiu)
Trung tam ti.x vn Chng hang giâ và Báo v thuing hiu - PCCP (Center
for Anti-counterfeiring and brand protection) là th chüc khoa hoc cong ngh
cong 1p theo Quyt dnh s 1211BT ngày 29/7/1983 cüa Hi dng Bô tnxng
nay là ChInh phü thuOc Lien hip các Hôi Khoa hoc và K thuat Viêt Nam
thành lap theo quyt djnh s 38 8/QD-LHHHVN ngày 19/04/2019 cia Doàn chü
tjch Hôi dng Trung trng Lien hip các Hôi khoa hoc và k thuat Viêt nam v
vic thành lap Tnmg tam P1 vn Chng hang giá và Báo v thuxxng hiu.
Hoat dông theo Giy Chirng nhn däng k hoat dng Khoa hQc và Cong
ngh s6: A-2070, ngày 10/5/2019 cüa Bô tnr&ng Bô Khoa hc và Cong ngh.
Trung tam PCCP có lirc hrçing các nhà khoa hoc, các chuyên gia du
ngành d tin hành nghiên ciru, thirc hin các d tài, dr an, djch vi khoa hçc Va
cong ngh nhAm dóng gop vào s phát trin cüa xã hOi trong cong tác phông
chng hang giá và báo v thuang hiu & Vit Nam.
D h trçl ChInh phü hin mIc tiêu dua sâ hfru tn tu trâ thãnh cong cii
quan tr9ng nhAm nâng cao nãng hrc canh tranh quc gia, tao mOi tru&ng khuyn
Ithich di mài sang t?o, thüc dy phát trin kinh t, van hóa, xã hi theo tinh
than Quyt djnh 22051QD-TTg cüa Thñ tiràng Chinh phü phé duyt Chuxmg
trInh phát trin tâi san tn tu dn näm 2030 tai Vit Nam.
Trên Co sâ nhfkng két qua du P1 nghiên cfru, phát triên các nhim viii
khoa hQc và cong ngh phic vi cong tác phông chng hang giá và báo v
thixcing hiêu cüa HOi dng Khoa hQc Trung tam P1 v.n Chng hang giá và Bão
v thucmg hiu trong th&i gian qua.
Trung tam P1 vn Chng hang giá và Báo ye thuong hiu dA dAu P1 xây
dung thãnh cOng H th6ng "Bang k chng hang già và bào v thirong hiu".
Mic dIch cüa vic du P1 xây dxng H thng là nhAm tao co s& pháp 1'
d giüp các t chüc, doanh nghip san xut, kinh doanh phi hçip vâi hrc luçrng
chüc näng có bin pháp xü l trit d vn nan hang lau, hang giâ, hang nhái, vi
pham s& hru tn tue, gian ln thucmg mai. Tr do, giiip báo v quyn lcii ngu&i
tiêu dung, chng gian ln thucrng mai, già mao hang hóa, báo v quyn lçii chân
chinh ci1a các t chtrc, doanh nghip san xuAt, kinh doanh.

Ngoài ra, trong qua trinh tham gia H thing, doanh nghiêp con duçic dua
ra các kin, kin nghj v chinh sách, pháp lut trong cong tác cMng hang giá,
hang nhái, hang lâu và gian lan thucmg mai thuOc linh vuc cüa mInh d PCCP
tng hçip và kin ngh trirc tip dn lânh dao cac cp chinh quyn, các cci quan
ch'crc näng nhm tao diu kin t& nht cho các t chüc, doanh nghip san xut,
kinh doanh trong qua trinh hoat dng.
I. Can cfr quyn lçn tham gia chng hang giã và bão v thtnrng hiu nhir sau:
1. Ca nhán, doanh nghip, san pMm, djch vy, thztong hiu dä cfáng kj
qua PCCP së duçic ccp Giy chtng nhn lam cc' sà ctái chz-ng và báo ho khi có
tranh chip thwc'ng mgi xáy ra.
2. Ca nhân, doanh nghip, san pMm, dlch vy, thitoizg hiu dd cfäng k3
qua PCCP sê du-ov c4p ma Qrcode cf tin quán lj, tra thu và phát trin thu-ong
hiu cüng nhw giüp ngitài tiêu dzng, khách hang tra thu qua ma Qrcode.
II. Quy trInh dàng k chng hang giã và bão v thirong hiu Se diroc
thirc hin theo các biróc sau:
Bwóc 1: DANG KY DOANH NG}HEP THAM GIA
- Däng k tham gia h th6ng: "Däng k chng hang giã và bão v
thinrng hiu" cUa Trung tam tix vn Chng hang giá và Báo v thirong hiu
(PCCP) bng hinh thirc trirc tuyn qua dthng link: http://dankv.pccp.vn
- Sau khi nh3n duçrc h sa dng k tr 03-05 ngày lam vic, nu h sci dat
yeu cAu, Trung tam PCCP së gfri email xác nhn vic dãng k thành cong và
cp cho Doanh nghip ID dãng nhp vào h thng.
- Sau khi dàng k trirc tuyn, Doanh nghip np dy dü các giy t&:
+ Dorn dàng k Doanh nghip (Mu 03/2022/TT-PCCP)
+ Giy chüng nhn dang k doanh nghip (dã duçic cong chüng);
+ Logo hoc hInh ánh nhin din thtrang hiu
+ Np l phi theo quy dnh
* Các doanh nghip dt tiêu chu.n sê thrçrc cp: "Giy cháng nhn
Doanh nghip dáng kj chihig hang gui và bdo vç thwong hiu". (Mu
O1/2022/TT-PCCP)
Bwác 2: DOANH NGILEEP DANG KY SAN PHAM
- D dam báo tInh pháp l cüa các san ph.m, Doanh nghip tin hành
dãng nhp vào h thng d tip tiic däng k trirc tuyn cho san phm vào h
thng báo v chng hang giâ va thucmg hi&i cho tCmg san phm.

