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BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIII, 
THÔNG QUA 7 LUẬT 

ỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIII đã kết thúc 
chương trình làm việc vào ngày 
12/04/2016. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã 
thông qua 7 dự án luật sau: 

1) Bộ luật Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em (sửa đổi);  

2) Luật báo chí (sửa đổi) ; 
3) Luật tiếp cận thông tin; 
4) Luật dược (sửa đổi);  
5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu 
thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế ;  

6) Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  
(sửa đổi) ;  

 
7) Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều 

ước quốc tế (sửa đổi). 

Bên cạnh đó, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội cũng xem 
xét, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kế 
hoạch và báo cáo tổng kết của Các cơ quan nhà 
nước khác. 

***** 

VIỆT NAM VÀ CƠ NHẬT BẢN TRIỂN KHAI 
CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH NHANH ĐƠN 
SÁNG CHẾ 

heo tin từ Cục Sở hữu trí tuệ (« Cục 
SHTT ») kể từ ngày 01/04/2016, Cục SHTT 
và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (« JPO ») 
chính thức triển khai thử nghiệm Chương 

trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Patent 
Prosecution Highway – gọi tắt là Chương trình 
PPH). Đây là Thỏa thuận thử nghiệm PPH đầu tiên 
của Cục Sở hữu trí tuệ với một cơ quan sở hữu trí 
tuệ nước ngoài. 

Theo thỏa thuận PPH song phương này, người nộp 
đơn đăng ký sáng chế tại JPO (trước đó đã nộp 
vào Cục SHTT) có quyền yêu cầu JPO thẩm định 
nhanh cho đơn đó trên cơ sở cung cấp kết quả tra 
cứu và thẩm định của Cục SHTT cùng các tài liệu 
liên quan khác để JPO tham khảo, nếu đơn thuộc 
một trong ba trường hợp sau: (i) Đơn yêu cầu 
hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ 
sở (các) đơn đã nộp vào Cục SHTT; (ii) Đơn PCT 
vào pha quốc gia Nhật Bản nhưng không yêu cầu 
hưởng quyền ưu tiên; hoặc (iii) Đơn yêu cầu hưởng 
quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở 
(các) đơn PCT không yêu cầu hưởng quyền ưu 
tiên.  

Tương tự như vậy, người nộp đơn đăng ký sáng 
chế tại Cục SHTT (trước đó đã nộp vào JPO) có 
quyền yêu cầu Cục SHTT thẩm định nhanh cho 
đơn đó trên cơ sở cung cấp kết quả tra cứu và 
thẩm định của JPO cùng các tài liệu liên quan khác 
để Cục Sở hữu trí tuệ tham khảo, nếu đơn thuộc 
một trong ba trường hợp sau: (i) Đơn yêu cầu 
hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ 
sở (các) đơn đã nộp vào JPO; (ii) Đơn PCT vào 
pha quốc gia Việt Nam nhưng không yêu cầu 
hưởng quyền ưu tiên và đơn PCT này đã nộp vào 
JPO với tư cách là cơ quan nhận đơn quốc tế (đơn 
có số đơn bắt đầu bằng PCT/JP); hoặc (iii) Đơn 
yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris 
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trên cơ sở (các) đơn PCT/JP không yêu cầu hưởng 
quyền ưu tiên.  

Được biết Chương trình PPH sẽ được Cục SHTT 
và JPO triển khai thử nghiệm trong vòng 03 năm, 
dự kiến kết thúc vào 31/03/2019. 

***** 

THÀNH LẬP HỘI BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGHỆ SĨ 
BIỂU DIỄN ÂM NHẠC VIỆT NAM 

heo báo chí trong nước, Hiệp hội Bảo vệ 
quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt 
Nam (gọi tắt là APPA) vừa được thành lập 
theo quyết định được Bộ Nội vụ ký ngày 

01/12/2015. Đây là tổ chức đại diện tập thể bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho các nghệ sỹ biểu 
diễn như ca sỹ, nhạc công, vũ công là hội viên. 

