
國外植物品種權申請辦法—越南 

一、 基本條件： 

經行政院農業委員會公告適用「植物品種及種苗法」植物種類之新品種，

具備新穎性、可區別性、一致性、穩定性及一適當品種名稱。 

或是具備歐洲、美國、日本等已通過植物品種權之新品種。 

二、 申請應備書件：(請參照範例) 

  越南植物品種權申請書 1份(越南當局+中文) 

  越南品種權說明書 1份(越南當局+中文) 

  植物性狀檢定表 1份(英文) 

  品種特性彩色照片光碟 1份 

(品種特性彩色照片 10張，請存 JPG圖形檔，並含上述文件之電子檔) 

  國內、歐洲、美國、日本等已通過植物品種權之相關證明 

(如：臺灣植物品種權證書) 

  申請費新台幣 20,000元 

  授權書 3份(一式兩份，共計 6頁) 

  申請人身分證影本與護照影本 

  國外品種權申請表單 1份 

三、 聯絡窗口 

聯絡單位：社團法人台灣蘭花產銷發展協會 

執行單位：臺灣蘭花品種商業服務中心                                                                            

聯絡地址：台南市後壁區長安里烏樹林 325號 

聯絡人：張雅棉                                                                  

Email：togaorg010@gmail.com 

電話：(06)6830304                      傳真：(06)6830625 
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表單編號： 

臺灣蘭花品種商業服務中心--國外品種權申請表單 

申請者 姓名 (中文)  

(English)  

公司 

/職稱 

 

電話/手機  傳真  

E-mail 

 

地址         縣市         鄉鎮市區          路街    段     巷     弄      號之    樓之     室 

品種資訊 申請品種  

品種名 (中文)                               (English) 

 

申請國家 □日本     □越南     □美國     □荷蘭     

收費機制、相關表單

寄送(E-mail) 

□同聯絡人電子信箱 

□請寄其他電子信箱：_____________________________ 

(註：依照申請國家不同有所變更，將連同表單一併寄送) 

                                                                             聯絡單位：社團法人台灣蘭花產銷發展協會 

                                                                             聯絡地址：台南市後壁區烏樹里烏樹林 325 號 

                                                         聯絡人：張雅棉 

                                                                   Email：togaorg010@gmail.com 

                                                     電話：(06)6830304 

                                                     傳真：(06)6830625 



 
 

越南植物品種權申請書 

(請以英文書寫) 
申請編號： 

 

 

     (由單位填寫) 

申請日期： 

一、 植物種類： 

學名： 英名(字母大寫)： 

二、 品種名稱： 

中名：  英名(字母大寫)： 

三、 品種權申請人：  

姓名或名稱：  

地址： 

聯繫地址： 

國  籍： 電話/住家/手機： 

傳真： E-MAIL： 

四、 品種權申請代表：  

姓名或名稱：  

地址： 

電話/住家/手機： 傳真： 

E-MAIL：  

五、 育種者： 

姓名或名稱：  

地址： 

聯繫地址： 

國  籍： 電話/住家/手機： 

傳真： E-MAIL： 

共同育種者：請列出姓名、國籍、地址、傳真、信箱等清單 

 



 
 

六、 品種權轉移形式： 

□合約   □繼承   □其他(請說明)  

七、 育成地點、育種歷史： 

 

 

 

 

八、 其他國家之品種權申請： 

品種證號： 

提交申請之日期和地點： 

申請編號： 申請狀態： 

品種名稱： 

九、 於越南市場是否具備商業名稱： 

□否 

□是，首次出售日期： 

品系名稱：  品種名稱： 

十、 是否曾申請品種優先權： 

首次申請單位/組織： 

申請日期： 品種名稱： 

十一、 該品種是否曾於越南市場，經育種者同意或授權於市場上販售與其他用途： 

□否 

□是，首次出售日期： 

出售之商品名：  

十二、 該品種是否曾於其他國家，經育種者同意或授權於市場上販售與其他用途： 

□否 

□是，首次出售日期： 

出售之商品名：  

十三、 DUS技術檢驗： 

□否 

□已完成，檢驗單位：  

完成檢驗日期： 檢驗地點： 

DUS檢驗報告：(請附上影本) 檢驗案號： 



 
 

□進行中，檢驗單位： 

檢驗區間： 檢驗地點： 

檢驗案號：  

□不曾檢驗 欲申請檢驗： 

 

附錄、 
共同育種者 

1. 姓名: ................................................................... 

   地址: ................................................................... 

   國籍: ................................................................... 

   電話: 單位 .............家庭 ............... 手機....................... 

   Fax: ........................... E-mail: ................................ 

2. 姓名: ................................................................... 

   地址: ................................................................... 

   國籍: ................................................................... 

   電話: 單位 .............家庭 ............... 手機....................... 