- Sau khi dàng k trirc tuyn, Doanh nghip np dy dü các giy t?y:
+ Dan däng k san phm (Mu 04/2022/TT-PCCP)
+ Giy chrng nhn v san phm theo quy djnh cüa pháp luât (dã duçic
cong chi'rng);
+ Nlhãn san phm và mu san phm kern theo;
+ Cong b chit hrçing san phm do doanh nghip ban hành;
+ Các H so cp phép khác cho doanh nghip, san phm däng k;
+ Np l phi theo quy djnh.
* San phm san xut trong nuóc, xuAt nhp khu nu dat tiêu chu.n bào v së
duçic PCCP cap: "Giãy chá'ng nhân Sánphm dáng kj cháng hànggiã và bâo
v thwo'ng hiu". (Mu 02/20221TT-PCCP)
Buyfrc3:NQP HO SOTHAMBINHBO SUNG TIIJ C(JQUAN BANG K
* H so' tham djnh b6 sung (nLu yêu cEu) bao gm:
+ Thông tin dÀy dü cüa nhà san xut, nhà phn ph& (giÀy dàng k kirih doanh).
+ThongtindanptemcMnggávàthyxuAtngung&sànphm(N&icó)
+ Ta khai hái quan, CO, CQ di vâi hang hóa nhp khÀu.
+ Các h so, tài lieu khác lien quan.
*L 1..:
- GiÀy cháng nhn và ma Qrcode duçc cAp cho cá nhân, doanh nghip va
san phm sü diing trong thñ gian quy djnh là 01 11am.
- Tài 1iu bàn gc n&i yeu cÀu thAm djnh b sung duçic nOp kern theo h
so däng k së duc PCCP trá 'a 1 bàn sau khi dã cAp giAy churng nhn dãng k,
phu thuôc vào tfrng loai hInh dãng k.
Vi dxi: Khi dàng k chng hang giá và báo v thuang hiu tác phArn am
nhc (bài hat), chü sâ hfm së nOp kern theo 02 bàn in tác phAm (bài hat bao gm
phÀn lài và phÀn nhac)
- Các hang hoá, tâi san giá trj, sâ hfru trI tue, thuorng hiu, djch vi dü tiêu
chuAn cfing duçic cAp GiAy chimg nhn kern ma Qrcode trên.
- Doanh nghip dàng nhp h thng d tra ci'ru k& qua, theo dôi, quân l
trong thai hn quy djnh, ht thai h?n có th xm gia h?n theo mu quy dinh cüa
Trung tam pccp. (Mu 05/2022/TT-PCCP).

- Doanh nghip dirçic Trung tam cc cp ma Qrcode có th sr dmg ma
Qrcode trén d in len san phm, bao bI, tern chng hang giá, th hién trén
website, quâng cáo. . .thi lam dun d nghj sü diing theo thii gian quy djnh là 01
näm. (Mu 06/2022/TT-PCCP).
- Doanh nghip trong thôi gian dàng k së duçic Trung tam tix v.n Ch6ng
hang già và Báo v thrnmg hiu tu vn báo hO các quyn lçii lien quail. Khi phát
hin các d.0 hiu vi pham, Doanh nghip tin hành lam dun d nghi d ducic
Trung tam tu vAn báo hO, ph6i hçp v&i các cci quan chüc näng kjp th?.ii xir 1,
báo v quyn lçn hçip pháp cho Doanh nghip. (Mu 08/2022/TT-PCCP) va
((Mu 10/2022/TT-PCCP).
- Ngithi tiêu dung có th quét ma Qrcode trên giAy chirng nhn ho.c trên
h thong d tra cru thông tin v Doanh nghip cling nhu v san phAm dã duçic
däng ks', khi phát hin hang gin kp thii báo cho nhà San xu&t hoc Phân phi
d duçic lam rô.
* Thôi gian dãng k chng hang giã và bão v thtro'ng hiu: Doanh
nghip ctwçrc Trung tam tiê'p nhn h scr dáng /g theo quy ctjnh, Hói ctng khoa
hoc thdm ctjnh vâ c