Căn cứ kết quả Đại hội thành lập APPA diễn ra 
ngày 25/02/2016 tại Hà Nội, NSND Thanh Hoa 
được bầu làm Chủ tịch Hội. Hiện Hội có 130 hội 
viên, trụ sở đóng tại Số 66 Nguyễn Văn Huyên, 
quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Sự ra đời của APPA được đánh giá là một sự kiện 
đáng chú ý, đánh dấu bước phát triển mới trong 
việc hoàn thiện hệ thống tổ chức đại diện tập thể 
quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam, góp 
phần tăng cường bảo hộ hiệu quả quyền và lợi ích 
hợp pháp của người biểu diễn nói riêng và tất cả 
nghệ sĩ sáng tạo, chủ sở hữu quyền nói chung. 
Trước đó, đã có một số tổ chức đại diện quyền 
trong lĩnh vực nghệ thuật được thành lập, bao gồm 
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc 
(VCPMC), Hiệp hội Công nghiệp ghi âm (RIAV), 
Trung tâm Quyền tác giả văn học (VLCC) và Hiệp 
hội Quyền sao chép (VIETRRO).  

***** 
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VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 

THÔNG TƯ 24/2015/TT-BTTTT:  
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ TÊN MIỀN 

gày 18/08/2015, Bộ Thông Tin và Truyền 
Thông (« Bộ TTTT ») đã ban hành thông 
tư số 24/2015/TT-BTTTT (“Thông tư 24”) 
quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên 

Internet. Thông tư 24 có hiệu lực kể từ ngày 
10/10/2015, thay thế cho các thông tư số 
19/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014, số 
10/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 và số 
09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008. Liên quan 
đến tên miền, Thông tư 24 có một số quy định 
đáng chú ý như sau: 

-  Liên quan đến tên miền cấp cao dùng chung 
mới (“New gTLD”) theo chương trình New 
gTLD của ICANN: Các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp trước khi thực hiện đăng ký tên 
miền New gTLD với ICANN phải lấy ý kiến 
bằng văn bản của Bộ TTTT, và sau khi đăng 
ký chính thức với ICANN phải thông báo cho 
Bộ TTTT bằng văn bản. 

-  Thủ tục hành chính đối với các Nhà đăng ký 
tên miền quốc tế được đơn giản hơn, theo đó 
các Nhà đăng ký tên  miền  quốc  tế  chỉ  cần  
thực hiện báo cáo với Bộ TTTT, mà không 
phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động như 
quy định cũ.  

- Quy định chi tiết về quản lý tiền miền “.vn” 
trong quá trình giải quyết tranh chấp: Theo đó, 
trong trường hợp biên bản hòa giải thành, 
quyết định đã có hiệu lực của trọng tài, bản án, 
quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án 
nêu rõ tên miền tranh chấp bị thu hồi cho phép 
nguyên đơn đăng ký sử dụng thì nguyên đơn 
được ưu tiên đăng ký trong thời hạn 15 (mười 
lăm) ngày làm việc, kể từ ngày biên bản, quyết 
định, bản án có hiệu lực pháp luật. Hết thời 
hạn này tên miền sẽ được cho đăng ký tự do. 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Thông tư 24 không có 
quy định việc xử lý các tên miền có vi phạm về 
quyền sở hữu trí tuệ. Hy vọng các quy định cụ thể 
về vấn đề này sẽ được quy định trong một thông 
tư liên tịch của Bộ TTTT và Bộ Khoa Học và Công 
Nghệ. Được biết, thông tư quy định vấn đề tranh 
chấp tên miền liên quan đến SHTT đang trong quá 
trình soạn thảo. 

***** 

BỘ LUẬT HÌNH SỰ SỬA ĐỔI:  
PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI SẼ PHẢI CHỊU 
TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 
 

 
gày 27/11/2015 vừa qua Quốc hội Việt 
Nam đã thông qua Bộ Luật Hình sự sửa 
đổi (“BLSH 2015”).  