   Fax: ........................... E-mail: ................................ 

3. 姓名: ................................................................... 

   地址: ................................................................... 

   國籍: ................................................................... 

   電話: 單位 .............家庭 ............... 手機....................... 

   Fax: ........................... E-mail: ................................ 

4. 姓名: ................................................................... 

   地址: ................................................................... 

   國籍: ................................................................... 

   電話: 單位 .............家庭 ............... 手機....................... 

   Fax: ........................... E-mail: ................................ 

5. 姓名: ................................................................... 

   地址: ................................................................... 

   國籍: ................................................................... 

   電話: 單位 .............家庭 ............... 手機....................... 

   Fax: ........................... E-mail: ................................ 

 



 
 

 



Application number :     

 

 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG 
 

                             APPLICATION FOR PLANT VARIETY PROTECTION (PVP) 

                                                               

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Tên chủ đơn (chủ sở hữu giống cây trồng) - Applicant:  
  ..............................................................................................................................................................................................................

..   

 

Địa chỉ - Address: ...........................................................................................................................................................................................  

 

Địa chỉ liên hệ - Contact address (in case of necessary): .......................................................................................................  

 

......................................................................................................................................................... ....................................................... 

 

Quốc tịch - Nationality (chủ đơn là cá nhân – For individual) :  ...........................................................  

 

Điện thoại – Tel No:   ………………………Fax: ……………………………E-mail: …………………………. 

 

2. Đại diện của chủ đơn - Representative (trường hợp nộp đơn qua đại diện – In 

case of filing the application by Representative): 

 

 .................................................................................................................................................................  

 

Địa chỉ - address:  ....................................................................................................................................  

 

Điện thoại – Tel No: …………………………. Fax: …………………………………E-mail : ………….. 

 

3.  Tên loài cây trồng - Species (Viết bằng tiếng Việt và tên La tinh – Vietnamese and  

Botanical name):  

 

 .................................................................................................................................................................  

 

4.  Tên giống đăng ký bảo hộ (viết chữ in hoa) – Variety name (Capital Letter):  

 

DẤU NHẬN ĐƠN VÀ SỐ ĐƠN 

(Dành cho cán bộ nhận đơn) 

STAMP AND NO OF APPLICATION 

(For the staff of PVPO only) 

Kính gửi:                                                                                                 

Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới 

Cục Trồng trọt  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

To: 

        Plant Variety Protection Office (PVPO), 

Department of Crop Production (DCP), MARD 

 No2 Ngoc Ha Str. Ba Dinh, Hanoi VIETNAM 



   

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Tác giả của giống đăng ký bảo hộ (Breeder of the variety): 

a. Tác giả chính (Breeder): ........................................................................................................................................................................  

      Địa chỉ (address):  ..................................................................................................................................................................................  

      Điện thoại (Tel No):  ................................. Fax: …………………………....E-mail: ..................................................................  

b. Đồng tác giả (Co-Breeder(s)) (Lập danh sách: họ và tên, quốc tịch, địa chỉ, điện thoai, 

fax, email – List of name, Nationality, address, Fax, email) 

 
 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 

6. Địa điểm chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống đăng ký bảo hộ - Place of 

Breeding or discovered and developed  (ghi rõ tên cơ quan, địa chỉ hoặc địa điểm – 

Detail on the organization, address of location): .......................................................................................................................  

 

7. Giống đăng ký bảo hộ được chuyển nhượng cho chủ đơn thông qua hình thức 

sau – The variety has been transfered to applicant by (if the right of applicant is 

tranfered): 

      [  ] hợp đồng chuyển nhượng (Contract) ......................................................................................  

      [  ] thừa kế (inheritted) ..................................................................................................................  

      [  ] hình thức khác (other) .............................................................................................................  

 

8. Các đơn đã nộp liên quan đến quyền đối với giống đăng ký bảo hộ (Other 

applications) 

Hình thức bảo hộ 

(types of protection) 

Nơi nộp đơn  

(quốc gia/vùng lãnh 

thổ) 

Filing place (country 

or Intergovernment 

Organization/date) 

Số đơn 

Application 

No 

Tình 

trạng đơn 

Situation 

of appli. 

Tên giống 

ghi trong đơn 

Denomination or 

Breeder’s 

reference 

- Bảo hộ theo UPOV 

(follow UPOV system) 

    

- Sáng chế (Patent)     

- Khác (Other)     

 

9. Giống đăng ký bảo hộ có trong Danh mục giống được phép sản xuất kinh doanh 

tại Việt nam – The variety has named in the List of the variety can be trade and 

business in Vietnam:  

Không – No [ ];  

Có - Yes [ ] tại Thông tư số (At Circular No)........ ngày (date)……....tháng (month) ….… 

năm (year).. . .………….. với tên giống là (with denomination is):  .......................................................................................  