Gicy chi-ng nhn cho Doanh nghip tIt 5 ctên 45 ngày lam

vic (lchóng k ngày llvà chü nht). H sc ctâ n5p khóng hoàn igi.
* Tru sv chInh cüa Trung tam: S6 33 Van Kip, phu&ng Bach D&ng,
qu.n Hai Ba Tnmg, thành ph6 Ha NOi.
* Dja chi np h so':
Trung tam tir vAn Chng hang giã và Bão v thmrng hiu (PCCP)
- Van phông lam viêc: 58A Trung Kinh, phuäng Yen Hôa, qun Cu
GiAy, thành ph Ha NOi.
- S diên thoai: 024.6685 9191
- S tài lthoãn: Trung tam tu vn Chng hang gin và Bão v thucing biu (PCCP)
1.Tài khoán Ngân hang: 0804838399999 - Ngân hang Quân dOi MB Bank
2. Tài khoãn kho bac: 375 1.0.9099994 - Kho bac Nhà nuàc Hai Ba Trixng

PHU LUC
DANH MUC CAC BIEU MAu

1. Giy chirng nhn Doanh nghip dng k Chng hang giá và Báo v Thuang hiu.
Mu 1: O1/2022/TT- PCCP
2. Gi.y chirng nhân san ph.m dàng k Ch6ng hang giá và Báo ye Thumg hiu.
Mu 2: 02/2022/TT- PCCP
3. Dcm xin cp giy chüng nhn doanh nghip, th chüc dàng k? ch6ng hang giá
và báo v thirong hiu.
Mu 3:03/2022/Ti'- PCCP
4. Dcm xin cp giy chüng nhn san ph.m ding k) chng hang giá và báo ye
th'ircing hiu.
Mu 4: 04/2022/TT- PCCP
5. Dan d ngh thay di, b sung, cp 'a Giy cháng nhn dãng k chng hang
giá và báo v thucmg hiu.
Mu 5: 05/2022/TT- PCCP
6. Dan xm däng k si'r dmg ma Qrcode cüa PCCP c.p.
Mii 6: 06/2022/Ti'- PCCP
7. Danh miic h sa cAp phép dang k ch6ng hang giá và bâo v thucing hiu.
Mu 7: 07/2022/TT- FCCP
8. Dan d nghi tu vAn CMng hang giã và Báo v Thuang hiu.
Mu 8: 08/2022/TT- PCCP
9. Biu phi däng kr h thng däng k Chng hang giá và Báo v thucmg hiéu
Mu 9: 08/2022/TT- PCCP
10. Dan t6 cáo v vic bj lam giá.

Mä 1: 01120221Ff— PCCP
i

c.i

CQNC EIOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Ty do - Hinh phãc
S&

-DN/20...

GIAY dUNG NII3N DOANEI NGH1P
DANG KY CHONG HANG GIA VA BAO V THUONG H1U
Trung tam Tir vn Ch6ng hang giã vã Bão v thirng hiu (PCCP) - Lien
hip cic Hi Khoa hyc và Kç thuât Vit Nam xác nhn dang ky Chông hang già Va
Bào v Thtrcing hiu nhti sau:
Doanh nghip:

TEN DOANH NGHIPffO CHUC (in Iioa)

Dia chi:
Ma doanh nghip:
Din thoi:
Website

Email:
Don v cap:

So K hoch và Du tir (tinh,thành ph)

Trung tam Tir vn Ch&ig hang giã va Bão v thuong hiu (PCCP) chting
nhn: Ten Doanh nghipITô chüc dä dat tiéu chuán dang k Chng hang giá và Bào
v thtrang hiu./.
Ha N(1, ngay .... iháng -. . nan, 20...
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TRUNG TAM TU VAN CHONG HANG GIA
VABAOVETHUONGHIEU(PCCP)
ClAM oOc

Ma Qrcode
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Mâu 2: O2L2O22iTf-PCCP

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Lp - Tu do - Hanh phic
S•. ....-SP-.....20...

ClAY CHUNG NHN SAN PIIAM
DANG K' CHONG HANG CIA VA BAO V THU'ONG HlL.J
Trung tim Tir vn Chng hing gii và Bão 4 Thtrffng hiu (PCCP) - Lien
hip dc Hi Khoa hçc va K thi4i Vit Namxãc nhn däng k Chng hang già và
Bão v Thtrcmg hiu san phãrn sau:

Ten sin phim fên fling Anh ni,, có
TEN DOANH NGHIEP/TO CHI:IC

Doanh nghip:
Dja chi:
Din thoi:

Website

Email:
Don vi dã kim
nghim wi k du4t:

- lieu chuân quãn ly cht krcmg: ISO
- Các H saphap I khàc dLrqc duyt
CAn cit thco két qua kim nghim, Hi dông khoa hQc thãrn djnh, Trung tim
Tu vgn Ching hang gii vi Bio 4 ThLrung hiu (PCCP) chtrng nhn các sin phãm:
(Ten sin phm) cUa (Ten doanh nghip/tô chüc) dat tiéu chun dang k Ch6ng
hang gii và Bio v Thtnmg hiu./.
Ha i\i, ngby ... ilzáng ....nám 20....
TRUNG TAM TIr VAN CIIONG HANG GIA
vA BAO V THU1NG HIU (PCCP)
ClAM DOC

(Ma Qrcode)
; ti Fri t/t?11: .../.../2O... (Tiuri mm 01 nan:)
C

m

r

I

j

Li

I

I

ti

-

I

i!