BLHS 2015 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 
01/07 2016, thay thế cho BLHS cũ ra đời năm 
1999 và được sửa đổi năm 2009. BLHS 2015 có 
một số thay đổi quan trọng, trong đó đáng chú ý 
nhất là việc lần đầu tiên quy định về  trách nhiệm 
hình sự của pháp nhân.  

Cần nhắc lại rằng, trên thực tế, các hành vi vi 
phạm quyền SHTT với quy mô thương mại thường 
do các doanh nghiệp thực hiện, thế nhưng theo 
BLHS hiện hành, chỉ cá nhân mới phải chịu trách 
nhiệm hình sự. Vì vậy, có thể hy vọng rằng sửa 
đổi mang tính đột phá này của BLHS 2015 sẽ cho 
phép xử lý hiệu quả hơn tội vi phạm quyền SHTT 
bằng biện pháp hình sự. Sau đây là một số nét 
chính của BLHS 2015 quy định về trách nhiệm 
hình sự của pháp nhân.  

1. Pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự:  
Pháp nhân thương mại bao gồm các doanh nghiệp 
và các tổ chức kinh tế khác hoạt động vì mục tiêu 
tìm kiếm lợi nhuận. Pháp nhân thương mại chịu 
trách nhiệm hình sự khi: (i) Hành vi phạm tội được 
thực hiện dưới sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp 
thuận của pháp nhân, nhân danh pháp nhân, vì lợi 
ích của pháp nhân; và (ii) Chưa hết thời hiệu truy 
cứu trách nhiệm hình sự. Việc pháp nhân thương 
mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách 
nhiệm hình sự của cá nhân (Điều 75 BLHS 2015). 

 
2. Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách 

nhiệm hình sự về các tội phạm sau đây: 
(i) Điều 188 (tội buôn lậu); Điều 189 (tội vận 

chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên 
giới); Điều 190 (tội sản xuất, buôn bán hàng 
cấm); Điều 191 (tội tàng trữ, vận chuyển 
hàng cấm); Điều 192 (tội sản xuất, buôn bán 
hàng giả); Điều 193 (tội sản xuất, buôn bán 
hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia 
thực phẩm); Điều 194 (tội sản xuất, buôn 
bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc 
phòng bệnh); Điều 195 (tội sản xuất, buôn 
bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, 
phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực 
vật, giống cây trồng, vật nuôi); Điều 196 (tội 
đầu cơ); Điều 200 (tội trốn thuế); Điều 203 
(tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa 
đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà 
nước); Điều 209 (tội cố ý công bố thông tin 
sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt 
động chứng khoán); Điều 210 (tội sử dụng 
thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán); 
Điều 211 (tội thao túng thị trường chứng 
khoán); Điều 213 (tội gian lận trong kinh 
doanh bảo hiểm); Điều 216 (tội trốn đóng 
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bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp cho người lao động); Điều 217 
(tội vi phạm quy định về cạnh tranh); Điều 
225 (tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên 
quan); Điều 226 (tội xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp); Điều 227 (tội vi phạm các 
quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác 
tài nguyên); Điều 232 (tội vi phạm các quy 
định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý 
lâm sản); Điều 234 (tội vi phạm quy định về 
quản lý, bảo vệ động vật hoang dã); 

(ii) Điều 235 (tội gây ô nhiễm môi trường); Điều 
237 (tội vi phạm phòng ngừa, ứng phó, khắc 
phục sự cố môi trường); Điều 238 (tội vi 
phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình 
thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi 
phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông); 
Điều 239 (tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt 
Nam); Điều 242 (tội hủy hoại nguồn lợi thủy 
sản); Điều 243 (tội hủy hoại rừng); Điều 244 
(tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ 
động vật nguy cấp, quý, hiếm); Điều 245 (tội 
vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn 
thiên nhiên); Điều 246 (tội nhập khẩu, phát 
tán các loài ngoại lai xâm hại). 