   

 

10. Đơn đề nghị hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên nộp tại – Priority is 

claimed in respect of the application filed in (state/Intergovernmental organization 

(first application) on:  ................................................................................................................................................................................  

Ngày (date)..........tháng (month) …..........năm (year) ........... với tên giống là (under the 

denomination):  ........................................................................................................................................  

 

11. Tính mới về thương mại - Novelty 

a) Giống đã được kinh doanh trên thị trường Việt Nam – The variety has been sold or 

otherwise disposed of to other, by or with the consent of the Breeder, for the purpose of 

exploitation of the variety in Vietnam:  

chưa bán – not yet sold [  ], bán lần đầu tiên – for the first time [  ] vào ngày – on the 

date ….. tháng (month)  ……... năm (year)............với tên giống là (under the 

denomination) ..........................................................................................................................................  

 

b) Giống đã được kinh doanh ở nước ngoài - The variety has been sold or otherwise 

disposed of to other, by or with the consent of the Breeder, for the purpose of exploitation 

of the variety in other territories : 

chưa bán – not yet [  ], bán lần đầu tiên - for the first time [  ] từ ngày (on 

date)..................... tại (at)................................. với tên giống là (under the denomination)  ...................  

 

12. Khảo nghiệm kỹ thuật (khảo nghiệm DUS) – The technical examination of the 

variety 

a) Đã thực hiện (has already been completed in): 

 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện (Implemented by organization/individual):  

 

- Thời gian thực hiện (date completed):  

 

- Địa điểm thực hiện (location): 

 

- Báo cáo kết quả khảo nghiệm DUS (DUS Test report): 

 

- Đề nghị (proposal) 

 

b) Đang thực hiện (is in progress in): 

 

- Tổ chức, cá nhân thực hiện (Implemented by organization/individual): 

 

- Thời gian thực hiện (Implementation period): 



   

 

- Địa điểm thực hiện (Implementation place): 

 

- Đề nghị (proposal):  

 

c) Chưa thực hiện (Has not been implemented): 

- Đề nghị hình thức khảo nghiệm DUS (Proposal for the types of DUS Testing):  

 

13. Vật liệu nhân của giống đăng ký bảo hộ - Propagating material of the variety) 

a) Chúng tôi cam đoan các vật liệu nhân giống được cung cấp cùng với đơn này là đại 
diện cho giống và phù hợp với nội dung của đơn. 

We hereby declare that the provided propagating material together this application is 
representative of the variety and conformity to the content of the application. 

 

b) Chúng tôi đồng ý để Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới sử dụng các thông tin cần 

thiết và vật liệu nhân giống trao đổi với các cơ quan liên quan có thẩm quyền của các 

nước thành viên UPOV, với điều kiện là quyền của chúng tôi được bảo đảm. 

We agreed to Plant Variety Protection Office using the necessity information and 

propagating material to exchange to the authority organizations of UPOV’s Members 

with the conditions of our right is ensured. 

 

14. Các tài liệu có trong đơn – Document in the application 

Phần xác nhận của chủ đơn 

Confirmation by applicant 

Kiểm tra danh mục tài liệu - check 

(Dành cho cán bộ nhận đơn – for 

PVPO) 

a Tờ khai đăng ký BHGCT gồm:    trang x      bản 

This application including:           pages x   copy  

   

b Tờ khai kỹ thuật gồm:       trang x        bản 

Technical Questionare including: Pages x copy  

   

c Ảnh mô tả giống gồm:               ảnh 

Photo of the variety:                      photos 

   

d Tài liệu chứng minh quyền đăng ký  

Document to prove the right of filing 

   

đ Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên 

Document to claim the priority right 

   

e Giấy ủy quyền – Authorization paper    

f Chứng từ nộp phí nộp đơn – Examination Fee 

reciept  

   

g Chứng từ nộp phí xin hưởng quyền ưu tiên 

Fee receipt of Priority Claim 

   

h Tài liệu khác (nếu có) gồm: trang  x bản 

Other document (if available):    pages x copy 

   

15. Cam kết của chủ đơn: Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai là trung thực, đúng 

sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



   

Declaration of Applicant: I’m assure that all information in this application is true and I 

will be responsible for the information according to the Law  

 
                                                                                    Khai tại:……….ngày…… tháng……năm…… 

                                                                                                            Date       month        year 

                                                                                  Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn 

                                                                                    Signature of applicant 
                                                                                           (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có) 

                                                                                          Specify of possition and stamp if possible 



   

PHỤ LỤC:  DANH SÁCH ĐỒNG TÁC GIẢ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI 

 

     Đồng tác giả 

1.  Họ và tên: ......................................................................................................................................... 

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

     Quốc tịch: ........................................................................................................................................ 

