
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU DỰ THI  

Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, logo cho sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Tháp 2017 

 

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, logo; bao bì cho các sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Tháp 2017 

 

Tôi là: .......................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh: …………………………..….  Dân tộc: ..............................  

Quốc tịch :…………………………… Giới tính:  ..................................................  

Trình độ văn hoá: …………………….Trình độ chuyên môn: ...............................  

Nơi làm việc:  ...........................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ:  ........................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………Fax: ...........................................................  

Tên sản phẩm đăng ký dự thi: Nhãn hiệu, logo cho sản phẩm .............................  

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

Tôi xin cam kết Nhãn hiệu, logo của sản phẩm chưa tham dự cuộc thi và chưa 

được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

                         …………, ngày ..... tháng ..... năm  2017 

                                                                       Người dự thi 

                    (ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU DỰ THI  

Cuộc thi thiết kế mẫu bao bì sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Tháp 2017 

 

Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi thiết kế nhãn hiệu, logo; bao bì cho các sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Tháp 2017 

 

Tôi là: .......................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh: …………………………..….  Dân tộc: ..............................  

Quốc tịch :…………………………… Giới tính:  ..................................................  

Trình độ văn hoá: …………………….Trình độ chuyên môn: ...............................  

Nơi làm việc:  ...........................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ:  ........................................................................................................  

Điện thoại: ……………………………Fax: ...........................................................  

Tên sản phẩm đăng ký dự thi: Mẫu bao bì cho sản phẩm ....................................  

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

Tôi xin cam kết Mẫu bao bì của sản phẩm chưa tham dự cuộc thi và chưa được 

bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

                         …………, ngày ..... tháng ..... năm  2017 

                                                                       Người dự thi 

                    (ký tên và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