11±

I

II
ii

iI-

;I' I
-

-

Ii

/

.4ii

_.II.

II

j
II

I'- •t'•

-

I

_1

- •I3 *i-

II I'

II
ii

-

-

A

It

Ii I!

I

4hT II

1T'I

ssf

I

iT.f"

-ii

i
1

r

::i

i4;

,I

-

-

iq iâ- :iil-1

,
:

T
III

I
I i

I 1 1

iiL

- I.

tt
II

i lilt

I I I i- I

II

TEN CO QUAN CHU QUAN ('nu co)
TEN DOANM NGHIP, TO CHUC

Mu 3: 03/2022/TT-PCcP
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - T do - Hanh phñc
ngày

tháng

nám 20...

IXN MN CAP GIAY CHING NB4N DOANH NGHIP, TO ciirc
HANG K' CHONG HANG GIA VA BAO V THU(NG mu
Kmnh giri: Trung tam tr vn Chóng hang giã và Bão v thiroiig hiu (PCCP)
1. Ten doanh nghip, t chfrc:
- Ten dy dü bang ting Vit:
- Ten vit tt bng ting Viêt (nu có):
- Ten dÀy dü bAng ting nuâc ngoài (nu co):
- Ten vit tAt bAng ting nuâc ngoài (nu có).
2. Tru sr chmnh:
-Diachi:
- Din thoai:
Email:
3. Co quan cp phép doanh nghip, t chüc:
- MA s doanh nghip:
-Do:
Câpngày:
4. Ngtrôi thrng dÀu:
- HQ và ten:
Ngày sinh:
Gith tInh:
- Din thoai:
Email:
- CMND: s&
ncn cAp:
ngày cAp:
D ngh Trung tam tu vAn Chng hang giá và Báo v thtnng hiu xem xét
cap Giây chfrng nhn cho (Ten doanh nghip, t chüc) däng k Chông hang giA
và Báo v Thuxing hiu.
5. Cam kt:
Chu trách nhim v tInh chinh xac, trung thirc cüa nOi dung h sci dàng k
cap giây chfrng nhn.
(Ten doanh nghip, t chüc) xin cam doan thrc hin ding các quy djnh tai
cácdiu: 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 161; 192Bl4thInhsunäm2015
sira di b sung 2017, Nghj djnh 185/2013/ND quy djnh chi tit và huàng dLi thi
hãnh mt s Diu: 213 cüa Luât Sâ hiru trI tu nAm 2005.
N&i vi phm, (Ten doanh nghip, t chuc) xin hoàn toàn ch!u trách nhim
truàc pháp lut.
NGUfl DAI DIN CUA
DOANH NGHIP/TOCH(1C
(1g ten, ctóng dáu)

Miii 4: 04/2022/TT-PCCP

TEN CO QUAN CHU QUAN ('nu co)
TEN DOANH NGfflP, TO CH11C

CONG HOA XA 119! CHU NGHIA YIET NAM
Dc 1p - T do - H3nh phüc
ngày

tháng nám 20..

DON MN CAP GIAY CHUNG NH4N SAN PIIAM
PANG K' CHONG HANG GIA vA BAO V TIJ1JONG HIU
KInh gri: Trung tam tir vn Chng hang giã và Bão v thirong hiu (PCCP)
1. Ten doanh nghip, tE chfrc:
- Ten d.y dü b&ng ting Vit:
- Ten vit tAt bAng ting Vit ('néu co,):
- Ten dAy dü bAng ting nuic ngoài (nu co,):
• Ten vit tAt bAng ting nuâc ngoài ('nu co,):
2. Tru s chInh:
- Dia chi:
- Din thoai:

Email:

3. Co quan cAp phép doanh nghip, t chü'c:
- Ma s6 doanh nghip:
CAp ngày:

-Do:
4. Ngirôi thrng dAn:
- Ho và ten:

Ngày sinh:

- Diên thoi:

Email:

-CMND:s&

Giâi tInh:
ngày cap:

noicAp:

D nghj Trung tam tu vAn Chng hang giá và Báo v thucmg hiu xem xét Cap
GiAy chi'mg nhn San phm Dãng k Ch&ig hang giá và Báo v Thumg hiu:
5. San phAm dãng k:
TT

Ten san phAm

Don vi

Ntr(rcsãn
xuat

Ghi chü

6. Cam kt:
Chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa nOi dung h sci dàng kr
cp gi.y chimg nhn.
(Ten doanh nghip, t6 chfrc) xin cam doan thiic hin dicing các quy djnh ti
cácdiu: 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 161; 192Bô1uâthInhsunäm2015
sira di b sung 2017, Nghj djnh 185/2013/ND quy djnh chi ti& và huàng dn thi
h?rnh môt s Diu: 213 cCia Lut Sâ hUu trI tu näm 2005.
Nu vi phm, (Ten doanh nghip, t chfrc) xin hoàn toàn chju trách nhim
tnthc pháp 1ut.
NGUfl DAI DIN CUA
DOANH NGHIPITO CH1C
(7g ten, ctóng dcu)

Mâu 5: O5/2022/TT- PCCP
TEN CO QUAN CHU QUAN (nu co)
TEN DOANH NGHIEP, TO CHC

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VLT NAM
Dc 1p - Tiy do - H3nh phüc
ngày tháng nám 20..