     Điện thoại: CQ ...................................NR ....................................... D Đ........................................ 

      Fax: ............................................................. E-mail: ...................................................................... 

 

2.   Họ và tên: ........................................................................................................................................ 

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

     Quốc tịch: ......................................................................................................................................... 

     Điện thoại: CQ............................................... NR .................................... D Đ ................................ 

      Fax: .............................................................  E-mail: ...................................................................... 

ie  

3.    Họ và tên: ....................................................................................................................................... 

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

        Quốc tịch: ....................................................................................................................................... 

        Điện thoại: CQ............................................... NR......................................D Đ ........................... 

        Fax: ...................................................................E-mail: ............................................................... 

 

 4.  Họ và tên:......................................................................................................................................... 

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

     Quốc tịch:......................................................................................................................................... 

     Điện thoại: CQ.................................................... NR..................................... D Đ............................ 

      Fax: .....................................................................E-mail: ............................................................... 

 

5.  Họ và tên: ......................................................................................................................................... 

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

     Quốc tịch: .......................................................................................................................................... 

     Điện thoại: CQ........................................................ NR...................................D Đ.......................... 

      Fax: .......................................................................E-mail: ............................................................. 

6.  Họ và tên: .......................................................................................................................................... 

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

     Quốc tịch:.......................................................................................................................................... 

     Điện thoại: CQ ...................................................... NR.................................. D Đ.......................... 

      Fax: ....................................................................... E-mail: ............................................................ 

7.  Họ và tên: ........................................................................................................................................... 

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

     Quốc tịch:........................................................................................................................................... 

     Điện thoại: CQ: ............................... NR: .......................................D Đ: .......................................... 

      Fax: ...................................................................  E-mail: ............................................................. 
 



越南植物品種權說明書 

(請以英文書寫) 
申請編號： 

 

 

    (由單位填寫) 

申請日期： 

一、品種學名： 

 英文： 

二、品種權所有者/申請人：  

 姓名或名稱：  

 地      址： 

 聯 繫 地址： 

 國      籍： 電話/住家/手機： 

 傳      真： E-MAIL： 

三、育種者：(若有共同育種者，請填寫附錄) 

 姓名或名稱：  

 地      址： 

 聯 繫 地址： 

 國      籍： 電話/住家/手機： 

 傳      真： E-MAIL： 

四、申請品種名稱：(字母大寫) 

 

五、植物材料來源，育成方法與歷史： 

甲、材料來源： 

□雜交 (□雜交  □部分雜交  □意外雜交) 

□突變 

□其他(請說明) 

乙、育種方法： 

□無性繁殖(□扦插  □瓶苗  □其他) 

□種子繁殖 

□其他(請說明) 

 



丙、其他信息：(年份、季節與繁殖地點) 

 

 

六、植物性狀： 

甲、花朵大小(小 1、3、5、7、大 9) 

乙、花瓣寬度(窄 3、中 5、寬 7) 

丙、花瓣顏色 

(同色 1、深色 2、邊緣 3、條紋 4、網絡 5、斑點 6、深色條紋 7、深

色斑點 8、深色斑點與條紋 9) 

丁、 花瓣主色(白 1、黃 2、綠 3、橘 4、粉 5、紫 6、棕 7) 

七、對照品種性狀：(請參照性狀檢定表) 

 對照品種名稱：      相異性狀： 對照品種性狀： 申請品種性狀： 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

八、其他品種信息： 

甲、其他區分品種的特性： 

□無 

□有，請說明 

乙、特殊培養條件： 

□無 

□有，請說明 

九、種子生產許可證： 

□無 

□有，請附上影本 



                                                                                                              Application number :
     

BHGCT - TKKT 

 1 

  

TỜ KHAI KỸ THUẬT 
 

 Mã số  
(Do Văn phòng bảo hộ giống ghi) 

 

 

 

 

1.    Tên loài: Lan Hồ Điệp  Phalaenopsis Blume. 
 

2.1. Tên chủ sở hữu giống cây trồng  
         ............................................................................................. ........................................................................................... .................... 
       Địa chỉ: ............................................................................................................................................................................................. 

       Địa chỉ liên hệ (khi cần thiết): .......................................................................................................................................... 

       Quốc tịch: ......................................................................................................................................................................................  

       Điện thoại: .................................................. Fax: .......................................... E-mail: ................................................ 

 

2.2.Tên tác giả giống (tác giả chính)  
        ....................................................................................................................................................................................... ....................... 
       Địa chỉ: ............................................................................................................................................................................................. 

       Địa chỉ liên hệ (khi cần thiết): ......................................................................................................................................... 

       Quốc tịch: ................................................................................................................................ ...................................................... 

       Điện 

thoại: .............................

.... 

Fax: .................

.... 
E-

mail: .....................

.... 