3. Hình phạt đối với pháp nhân thương mại 
phạm tội: 

Hình phạt đối với pháp nhân không hoàn toàn 
giống với hình phạt đối với cá nhân, và bao gồm 
hình phạt chính, hình phạt bổ sung và biện pháp 
tư pháp. Hình phạt chính gồm: (i) Phạt tiền; (ii) 
Đình chỉ hoạt động (có thời hạn hoặc vĩnh viễn); 
Hình phạt bổ sung gồm: (i) Cấm kinh doanh, cấm 
hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; (ii) Cấm 
huy động vốn; (iii) Phạt tiền, khi không áp dụng là 
hình phạt chính; và Biện pháp tư pháp gồm: (i) 
Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; 
(ii) Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt 
hại; (iii) Khôi phục lại tình trạng ban đầu; (iv) Thực 
hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn 
chặn hậu quả tiếp tục xảy ra. 
 
4. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự: 
(i) 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; (ii) 10 
năm đối với tội phạm nghiêm trọng; (iii) 15 năm đối 
với tội phạm rất nghiêm trọng; (iv) 20 năm đối với 
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

***** 

PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 2016:  
VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐẦU TIÊN ĐIỀU CHỈNH 
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ  
THỊ TRƯỜNG 

gày 08/3/2016, Ủy ban thường vụ Quốc 
hội đã thông qua Pháp lệnh Quản lý thị 
trường, quy định chi tiết về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm cũng như 

mô hình tổ chức của lực lượng Quản lý thị trường 
(“QLTT”) tại Việt Nam. Đây là văn bản pháp luật 
đầu tiên cung cấp khung pháp lý điều chỉnh hoạt 

động của lực lượng QLTT, một cơ quan thực thi 
quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ. Pháp lệnh này có một số điểm đáng chú ý 
sau:  

- Về chức năng, nhiệm vụ: Lực lượng QLTT là 
 là lực lượng chuyên trách của Nhà nước 
thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các 
hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa 
không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm 
pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an 
toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành 
vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

- Về tổ chức: Lực lượng QLTT sẽ được tổ 
chức tập trung, thống nhất từ Trung ương 
đến địa phương theo nguyên tắc tập trung, 
thống nhất tương tự mô hình tổ chức của các 
ngành khác như thuế, hải quan, cảnh sát… 

- Bên cạnh việu quy định rõ quyền và trách 
nhiệm của lực lượng QLTT, Pháp lệnh cũng 
nêu những việc cấm đối với công chức QLTT 
để tránh việc công chức lạm dụng quyền gây 
ảnh hưởng đển hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. Chẳng hạn, QLTT không thực 
hiện hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên 
ngành, biện pháp nghiệp vụ không có căn cứ, 
không đúng chức năng, thẩm quyền, không 
đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp 
luật. QLTT cũng không được phép cản trở 
lưu thông hàng hóa, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ hợp pháp của tổ chức, các nhân trên 
thị trường. 

Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016 sẽ có hiệu lực 
kể từ ngày 01/09/2016 

*****

N 
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VỤ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU 
SYNCMASTER CLOUD:  
CẦN LƯU Ý ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI ĐỊA CHỈ CHỦ 
SỞ HỮU 

amsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung) 
nhận được Thông báo số 2012/22/NDTT07 
ngày 23/05/2013 của Cục Sở hữu trí tuệ 
(“SHTT”) từ chối bảo hộ tạm thời đối với 

nhãn hiệu “SYNCMASTER CLOUD” (“Nhãn Hiệu”) 
theo Đăng ký quốc tế (“ĐKQT”) số 1116814 với lý 
do nhãn hiệu này tương tự gây nhầm lẫn với nhãn 
hiệu “Synmaster” (“Nhãn Hiệu Đối Chứng”) đang 
được bảo hộ tại Việt Nam theo giấy chứng nhận số 
27318.  