DON BE NGH!
A • .A
Thay doi, bo sung, cap lai Giay chu'ng nhn dang ky
Chng hang giã và Bão v Thirong hiu
Kinh giri: Trung tam tir vn Chng hang giã và Bão v thiro'ng hiu
1. Ten doanh nghip/t chfrc:
2. Tru s& chmnh:
-Djachi:
- Diên thoai:
Email:
3. Co quan cp phép doanh nghip, t chüc:
- Ma s6 doanh nghip:
- Do:
Cp ngày:
4. Ngirôi dung du:
- HQ và ten:
Ngày sinh:
Giài tmnh:
- Diên thoai:
Email:
-CMND:s&
naicâp:
ngàycâp:
D ngh Trung tam tir vn Chng hang giã và Báo v thirong hiu
PCCP xem xét và cp lai Giy chüng nhn dàng k Chng hang giá và Báo v
Thumg hiu cho:
0 4.1. GCN cho Doanh nghip
0 4.2. GCN cho San phm
vOi 1r do cii th sau:

(Ten doanh nghip, t chfrc) xin cam doan thic hin dung các quy djnh
taicácdiu: 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 161; 192Bôluâthmnhsrnäm
2015 si'ra di b sung 2017, Nghj dinh 185/2013/ND quy dinh chi têt và huàng
dn thi hãnh môt s Diu: 213 cüa Luât Sâ hihi tn tu nàm 2005.
Nu vi phm, (Ten doanh nghip, t chfrc) xin hoàn toãn chju trách nhim
tnthc pháp lut.
NGUI DAI DIN CUA DOANH
NGHIP/TO CHIC
(k) ten, dóng dâu)

Mâu 6: 06/2022/TT-PCCP

TEN CO QUAN C}{cJ QUAN (nu
TEN DOANH NGHIP, TO CHTC

co)

CQNG HOA xA HQI CHtJ NGHiA VIIT NAM
Dc lap - Tir do - Hanh phüc
ngày tháng nám 20..

DON BANG KY stY DIJNG MA QRCODE E
CHONG HANG GIA vA BAO V THUNG HIU CHO SAN PHAM
Kinh giri: Trung tam Pr vAn Ch6ng hang gin và Báo v thirang hiu (PCCP)
1. Ten doanh nghip, t chfrc (Ten dy dü bAng ting Vit)
2. Tm si chInh:
-Diachi:
- Diên thoai:
Email:
A
3. Co quan cap phep doanh nghiçp, to chirc:
- Ma s doanh nghip:
- Do:
CAp ngày:
4. Ngirôi thing du:
- Hç ten:
Ngày sinh:
Giài tInh:
- Din thoai:
Email:
•A

va

-CMND:s:
ncicAp:
ngày cap:
D nghj Trung tam tir vAn Chng hang giã và Bão v thtroiig hiu PCCP
xern xét và CAp ma Qrcode d sü dmg trong vic in tern chong hang giá và báo
v thucmg hiu cho san phAm vài s6 hrcing ci the tai muc 5.
5. San phAm däng k:
TT

Ten san phAm

Don vi

Nithc san
xuAt

S6
hrçrng

Ghi
chü

Hinh tlzü'c dáng kj sü dyng:
o 5.1. Tern chng hang gin sr dung ma Qrcode;
o 5.2. In trrc tip len san phAm. bao bI, nhân mac;
o 5.3. Sr dung

trên các phrnmg tin tmyn thông khác (website, banner, sách...).

5.4. Khác:
Ching tôi hiu rAng day là tài san báo mt chi dành cho chü doanh nghip
sü thing vài m1ic dIch là in tern chng hang giâ va các hoat dông khác duqc Pháp
luat cho phép.
6. Cam kt:
Cong ty (Doanh nghip) không sii ding hay cung cp cho thin vj khác khi
chua ducic Trung tam tu v.n Chng hang giá và Báo v thucing hiêu cho phép d
dung vào mic dIch khác. Nu vi phm Cong ty xin cam kt chju hoàn toãn trách
nhim tnxrc pháp luât.
(Ten doanh nghip, t chfrc) xin cam doan thirc hin dung các quy djnh
t?i các diu: 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 161; 192 Bô lut hInh sr näm
2015 siira di b sung 2017, Nghj djnh 185/2013/ND quy djnh chi tit và hithng
dn thi hành môt s Diu: 213 cüa Luât Sâ hfru tn tu nãm 2005.
Nu vi phm, (Ten doanh nghip, t chfrc) xin hoàn toàn chju trách nhim
truâc pháp lut.
NGU1I DAI DIN CUA DOANH
NGH1P/TO CH1C
(kfi ten, dóng du)

Miu 7: 07/2022/TT-PCCP
LIEN HIP cAc HØI KHOA HOC
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
VA K'? THUT VIT NAM
Dc lap - Ttr do - Hanh phüc
TRUNG TAM TU VAN CHONG HANG GL&
vA BAO V THUONG H1U