 

3.    Tên giống đăng ký bảo hộ (viết chữ in hoa) 
   ............................................................................................................................. ....................................................................................... 
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4.    Thông tin về quá trình chọn tạo và nhân giống  

4.1  Giống được tạo từ (ghi rõ tên giống bố, mẹ và vật liệu)        

                       4.1.1 Lai Lai 

(a) Lai có chủ định        [ ] 

 (Đề nghị chỉ rõ giống bố mẹ) 

(b) Lai có chủ định một phần        [ ] 

 (Đề nghị chỉ rõ giống bố mẹ) 

(c) Lai không chủ định                                                         [ ] 

 

4.1.2 Đột biến                                                                                 [ ] 

(Đề nghị chỉ rõ giống gốc) 

 

4.1.3 Phát hiện và phát triển                                                           [ ] 

(Đề nghị chỉ ra nơi và thời điểm phát hiện và phát triển) 

 

4.1.4 Khác                                                                                      [ ] 

(đề nghị cung cấp thông tin chi tiết) 

 

4.2 Phương pháp nhân giống (ghi rõ phương pháp nhân và thế hệ) 

                  4.2.1 Giống nhân vô tính 

 (a) Cắt cành [  ] 

 (b) Nhân in vitro [  ] 

 (c) Khác (Chỉ rõ phương pháp) [  ] 

 

4.2.2 Nhân giống từ hạt                                                          [  ] 

 

4.2.3 Khác [  ] 

 (Đề nghị cung cấp thông tin chi tiết) 

 

4.4  Thông tin khác (ghi rõ năm, mùa vụ và địa điểm chọn tạo) 
  ......................................................................................................................................................................... ........................................ 

          ................................................................................ ...................................................................................................... ........................... 

      .................................................................................................................................................. ............................................................... 

       ...................................................................................................................................................................................... ........................... 

5.    Các tính trạng chính của giống  

       (Đề nghị đánh dấu  những biểu hiện rõ nhất vào ô tương ứng trong cột mã số) 

Tính trạng 

 

Mức độ biểu hiện Giống 

điển hình 

Mã 

số 

5.1 Cây: Kích cỡ 

(Tính trạng thứ 1) 
Rất nhỏ 

Nhỏ 

Trung bình 

 1 [ ] 

3 [ ] 

5 [ ] 
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Lớn 

Rất lớn 

7 [ ] 

9 [ ] 

5.2 Hoa: Chiều rộng nhìn từ mặt 

trước 

(Tính trạng 19) 

Hẹp 

Trung bình 

Rộng 

 3 [  ] 

5 [  ] 

7 [  ] 

5.3 Cánh hoa: Kiểu màu  

(Tính trạng 45) 
Cùng màu 

Tối màu 

Viền 

Sọc 

Mạng lưới 

Đốm 

Sọc tối 

Tối màu và đốm 

Tối màu, đốm và sọc 

 1 [  ] 

2 [  ] 

3 [  ] 

4 [  ] 

5 [  ] 

6 [  ] 

7 [  ] 

8 [  ] 

9 [  ] 

5.3i Cánh hoa: Màu chính 

(Tính trạng 46) 
Chỉ ra số tương ứng trong bảng 

so màu RHS 

  

5.3ii Cánh hoa: Màu chính 

(Tính trạng 46) 
Trắng 

Vàng 

Xanh 

Da cam 

Hồng 

Tím 

Nâu 

 1 [  ] 

2 [  ] 

3 [  ] 

4 [  ] 

5 [  ] 

6 [  ] 

7 [  ] 

6.    Các giống tương tự và sự khác biệt so với giống đăng ký bảo hộ 

       (ghi rõ các tính trạng biểu hiện)  

Tên của giống 

tương tù 

Tính trạng khác biệt Mức độ biểu hiện tính trạng 

Giống tương tự Giống đăng ký bảo hộ 
 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

 

 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 

 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

 

 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 
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7. Thông tin bổ sung có thể giúp cho quá trình thẩm định giống 

7.1 Ngoài các thông tin chỉ ra ở phần 5 và 6, có còn tính trạng nào giúp phân biệt giống? 

Có [   ]   Không  [  ] 

(Nếu có đề nghị cung cấp chi tiết) 

7.2 Có điều kiện canh tác hoặc thẩm định giống đặc biệt nào không? 

Có [   ]   Không  [  ] 

7.3 Thông tin khác  

Phải nộp một ảnh màu của giống kèm tờ khai kỹ thuật. 

8. Thẩm quyền đưa giống ra sản xuất 

 (a) Giống có yêu cầu sự cho phép nào trước khi đưa ra sản xuất theo luật liên quan đến 

bảo vệ môi trường và sức khoẻ con người và động vật không? 

  Có [   ]   Không [   ] 

 (b) Đã có giấy phép nào như vậy chưa? 

