
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:        /SKHCN-TĐC 

V/v hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh đăng ký quyền sử 

dụng mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, 

đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố; 

 - Liên minh các hợp tác xã. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 690/KH-UBND ngày 01/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức tuần lễ giới thiệu miến dong và các sản phẩm 

OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải phòng. Sở 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng mã số 

mã vạch, ghi nhãn hàng hóa, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm 

miến dong và các sản phẩm OCOP như sau: 

I. Đăng ký sử dụng Mã số mã vạch: 

1.Thành phần hồ sơ (Quy định tại điều 19c, mục 7 Nghị định 

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ). 

a) Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm: 

-   Đơn  đăng ký sử dụng mã số, mã vạch  đã điền đầy đủ thông tin, thủ 

trưởng ký tên, đóng dấu theo mẫu.(02 bản) 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc 

Quyết định thành lập (đối với các tổ chức khác). (01 bản) 

- Ghi chú: Bản sao giấy chứng nhận phải được chứng  thực hoặc không 

chứng thực phải có bản gốc để đối chiếu. 

- Lưu ý: Nộp phí cấp mới đồng thời khi nộp hồ sơ 

b) Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ; 

- Bản chính Giấy chứng nhận (trừ trường hợp bị mất). 

- Ghi chú:  bản sao giấy chứng nhận phải được chứng  thực hoặc không 

chứng thực phải có bản gốc để đối chiếu. 

2. Mức thu phí: (Quy định tại điều 4, Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 

11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính) 

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=128994
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=128994
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- Mức thu phí đăng ký mới MSMV là  1.500.000đ/ 1 tổ chức, cá nhân 

trong đó 1.000.000đ là phí cấp và hướng dẫn sử dụng đối với tổ chức, cá nhân 

sử dụng mã doanh nghiệp GS1 và 500.000đ là phí duy trì của năm đăng ký  

- Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí 

duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên. 

* Các tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp về Trung tâm MSMV Quốc gia 

hoặc chuyển khoản qua các tài khoản sau.  

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh 

Cầu Giấy 

Số tài khoản: 1507201067907 

Đơn vị hưởng: Trung tâm  Mã số Mã vạch Quốc gia. 

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Nam Thăng Long 

 Số tài khoản: 122000064913 

 Đơn vị hưởng: Trung tâm  Mã số Mã vạch Quốc gia 

* Lưu ý: 

- Khi chuyển khoản đề nghị các tổ chức, cá nhân ghi rõ theo cú pháp sau: 

+ Phí cấp mới: 
 <Tên doanh nghiệp ngắn gọn> <Số giấy phép ĐKKD> DANGKYMOI 

- Phí duy trì hàng năm : 

<Tên doanh nghiệp ngắn gọn> <mã số GPC được cấp> PHIDUYTRI 

  3. Đăng ký online 

Khi thực hiện đăng ký sử dụng MSMV các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng 

ký online trên trang http://vnpc.gs1.org.vn  (thực hiện đăng ký song song khi nộp 

bản giấy). Sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống 

http://vnpc.gs1.org.vn tổ chức cá nhân thực hiện nộp hồ sơ online trên hệ thống. 

- Trung tâm MSMV Quốc gia nhận được hồ sơ bản giấy của tổ chức, cá 

nhân sau 5-7 ngày  kể từ ngày nhận được hồ sơ sẽ gửi thông báo cấp mã GPC  

của tổ chức cá nhân qua địa chỉ mail của doanh nghiệp đã đăng ký qua đơn. Sau 

đó tổ chức cá nhân thực hiện kê khai thông tin sản phẩm theo quy định. 

(Kèm theo mẫu đơn đăng ký quyền sử dụng MSMVcấp mới và đơn xin cấp 

lại MSMV)  

II. Ghi nhãn hàng hóa: 

- Ghi nhãn hàng hóa yêu cầu đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định 

111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng 

hóa. Trong đó lưu ý: 

+ Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa quy định tại khoản 5 điều 

1 Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày  

http://vnpc.gs1.org.vn/
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+ Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại 

Phụ lục I của Nghị định 111/2021/NĐ-CP. 

+ Định lượng trên hàng hóa phải ghi rõ “khối lượng tịnh” không được viết 

tắt và định lượng bằng đại lượng đo lường Việt Nam cụ thể gam(g), kilogam 

(kg), lít (l), mililit (ml)... 