HO SO CAP PHEP DANG K1' CHONG HANG GIA
VA BAO V THU€%NG HIU
I. H so' cp phép Doanh nghip däng k? chng hang giã và Bão v
thtroiig hiu
1. Don däng k theo mu có k dóng du cüa ngu?n dti diên doanh nghip
trthc Pháp luât. (Mu 03/2022/TT-PCCP)
2. Bàn sao dâng k kinh doanh (Giy phép clAng k3 kinh doanh dành cho
doanh nghip trong tInh trng clang hot dng)
3. Logo doanh nghip (th hin trên cng clAng k cüa PCCP)
H. H so' cp phép san phm dàng k chng hang giá và Bão 4 thuong hiu
1. Din clAng k sAn phm (Mu 04/2022/TT-PCCP)
2. HInh ãnh sAn phm (ti thiu 03 Anh theo kIch thtrâc tiêu chun, th hin
trên cng clAng k PCCP)
3. Bàn mô tã sAn phm (tInh nAng, thành ph.n, cong ding, ngày sAn xuAt, hn
südpng...)
4. Giy chüng nhn v sAn phmtheo quy dinh cüa phAp k4t (cIA duçic cOng chüng);
5. NhAn sAn phm và mu sAn phm kern theo;
6. Cong b chit lucmg sAn phm do doanh nghip ban hành;
7. Các H sci cp phép khAc cho doanh nghip, sAn phm clAng ks';
LII. H so' thm djnh b sung (nu yêu cu) bao gm:
1.Thông tin clay dü cia nhà sAn xuAt, nhA phãn phi (giy clAng k kinh doanh);
2. Thông tin din vj cp tern ch6ng giA và truy xuAt ngun g& sAn phãm (Nu có);
3. T?i khai hái quan, CO, CQ di vài hang hóa nhp khu.
4. Các h scs, tài 1iu khác lien quan.

Mu 8: 08/2022/TT-PCCP

TEN CO QUAN CHU QUAN ('nu co)
TEN DOANH NGHIP, TO CHC

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

ngày tháng nám 20..

DON DE NGH! TUVAN
CHONG HANG GLk VA BAO V THIXONG HIEU
KInh gri: Trung tam tir vn Chng hang giA và Bão v thirong hiu (PCCP)
1. Ten doanh nghip, t chuc (Ten dy dü bAng ting Viêt)
2. Tru s chInh:
-Diachi:
-Diênthoai:

Email:

3. MA ID DN:

Cp ngày:

4. Ngrôi dfrng dAn:
-H9vàtên:
- Din thoai:
-CMND:s6:

Email:
nmcp:

ngàycp:

D& nghj Trung tam tir vAn Chng hang giã và Bão v thirong hiu tii
vAn cho (Doanh nghip/T chirc) v cac vAn d lien quan dn chng hang gin va
báo v thixcing hiu chüng tôi.
Thông tin yêu cAn tix vAn báo hO nhu sau:

NGUfl DAI DIN CUA DOANH
NGHIEP/TO CHUC
(7cj ten, dóng du)

LIEN HIP CAC HOT KHOA HOC
VA K'? THUJT VI1T NAM
TRUNG TAM TU' VAN CHONG HANG GL&
VA BAO V THIXONG HIEU

Mu 9: 09/2022/TT-PcCP
CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc

BIEU PHf THAM GIA HJ THÔNG
CHONG HANG GIA VA BAO V THU(%NG HIU
- Can c& Nghj ct/nh sá 60/2021/ND-CF ngày 21/6/2021 cüa ChInh Phü quy ct/nh
v co ch tw chz tâi chInh cáa don vj s nghip cong ip,
- Can th quyt ct/nh s. 388/QD-LHHHVN ngây 19/04/2019 cza Doàn chi t/ch
Hôi dng Trung wang Lien hip các H3i khoa hQc và kj thut Vit nam v vic thành
4p Trung tam tw vcn chng hang giá và báo v thwcrng h4êu;
- Can c& vào Gi4y chzng nhn hogt ctng khoa hQc sd. A-2070/BK[ICN cia Bô
Khoa hQc và Cong ngh cp ngày 10/05/2019,
- Can c& Diu l Trung tam tw vdn chng hang giá và báo v thwong hiu ngày
19 tháng 04 nám 2019 dwçic Doàn cht t/ch H3i ctáng Trung wang Lien hip các H5i
khoa hQc và kj thut Vit nam phê duyct;
- Can th quyt ct/nh s 16/QD-PCcP ngày 05/01/2022 cia Chü t/ch Hi d'ng
quán l3 trung tam Tw vcn Chng hang giá và Báo v thwcrng hiu v vic ban hành quy
trInh dáng 19) tham gia h thong "Chng hOng giO và Báo v thu-ang hiu ".
Trung tOrn Tw vcn Chdng hang giá và Báo v thwang hiu ban hành Biu phi
tham gia h thong "Chng hang giá và Báo v thu-ong hiu" nhw sau.
STT

Ma phi

1

PCCP-001

2

PCCP...002

Ni dung
Phi doanh nghip däng k tham gia he th6ng
"Chng hang giâ và Bâo v thuong hiu".
Lê phi däng k san phm trên he th6ng "Ch6ng
hang giá và Báo v thuong hiu".