  Có [   ]   Chưa [   ] 

 Nếu câu trả lời của (b) là có, đề nghị kèm theo bản sao giấy phép. 
 

                                                                       

Khai tại: ........................................................ 

                                                                        Ngày.................................................................. 

                                                                        (ký và ghi rõ họ tên người khai)   

 



                                                                  Number : 

植物品種權授權委託書-協會 v.s當地代理商 

本協議由委託人(甲方)和代理機構(乙方)簽訂。 

 

甲方茲授權乙方行使與植物品種權申請案有關的所有權利和義務，特別是提交

和撤回申請、簽署相關法律文件、相關文件的改善處理、支付費用和終止品種

權保護。 

 

授權範圍包含甲方提供申請案之編號：____________________。 

當次授權品種名稱如下：_____________________________________________。 

授權期限至植物品種權申請案完成或取消為止。乙方以書面通知甲方，必要時

雙方將另行簽訂授權契約。 

關於本協議書之內容及簽訂之事實，雙方同意依本協議書之約定予以保密。 

 

本協議書正文一式兩份，分別以中文和英文書寫，甲乙雙方各執一份, 兩種文

本具有同等效力。若對其解釋產生異議，則以中文本為準。 

 

本協議書的任何修改和補充，只有甲乙雙方授權代表在書面文件上簽字後才能

生效，並成為本協議書不可分割的組成部分。 

 

協議書將在甲乙雙方授權代表簽字後正式生效。 

 

委託人(甲方)： 

姓名： 

電話： 

地址： 

 

代理機構(乙方)： 

姓名： 

電話： 

地址： 

 

 

簽訂日期和地點： 



                                                                  Number : 

The Letter Of Authorization Of Plant Variety Protection 

This Agreement is made by the undersigned (Party A)and the agency (Party B). 

 

Party A hereby authorize Party B to enforce all rights and obligations relating to the 

application of plant variety right, in particular to file and withdraw applications, to 

sign legal documents, effect possible improvements to the file, pay fees and terminate 

the variety protection.  

 

The limits of authority includes from application number from________ to ________. 

The authorization relating to the following plant varieties:______________________ 

____________________________________________________________________. 

 

The authorization period continues until the application of plant variety right is 

completed or canceled. Party B shall notify to Party A in writing, and either Party will 

sign a separate authorization contract if necessary. 

 

Both Parties agree to keep the existence, terms and conditions of this Agreement 

confidential. 

 

This Agreement is in duplicate, each copy is written in Chinese and English, and both 

Parties will hold one copy, both texts are equally valid. In case of any divergence of 

interpretation, the Chinese text shall prevail. 

 

Any amendment or supplement to this agreement shall be valid only after both Parties 

have signed written document(s), forming integral part (s) of this agreement. 

 

This Agreement shall be effective immediately after both Parties sign it. 

 

The Undersigned (Party A)： 

Name： 

Telephone： 

Address： 

 

 

The Agency (Party B)： 

Name： 

Telephone： 

Address： 

 

 

The date and place of signing： 



                                                                  Number : 

植物品種權授權委託書-協會 v.s當地代理商 

本協議由委託人(甲方)和代理機構(乙方)簽訂。 

 

甲方茲授權乙方行使與植物品種權申請案有關的所有權利和義務，特別是提交

和撤回申請、簽署相關法律文件、相關文件的改善處理、支付費用和終止品種

權保護。 

 

授權範圍包含甲方提供申請案之編號：____________________。 

當次授權品種名稱如下：_____________________________________________。 

授權期限至植物品種權申請案完成或取消為止。乙方以書面通知甲方，必要時

雙方將另行簽訂授權契約。 

關於本協議書之內容及簽訂之事實，雙方同意依本協議書之約定予以保密。 

 

本協議書正文一式兩份，分別以中文和英文書寫，甲乙雙方各執一份, 兩種文

本具有同等效力。若對其解釋產生異議，則以中文本為準。 

 

本協議書的任何修改和補充，只有甲乙雙方授權代表在書面文件上簽字後才能

生效，並成為本協議書不可分割的組成部分。 

 

協議書將在甲乙雙方授權代表簽字後正式生效。 

 

委託人(甲方)： 

姓名： 

電話： 

地址： 

 

代理機構(乙方)： 

姓名： 

電話： 

地址： 

 

 

簽訂日期和地點： 



                                                                  Number : 

The Letter Of Authorization Of Plant Variety Protection 

This Agreement is made by the undersigned (Party A)and the agency (Party B). 

 

Party A hereby authorize Party B to enforce all rights and obligations relating to the 

application of plant variety right, in particular to file and withdraw applications, to 

sign legal documents, effect possible improvements to the file, pay fees and terminate 

the variety protection.  