Sau khi xem xét vụ việc, D&N International, đại 
diện cho Samsung, nhận thấy rằng Nhãn Hiệu Đối 
Chứng cũng thuộc quyền sở hữu của Samsung, 
nhưng địa của chủ sở hữu được ghi nhận là địa 
chỉ cũ của Samsung. Theo thực tiễn hiện hành tại 
Cục SHTT, một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây 
nhầm lẫn với một nhãn hiệu đăng ký trước dưới 
tên của cùng chủ sở hữu vẫn bị Cục SHTT từ chối 
đăng ký, nếu địa chỉ chủ sở hữu được ghi nhận 
trong hai đơn là khác nhau. Lý do thường được 
Cục SHTT đưa ra (không chính thức) để giải thích 
thực tiễn này là Cục SHTT không có chức năng và 
cũng khó có khả năng thẩm định một cách chính 
xác rằng liệu Nhãn Hiệu Đối Chứng và Nhãn Hiệu 
Đăng Ký có đúng là thuộc cùng một chủ sở hữu 
hay không. Do đó, để tránh việc để sót các đối 
chứng thì Cục SHTT vẫn từ chối bảo hộ đối một 
đơn đăng ký nhãn hiệu nếu nhãn hiệu đó có sự 
tương tự với một nhãn hiệu khác của cùng chủ 
đơn nhưng khác địa chỉ. 

Trong những trường hợp như vậy, người nộp đơn 
buộc phải tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ của 
nhãn hiệu đăng ký trước (nếu cần thiết), sau đó 
nộp đơn khiếu nại Thông báo từ chối tạm thời của 
Cục SHTT với bằng chứng cho thấy nhãn hiệu xin 
đăng ký và nhãn hiệu đối chứng có cùng chủ sở 
hữu, và vì vậy không thể gây nhầm lẫn cho người 
tiêu dùng về nguồn gốc của sản phẩm.  

Sau khi D&N International tiến hành thực hiện các 
bước nói trên, ngày 25/02/2016, Cục SHTT đã ban 
hành Quyết định số 622/QD-SHTT để thu hồi lại 
Thông báo từ chối số 2012/22/NDTT07, cho phép 
Nhãn Hiệu được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam. 

***** 

VỤ CHẤM DỨT HIỆU LỰC VÀ KHIẾU NẠI  
LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU SKY:  

CẦN LƯU Ý SỬ DỤNG NHÃN HIỆU SAU KHI ĐÃ 
ĐĂNG KÝ 

ừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành 
công trong việc chấm dứt hiệu lực của 2 
nhãn hiệu đã được đăng ký nhưng không 
được sử dụng và đồng thời thành công 

trong việc khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ nhãn 
hiệu SKY theo Đăng ký quốc tế. Vụ này một lần 
nữa nhắc nhở các chủ sở hữu nhãn hiệu về khả 
năng nhãn hiệu đã đăng ký bị chấm dứt hiệu lực 
do không sử dụng.     

Sự việc 
Ngày 08/05/2009, Cục SHTT đã ra thông báo từ 
chối bảo hộ nhãn hiệu SKY theo Đăng ký quốc tế 
số 960959 (“DKQT960959”) có chỉ định Việt Nam 
cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các nhóm 9, 36, 
38, 41 & 42 (“Nhãn Hiệu”) của Công ty British Sky 
Broadcasting Group PLC của Anh (“Công ty Sky”) 
vì cho rằng Nhãn Hiệu không đáp ứng tiêu chuẩn 
bảo hộ như qui định tại Điều 74.2e Luật SHTT do 
tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được 
đăng ký trước có chứa dấu hiệu “SKY” cho các 
sản phẩm/dịch vụ tương tự và có liên quan sau 
đây: 

- “ ” theo Đăng bạ quốc gia số 
13344 ngày 19/09/1994 cho sản phẩm “thiết 
bị điện tử kể cả vệ tinh và các thiết bị viễn 
thông kể cả các đĩa vệ tinh” thuộc nhóm 09 
dưới tên của SKY CHANNEL PTY LTD. (AU) 
(Nhãn Hiệu Đối Chứng 1); 