+ Trường hợp một bao bì thương phẩm có nhiều đơn vị hàng hóa thì phải 

ghi định lượng của từng đơn vị hàng hóa và định lượng tổng của các đơn vị hàng 

hóa . Ví dụ hộp trà có 20 gói: Khối lượng tịnh: 40g (20 gói x 2 g) 

Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn vướng mắc 

liên hệ với Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bắc Kạn để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

IV. Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu  

1. Tài liệu tối thiểu 

- 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A 

của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải 

được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của 

nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, 

ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải 

được dịch ra tiếng Việt. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả-

rập hoặc la-mã thì phải dịch ra chữ số ả-rập; phần Danh mục các hàng hoá/dịch 

vụ trong tờ khai phải được phân  nhóm phù hợp với bảng phân loại quốc tế về 

hàng hoá, dịch vụ (theo Thoả ước Nice lần thứ 11)] 

- 05 Mẫu nhãn hiệu kèm theo (mẫu nhãn hiệu kèm theo phải giống hệt mẫu 

nhãn hiệu dán trên tờ khai đơn đăng ký kể cả về kích thước và màu sắc. Mẫu 

nhãn hiệu phải được trình bày rõ ràng với kích thước của mỗi thành phần trong 

nhãn hiệu không lớn hơn 80mm và không nhỏ hơn 8mm, tổng thể nhãn hiệu 

phải được trình bày trong khuôn mẫu nhãn hiệu có kích thước 80mm x 80mm. 

Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu trên tờ khai và kèm 

theo đều phải được trình bày đúng màu sắc cần bảo hộ); 

- Chứng từ nộp phí, lệ phí. 

Trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu 

chứng nhận, ngoài các tài liệu tối thiểu nêu trên, đơn đăng ký cần phải có thêm 

các tài liệu sau: 

- Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận; 

- Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản 

phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng 

cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của 

sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của đặc sản địa 

phương); 
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- Bản đồ khu vực địa lý (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận 

nguồn gốc địa lý của sản phẩm, hoặc nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ 

nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương). 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho 

phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa 

phương để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể, nhãn 

hiệu chứng nhận có chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của 

đặc sản địa phương). 

 2. Các tài liệu khác (nếu có) 

- Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn đăng ký nộp thông qua các tổ chức dịch vụ 

đại diện sở hữu công nghiệp); 

- Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (nếu nhãn hiệu 

yêu cầu bảo hộ có chứa các biểu tượng, cờ, huy hiệu của cơ quan, tổ chức trong 

nước và quốc tế…); 

- Tài liệu xác nhận quyền đăng ký; 

- Tài liệu xác nhận thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác; 

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu 

tiên). 

 3. Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký 

- Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ và loại văn bằng bảo 

hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với nhãn hiệu nêu trong đơn; 

- Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài 

liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại các điểm 7.3 và 7.4 của 

Thông tư  01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt; 

- Mọi tài liệu đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ 

và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 

(210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, theo 

phông chữ Times New Roman, chữ không nhỏ hơn cỡ 13, trừ các tài liệu bổ trợ 

mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn. 

- Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và 

điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp; 

- Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự 

trang đó bằng chữ số Ả-rập; 

- Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một 

cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sữa chữa; trường hợp phát hiện có 

sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu 

trí tuệ thì người nộp đơn có thể sữa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa 

phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn; 
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- Thuật ngữ dùng trong đơn phải thống nhất và là thuật ngữ phổ thông 

(không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, 

phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt 

Nam); 

- Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một 

phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn. 

 4. Phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu 

- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ 

- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ 

- Phí tra cứu phục vụ TĐND: 180.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ 

- Phí tra cứu cho sản phẩm, dịch vụ thứ 7 trở đi: 30.000VNĐ/01 sản phẩm, 

dịch vụ 

- Phí thẩm định nội dung: 550.000VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ 

- Phí thẩm định nội dung cho sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi: 

120.000VNĐ/01 sản phầm, dịch vụ. 

 5. Thời hạn xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu 

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được 

xem xét theo trình tự sau: 

- Thẩm định hình thức: 01 tháng 

- Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu 

có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ 

- Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn. 

 6. Hình thức nộp đơn 

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình thức nộp 

đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể: 

a) Hình thức nộp đơn giấy 

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, 

cụ thể: 

- Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội. 

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện, người nộp đơn 

cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển 

tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của 

Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp. 

(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn 

nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện 

tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó). 

b) Hình thức nộp đơn trực tuyến 
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- Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và 

chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được 

Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền 

SHCN. 

- Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo 

và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục 

Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp 

nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp 

tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người 

nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào 

các ngày làm việc trong giờ giao dịch để  xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp 

trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định. Nếu tài 

liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số 

đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu 

và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận. Trong trường hợp 

Người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến 

sẽ bị hủy và Thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho Người nộp đơn trên 

Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến. 

Lưu ý: Đây là danh mục thuộc thủ tục hành chính dịch vụ công cấp Bộ, 

không thuộc cấp tỉnh, tuy nhiên các tổ chức, cá nhân trước khi làm thủ tục nộp 

hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể tham khảo ý kiến của Sở Khoa học và 

Công nghệ, qua Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành (hỗ trợ miễn phí) 

để được hướng dẫn cụ thể. 