 

The limits of authority includes from application number from________ to ________. 

The authorization relating to the following plant varieties:______________________ 

____________________________________________________________________. 

 

The authorization period continues until the application of plant variety right is 

completed or canceled. Party B shall notify to Party A in writing, and either Party will 

sign a separate authorization contract if necessary. 

 

Both Parties agree to keep the existence, terms and conditions of this Agreement 

confidential. 

 

This Agreement is in duplicate, each copy is written in Chinese and English, and both 

Parties will hold one copy, both texts are equally valid. In case of any divergence of 

interpretation, the Chinese text shall prevail. 

 

Any amendment or supplement to this agreement shall be valid only after both Parties 

have signed written document(s), forming integral part (s) of this agreement. 

 

This Agreement shall be effective immediately after both Parties sign it. 

 

The Undersigned (Party A)： 

Name： 

Telephone： 

Address： 

 

 

The Agency (Party B)： 

Name： 

Telephone： 

Address： 

 

 

The date and place of signing： 



Number : 
 

植物品種權授權委託書-協會 v.s業者 

本協議由委託人(甲方)和代理機構(乙方)簽訂。 

 

甲方茲授權乙方行使與植物品種權申請案有關的所有權利和義務，特別是提交

和撤回申請、簽署相關法律文件、相關文件的改善處理、支付費用和終止品種

權保護。乙方有權轉移權利至第三方(越南當地代理人)。 

 

授權期限至植物品種權申請案完成或取消為止。乙方以書面通知甲方，必要時

雙方將另行簽訂授權契約。 

 

關於本協議書之內容及簽訂之事實，雙方同意依本協議書之約定予以保密。 

 

本協議書正文一式兩份，分別以中文和英文書寫，甲乙雙方各執一份, 兩種文

本具有同等效力。若對其解釋產生異議，則以中文本為準。 

 

本協議書的任何修改和補充，只有甲乙雙方授權代表在書面文件上簽字後才能

生效，並成為本協議書不可分割的組成部分。 

 

協議書將在甲乙雙方授權代表簽字後正式生效。 

 

委託人(甲方)： 

姓名： 

電話： 

地址： 

 

代理機構(乙方)： 

姓名： 

電話： 

地址： 

 

 

 

簽訂日期和地點： 



Number : 
 

The Letter Of Authorization Of Plant Variety Protection 

This Agreement is made and entered into by and between the undersigned (Party 

A)and the agency (Party B). 

 

Party A hereby authorize Party B to enforce all rights and obligations relating to the 

application of plant variety right, in particular to file and withdraw applications, to 

sign legal documents, effect possible improvements to the file, pay fees and terminate 

the variety protection.  

Party B may transfer all of its rights in a agreement to a third party(Vietnam local 

authorized agent).  

 

The authorization period continues until the application of plant variety right is 

completed or canceled. Party B shall notify to Party A in writing, and either Party will 

sign a separate authorization contract if necessary. 

 

Both Parties agree to keep the existence, terms and conditions of this Agreement 

confidential. 

 

This Agreement is in duplicate, each copy is written in Chinese and English, and both 

Parties will hold one copy, both texts are equally valid. In case of any divergence of 

interpretation, the Chinese text shall prevail. 

 

Any amendment or supplement to this agreement shall be valid only after both Parties 

have signed written document(s), forming integral part (s) of this agreement. 

 

This Agreement shall be effective immediately after both Parties sign it. 

 

The Undersigned (Party A)： 

Name： 

Telephone： 

Address： 

 

 

The Agency (Party B)： 

Name： 

Telephone： 

Address： 

 

 

The date and place of the signing of the agreement： 

 



Number : 
 

植物品種權授權委託書-協會 v.s業者 

本協議由委託人(甲方)和代理機構(乙方)簽訂。 

 

甲方茲授權乙方行使與植物品種權申請案有關的所有權利和義務，特別是提交

和撤回申請、簽署相關法律文件、相關文件的改善處理、支付費用和終止品種

權保護。乙方有權轉移權利至第三方(越南當地代理人)。 

 

授權期限至植物品種權申請案完成或取消為止。乙方以書面通知甲方，必要時

雙方將另行簽訂授權契約。 

 

關於本協議書之內容及簽訂之事實，雙方同意依本協議書之約定予以保密。 

 

本協議書正文一式兩份，分別以中文和英文書寫，甲乙雙方各執一份, 兩種文

本具有同等效力。若對其解釋產生異議，則以中文本為準。 

 

本協議書的任何修改和補充，只有甲乙雙方授權代表在書面文件上簽字後才能

生效，並成為本協議書不可分割的組成部分。 

 

協議書將在甲乙雙方授權代表簽字後正式生效。 

 

委託人(甲方)： 

姓名： 

電話： 

地址： 

 

代理機構(乙方)： 

姓名： 

電話： 

地址： 

 

 

 

簽訂日期和地點： 



Number : 
 

The Letter Of Authorization Of Plant Variety Protection 

This Agreement is made and entered into by and between the undersigned (Party 

A)and the agency (Party B). 