Mfrc phi
vnd)
5.000000
299.000

Lwu 5:
***Bi u phi nay có hiu lirc tr ngày 05/01/2022.
- Di vài các san phcm khi tham gia h thong "Chng hang giá và Báo v
thwoiig hiu" bt bu3c phái thrc hin ctánh giá ct/nh 19) hang nám, néu qua th&i hgn mt
nOm tinh tfc thOi ctkm ccp giây lcn dcu ho4c thai ctkm dánh giá ct/nh Ig) gOn nhOt ma
doanh nghip hoc t chi-c không ths-c hin ctánh giá ct/nh 19) cho san phcm thI gicfy
chz-ng nhçn tham gia h thong "Chng hOng giá và Báo v thu-ong hiu" cüa sOn phcm
ctó sê tu dng ht hiu lrc.
- Thai han ccp Giy chzng nhán và ma Qrcode có hiu 4c th ding trong vOng
01 nám. Ht th&i gian quy ct/nh Trung tam sê thông báo bcng email trtthc 15 ngày ctèn
Doanh nghip, t chzk, cá nhOn ct tiln hành lam thu tyc gia hgn theo quy ct/nh.

Mu 10: 10/2022/TT-PCCP
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc
, ngày........tháng........nãm...
D(N TO CÁO VIC BAN HANG GIA
(V/v: Ong/Cong ty
có hành vi ban hang giá)
KInhgã±
- Cong an xã (phumg, thj ti4n)
- Tnrâng cong an (phuemg, thi trãn)
- Ong
- Can ci Bô lut hInh sir nãm 2015 2'u'crc tha d'i, bá sung nàm 2017,
- Can ci ..................
Ten tôi là:
.
Sinh näm:
. cp ngày. . .1....!
Can cithc cOng dan s&
. do CA
Da chi thumg trü:
Hin dang Cu trCi ti:
S din thoi lien he:
(Nu là t6 chfrc thI trInh bay nhtr sau):
Cong ty:
Djachitriisè:
. cAp ngày.. .1. . .1
Giy CNDKDN s&
Do Sâ KH&DT
Din thoai:
Ng'ithi dai diên theo pháp lut: Ong/Bà
Sinh näm
Chüc vu:
Can cü dai din:
Can cuic cOng dan s6:
do CA
. cap ngày. . .1.. .1
DjachithuingtrCi:
Hin dang cu trñ ti:
S din thoai lien h:
)
Tôi xin trInh bay vth Qu cc quan sr vic sau:
(TrInh bay ye sir viêc là nguyen nhán dan den viêc ban lam doiz, nêu dtrcrc các
can th ma ban th dung dé nh4n dznh hành vi cia chü the bj to cáo là hành vi ban
hang giá)

San phm hiên dang bj lam giá và gian lan throng mai trên thuOc quyn
cüa chiing tôi dã dàng k3' chIrng nhn, km mâu và cap ma QR code san phâm
tham gia chng hang giã và báo v thrnmg hiu ti Trung tam ttx van chông hang
giá và báo v thucmg hiu theo Giây chiirng nhãn sô
ngày . . .tháng ... nàm
Can cu Dieu 192; Diêu 341 Bô lut hInh sy nám 2015 durc süa di, bEi sung

näm 2017 quy djnh: "Diêu 192. T3i san xuát, buôn ban hang gid.
1. Ngu-ài nào san xuaAt, buôn ban hang giá thu3c môt trong các trwàng hcip sau
day, nêu không thu5c trwông hctp quy dlnh tgi các diêu 193, 194 vâ 195 cta Bô

luát nay, thI biphat tiên tI- 100.000.000 dông den 1.000.000.000 ctóng hogcphgt
tà tzr 01 nám den 05 nám:
a) Hang giá twong dwong vói s htong cia hang thgt hogc hang hóa có cüng tInh
náng k9 thuát, cong dung frj giá tit 30.000.000 ctOng ctên dithi 150.000.000 dOng
hoác dithi 30.000.000 dOng nhu-ng dä bj xtphqt vi phgm hành chInh ye m5t trong
các hành vi quy djnh tgi Diêu nay hogc tgi môt trong cácdiêu 188, 189, 190, 191,
193, 194, 195, 196 và 200 cia Bô lu2t nay hoác dã bi kêt an ye m5t trong các t5i
nay, chwa dirçrc xóa an tIch ma con viphgm;
b)Gây thwo'ng tIch hoác gay tn hgi cho thc khOe cüa ngzthi khác ma 13' lé ton
thwung cc' the ti- 31% ctên 60%;
c)Thu icri bt chInh t 50.000.000 dng dIn dithi 100.000.000 &ng,
d)Gay thiçt hgi ye2 tài san tz't 100.000.000 ctng dIn dithi 500.000.000 ctng.