Đề nghị Liên minh Hợp tác xã, UBND các huyện, thành phố triển khai văn 

bản này đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, trên địa bàn các 

huyện, thành phố quản lý./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                          
Gửi bản điện tử  

- Như  kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Công thương (để biết); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TĐC 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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Mẫu 1: Mẫu đơn đăng ký quyền sử dụng MSMV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 
......, ngày… tháng.....năm…. 

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH1 

 

Thông tin tổ chức: 
Tên bằng tiếng Việt*:.............................................................................................. 

Tên bằng tiếng Anh (hoặc tiếng Việt không dấu):.................................................. 

Số Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư*:.............................................................................................. 

Ngày cấp*:........................................................ Cơ quan cấp*:............................... 

Địa chỉ*:................................................................................................................... 

Điện thoại*:.................................................................. Email:................................ 

Đăng ký trích nợ tự động (Điền √ vào ô trống): 

□ Qua tài khoản                                                   □ Qua ví điện tử 

□ Qua thẻ ngân hàng                                           □ Khác (Other)............................ 

Lĩnh vực hoạt động (Điền √ vào ô trống): 

□ Sản xuất                                              □ Thương mại                          □ Bán lẻ 

□ Dịch vụ                                               □ Khác:............................ 

Chúng tôi xin đăng ký sử dụng loại mã* (Điền √ vào ô trống): 

□ Tiền tố mã doanh nghiệp 

(GS1 Company Prefix GCP) 

□ Mã doanh nghiệp GS1 loại 12 số (GCP-12) 

□ Mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (GCP-10) 

□ Mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (GCP-9) 

□ Mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (GCP-8)2 

□ Mã địa điểm toàn cầu GLN3 

(Global Location Number) 

□ Dành cho địa điểm vật lý (Physical location) 

□ Dành cho địa điểm số (Digital location) 

□ Dành cho pháp nhân (Legal entity) 

□ Dành cho đơn vị chức năng (Functional 

entity) 

□ Mã thương phẩm toàn cầu 8 chữ số EAN-8 (GTIN-8)3 

Đại diện tổ chức * 

Chức danh Họ và tên 
Chức vụ, 

đơn vị 
Điện thoại 

Hòm thư điện 

tử (Email) 

Đại diện có thẩm 

quyền 
        

Người liên lạc chính         

___________________ 

* Trường thông tin bắt buộc kê khai. 
1 Các thông tin kê khai có thể được cập nhật phù hợp với yêu cầu của Tổ chức 

mã số, mã vạch quốc tế GS1. 
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2 Chỉ cấp theo khuyến cáo của Tổ chức mã số, max vạch quốc tế GS1. 
3 Danh mục mã địa điểm, thương phẩm gửi kèm. 

Chúng tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và cam kết thực hiện 

đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến mã số, mã vạch, các quy định 

về phí và các điều khoản sau đây: 

- Chỉ sử dụng mã số đã được cấp cho các sản phẩm, dịch vụ của mình; 

- Thực hiện đúng các quy định về nộp phí và nộp phí duy trì theo quy định 

của pháp luật; 

- Khi vì lý do nào đó (bị giải thể, phá sản, v.v...) không còn nhu cầu sử 

dụng mã số đã được cấp, chúng tôi sẽ thông báo bằng văn bản cho Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời gian 01 tháng kể từ ngày giải thể 

hoặc phá sản; 

- Nếu đổi tên, tư cách pháp nhân hoặc địa chỉ, chúng tôi sẽ thông báo cho 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong thời gian 01 tháng kể từ ngày 

có thay đổi để làm thủ tục đổi giấy chứng nhận. 

  

  …., ngày... tháng... năm... 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu 2: Đơn đăng ký cấp lại MSMV 

 

 (TÊN TỔ CHỨC 

SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ 

VẠCH) 

------- 

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

--------------- 

Số: …………………… 

V/v cấp lại Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng mã số, 

mã vạch 

…………, ngày …. tháng …. năm ……… 

  

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Ngày …… tháng …... năm………, chúng tôi đã được Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch số: 

(B/N)………….. và được sử dụng mã số doanh nghiệp là: 

893……………………… 

Hiện nay, do ……….. (nêu lý do thay đổi)……….., nên kính đề nghị Tổng 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

mã số, mã vạch và cho phép cơ sở duy trì sử dụng mã số đã được cấp: 

893........................ 

Hồ sơ gửi kèm gồm: 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập. 

2. Giấy chứng nhận đã được cấp. 

3. Bản đăng ký sử dụng mã số, mã vạch đã điền các thông tin thay đổi. 

Chúng tôi xin chấp hành đầy đủ mọi quy định liên quan đến việc cấp, sử dụng 

và quản lý mã số, mã vạch hiện hành. 

  

  LÃNH ĐẠO CỦA 

TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP 

(Ký tên, đóng dấu) 
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