 

Party A hereby authorize Party B to enforce all rights and obligations relating to the 

application of plant variety right, in particular to file and withdraw applications, to 

sign legal documents, effect possible improvements to the file, pay fees and terminate 

the variety protection.  

Party B may transfer all of its rights in a agreement to a third party(Vietnam local 

authorized agent).  

 

The authorization period continues until the application of plant variety right is 

completed or canceled. Party B shall notify to Party A in writing, and either Party will 

sign a separate authorization contract if necessary. 

 

Both Parties agree to keep the existence, terms and conditions of this Agreement 

confidential. 

 

This Agreement is in duplicate, each copy is written in Chinese and English, and both 

Parties will hold one copy, both texts are equally valid. In case of any divergence of 

interpretation, the Chinese text shall prevail. 

 

Any amendment or supplement to this agreement shall be valid only after both Parties 

have signed written document(s), forming integral part (s) of this agreement. 

 

This Agreement shall be effective immediately after both Parties sign it. 

 

The Undersigned (Party A)： 

Name： 

Telephone： 

Address： 

 

 

The Agency (Party B)： 

Name： 

Telephone： 

Address： 

 

 

The date and place of the signing of the agreement： 
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Phụ lục 1 

MẪU GIẤY UỶ QUYỀN 
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số    16      /2013/TT-BNNPTNT 

Ngày   28    tháng  02    năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) 

 

CỘNG HOÀ  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 
GIẤY UỶ QUYỀN 

 

1. Bên uỷ quyền (chủ đơn) 

   Tên (tổ chức, cá nhân):  

   Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu:   

   Ngày cấp:       Ngày còn giá trị:               Nơi cấp:                                    

   Địa chỉ:  

   Điện thoại:                             Fax:                  E-mail:  

 

2. Bên được uỷ quyền (đại diện của chủ đơn) 

   Tên (tổ chức, cá nhân):  

   Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu:   

   Ngày cấp:       Ngày còn giá trị:               Nơi cấp:                                    

   Địa chỉ:  

   Điện thoại:                             Fax:                  E-mail:  

 

3. Nội dung uỷ quyền (Phạm vi, khối lượng công việc được uỷ quyền) 

To enforce all rights and obligations relating to the application of plant variety right, in 

particular to file and withdraw applications, to sign legal documents, effect possible 

improvements to the file, pay fees and terminate the variety protection. 

4. Authorized variety name 

 
 
5. Thời hạn uỷ quyền  

The authorization period continues until the application of plant variety right is 

completed or canceled. 

 

   Chúng tôi cam đoan mọi thông tin trong giấy uỷ quyền là trung thực, đúng sự thật và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Đại diện bên uỷ quyền                                            Đại diện bên được uỷ quyền 

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu, nếu có)            (Họ tên, chữ ký và đóng dấu, nếu có) 
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Phụ lục 1 

MẪU GIẤY UỶ QUYỀN 
 

(Ban hành kèm theo Thông tư số    16      /2013/TT-BNNPTNT 

Ngày   28    tháng  02    năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) 

 

CỘNG HOÀ  XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

 
GIẤY UỶ QUYỀN 

 

1. Bên uỷ quyền (chủ đơn) 

   Tên (tổ chức, cá nhân):  

   Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu:   

   Ngày cấp:       Ngày còn giá trị:               Nơi cấp:                                    

   Địa chỉ:  

   Điện thoại:                             Fax:                  E-mail:  

 

2. Bên được uỷ quyền (đại diện của chủ đơn) 

   Tên (tổ chức, cá nhân):  

   Số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu:   

   Ngày cấp:       Ngày còn giá trị:               Nơi cấp:                                    

   Địa chỉ:  

   Điện thoại:                             Fax:                  E-mail:  

 

3. Nội dung uỷ quyền (Phạm vi, khối lượng công việc được uỷ quyền) 

To enforce all rights and obligations relating to the application of plant variety right, in 

particular to file and withdraw applications, to sign legal documents, effect possible 

improvements to the file, pay fees and terminate the variety protection. 

4. Authorized variety name 

 
 
5. Thời hạn uỷ quyền  

The authorization period continues until the application of plant variety right is 

completed or canceled. 

 

   Chúng tôi cam đoan mọi thông tin trong giấy uỷ quyền là trung thực, đúng sự thật và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

Đại diện bên uỷ quyền                                            Đại diện bên được uỷ quyền 

(Họ tên, chữ ký và đóng dấu, nếu có)            (Họ tên, chữ ký và đóng dấu, nếu có) 
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