2. Pham t5i thupc môt trong các trithng hop sau day, thI bj phat tà tc 05 nám dIn
l0nãm:
a) Co t chzc,
b) Co tInh chIt chuyên nghip,
c) Lcn dung chtc vy, quye2n hgn;
d) Lcñ dung danh nghia cc' quan, tl chic;

d) Hang giá twcrng theong v&i s hcrng cia hang th4t hoác hang hóa có thng tInh
náng k9 thugt, cOng dung trl giá tir 150.000.000 ctOng den dithi 500.000.000
ctOng;
e) Thu lcvi bIt chInh tz't 100.000.000 dng dIn dwói 500.000.000 dIng,

g) Lam chIt ngtthi
h) Gay thu-crng tIch hoàc gay tn hgi cho s&c khOe cüa ngu-&i khác ma t lê tIn
thu-crng co the 61% Era len;
i) Gay thu-ong tIch hoác gay tIn hgi cho thc khOe cüa 02 ngw&i fr& len ma tong t)
l tOn thu-ong cc' the cüa nhing ngzt&i nay tz'r 61% den 121%;

k) Gay thiet hgi ve2 tài san tir 500.000.000 dng dIn dtrói 1.500.000.000 dIng;
1) BuOn ban qua biên gi&i;
m,) TáiphQm nguy hilm.
liiêu 341. Ti lam giã con dlu, tài lieu cüa co' quan, tl chác; 45i sfr dng con
dlu, tài lieu gill cüa co quan, to chá'c (9i tat là Tçi lam gi4).
1. Ngw&i nào lam giá con dlu, tâi lieu hoc gily tO' khác cáa cc' quan, tl chz-c
hoác sz dung con dáu, tâi lieu, giây tO' do thuc hiên hành vi trái pháp 1u4t, thi b

phgt tin tü' 30.000.000 dng dèn 100.000.000 thng, phgt cái tgo khong giam giic
den 03 nám hogc bj phgt tà tIc 06 tháng den 03 nám.
2. Pham t5i thuçc môt trong các trzcông hQp sau day, thI bj phgt ti tIc 02 nám den
05nám:
a) Co td chIcc,
b) Pham t5i 02 ldn Ira len;
c) Lam t1 02 dn 05 con dcu, tài lieu hogc gicy tà khác;
d) Sic dyng con du, tài lieu hogc gi4 tà khác thicc hin tç5iphgm;
a') Thu loi Mt chInh 10.000.000 dng din dithi 50.000.000 dong;
e) Táiphgm nguy hie2m.
3. Pham ti thu5c môt trong các tncông hQp sau day, thI bj phgt th tIc 03 nám din
07 nám.
a) Lam 06 con dtu, tài lieu hoqc gidy tà khác trà len;
b) Sic dyng con du, tài lieu hogc gi4 t& khác thcc hin 4$i pham rct nghiêm
trong hogc t5i dgc biçt nghiem trong;
c) Thu ku Mt chInh 50.000.000 ding tró len.
4. Ngic&i phgm ti cOn cO th bj phgt tin tIc 5.000.000 ding din 50.000.000 ding.
Tôi nhn th.y rAng, hành vi cüa:
Ong:
Sinh nAm:
Can cirâc cong dan s
doCA
câpngày..../..../......
Dia chi thir?ing tth:
Hiên dang Cu trü tai:
S din thoai lien h:
(Nu là t chfrc thI trInh bay nhfrng thông tin sau):
Cong ty:
Dja chi trii sâ:
Giy CNDKDN s&
Do Sâ KH$DT
. cp ngày.. .1.. ..1
Din thoai:
Ngu&i dai din theo pháp 14t: OngfBà
. Sinh nàm:
Chirc vu:
Can ci'r dai din:
CAn cixâc cong dan s&
do CA
. c.p ngày. . ..1.. ..1
Dja chi thutmg tri:
Hin dang Cu tr(i tai:
S6 diên thoai lien he:
)
(Trtthng hcip ban không nAm duçic t& cá nh&ng thông tin nay, ban chi cn trInh
bay nhfrng thông tin bn biêt)
Là hành vi vi pham quy djnh tai dim..... K/joan..... Bitu
Lu2t/Nghj
din/si... (dua ra quy djnh ye hành vi vi phm và bin pháp xü phat tuclng 1mg).

Do vay, tôi lam don nay kInh d nghj Qu' co quan xem xét, tin hành
diêu tra, xác minh và có biên pháp xü 1' nhñng dôi tixçlng có hãnh vi vi pham trên
theo quy dmh cüa pháp luât.
D nhiTtng di tuçlng nay chm düt hành vi
(có th dua ra yeu cu
cüa cá than b?n ye vic xir 1' nguii vi phm nhir bôi thithng thiêt hai nêu có can
p
p
p
cu cho rang yeu cau do la hçp ly).
Tôi xin cam doan nhttng thông tin ma mthh dã nêu trên là dáng su that.
KInh mong Qu co quan xem xét và giài quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut, dam
báo quyên và loi Ich hçip pháp cüa tôi ciing nhu nhting ngu&i tiêu dmg khác.
Tôi xin tran thãnh cam on!

T0

gui:

- Nhu trên;
•PCCP (d nghi tham gia xtr 1)
- Luu.

NGUIJTO CHUC YLET ior
K, ghi rö hQ tên/a'óng du