- “ ” theo Đăng bạ quốc gia số 
13345 ngày 19/09/1994 cho dịch vụ “các dịch 
vụ truyền qua vệ tinh và phát thanh” thuộc 
nhóm 38 dưới tên của SKY CHANNEL PTY 
LTD. (AU) (Nhãn Hiệu Đối Chứng 2); và, 

- “ ” theo Đăng bạ quốc gia 
số 79086 ngày 02/02/2007 cho sản phẩm “ắc 
quy chì” thuộc nhóm 09 và “phụ tùng ôtô – xe 
máy (má phanh, lọc gió, lọc xăng)” thuộc 
nhóm 12  dưới tên của Công ty TNHH quan 
hệ quốc tế Việt Thái (Nhãn Hiệu Đối Chứng 3) 

Giải pháp để vượt qua từ chối đăng ký nhãn 
hiệu 
Khi xem xét vụ việc và tra cứu sơ bộ về các Nhãn 
Hiệu Đối Chứng, Công ty Quốc tế D&N thấy rằng 

 VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH  
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các Nhãn Hiệu Đối Chứng 1 & 2 đã được đăng ký 
từ năm 1994 nhưng cho đến thời điểm hiện tại 
nhiều khả năng vẫn chưa được sử dụng ở Việt 
Nam cho các sản phẩm/dịch vụ đăng ký; Do vậy, 
Công ty D&N đã tư vấn cho khách hàng tiến hành 
điều tra tình trạng sử dụng ở Việt Nam của 2 Nhãn 
Hiệu Đối Chứng 1& 2 để làm cơ sở yêu cầu chấm 
dứt hiệu lực của hai nhãn hiệu nói trên. Kết quả 
điều tra thị trường cho thấy các Nhãn Hiệu Đối 
Chứng 1& 2 đã không được sử dụng trên thị 
trường Viêt Nam trong vòng 5 năm liên tục theo 
quy định. Cục SHTT đã chấp nhận kết quả điều tra 
nói trên và ra quyết định chấm dứt hiệu lực của 2 
nhãn hiệu đối chứng.    

Liên quan đến Nhãn Hiệu Đối Chứng 3, sau khi 
loại bỏ một số sản phẩm thuộc nhóm 9 tương 
tự/có liên quan đến sản phẩm “ắc qui chì” thuộc 
nhóm 9, thì Nhãn Hiệu không còn bị coi là tương 
tự với Nhãn Hiệu Đối Chứng 3 vì các nhãn hiệu 
này đăng ký cho các sản phẩm hoàn toàn khác 
nhau. 

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công 
ty Sky cung cấp, ngày 25/02/2016, Cục SHTT đã 

ra Quyết định số 565/QĐ-SHTT chấp nhận khiếu 
nại của Công ty Sky đồng thời chấp nhận bảo hộ 
Nhãn Hiệu cho các sản phẩm/dịch vụ xin đăng ký 
tại Việt Nam. 

***** 
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Công ty Quốc tế D&N là một công ty tư vấn 
chuyên nghiệp hàng đầu của Việt nam, chuyên 
cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ, tư vấn đầu tư và tư vấn luật cho doanh 
nghiệp. 

Là đại diện chính thức của nhiều khách hàng tại 
hơn 50 nước trên thế giới, mỗi năm công ty xử lý 
hàng ngàn vụ việc liên quan đến thiết lập và thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời tư vấn nhiều dự 
án đầu tư trong và ngoài nước.  

Website: www.dnlaw.com.vn   

Với đội ngũ gồm các luật sư, kỹ sư, đại diện sở 
hữu công nghiệp và chuyên viên tư vấn có trình độ 
chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm, Công 
ty Quốc tế D&N cam kết luôn đảm bảo cung cấp 
các dịch vụ tư vấn chất lượng cao và giá cả hợp lý 
nhằm giúp khách hàng tăng cường hiệu quả kinh 
doanh và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường 
trong nước và quốc tế.  

 




