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• Ra mắt Trung tâm Giám định quyền tác giả, 
quyền liên quan 

• Cục Sở hữu trí tuệ bắt đầu triển khai thử 
nghiệm hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến 

VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 

• Nghị định số 28/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP 
quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền 
tác giả, quyền lien quan và nghị định số 
158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du 
lịch và quảng cáo 

• Nghị Quyết 03/2017/NQ-HĐTP: Quy định về 
việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông 
tin điện tử của tòa án 

• Thông tư số 169/2016/TT-BCT: Quy định mới 
về mức phí thẩm định hợp đồng chuyển giao 
công nghệ 

VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH 

• Vụ nhãn hiệu tập thể “ ”: Về việc đăng 
ký nhãn hiệu tập thể 

RA MẮT TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH QUYỀN TÁC 
GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 

gày 12/10/2016, Cục Bản quyền tác giả tổ 
chức lễ ra mắt Trung tâm Giám định quyền 
tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là 
“Trung tâm”) được thành lập theo Quyết 
định số 1981/QĐ-BVHTTDL ngày 03/6/2016 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Trung tâm là tổ chức sự nghiệp có chức năng giúp 
Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả thực hiện hoạt 
động giám định quyền tác giả, quyền liên quan, có 
trụ sở đặt tại Cục Bản quyền tác giả với tên giao 
dịch quốc tế là Expertise Center of Copyright, 
Related Rights, viết tắt là ECCR. 

Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn chuyên môn, pháp 
luật về giám định quyền tác giả, quyền liên quan; 
xây dựng nguồn dữ liệu thông tin về quyền tác giả, 
quyền liên quan để phục vụ hoạt động giám định; 
tiếp nhận và thực hiện giám định quyền tác giả, 
quyền liên quan theo trưng cầu, yêu cầu của các tổ 
chức, cá nhân; thực hiện các quyền và nghĩa vụ 
của tổ chức giám định sở hữu trí tuệ theo quy định 
của pháp luật. 

***** 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI 
THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG TIẾP NHẬN ĐƠN 
TRỰC TUYẾN 

ới đây Cục Sở hữu trí tuệ thông báo đã 
xây dựng hệ thống tiếp nhận đơn trực 
tuyến cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp (SHCN) tại Việt Nam. 

Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến này được xây 
dựng theo yêu cầu của Nghị quyết số 36a/NQ-CP 
ngày 14/12/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện 
tử.   

Hiện nay, phiên bản đầu tiên của hệ thống này 
đang được áp dụng thử nghiệm với một vài đại 
diện SHCN để tiếp thu ý kiến đóng góp và tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống để có thể đưa vào sử dụng 
chính thức trong tương lai. 

Người nộp đơn có thể tìm hiểu và đăng ký sử dụng 
theo đường dẫn:  
http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do 
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 VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2017/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 
3 NĂM 2017 : 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ 
ĐỊNH SỐ 131/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, 
QUYỀN LIÊN QUAN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 
158/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, 
THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO 

gày 20 tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP 
(“Nghị định 28”) sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, 
quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Nghị định 
này có một số sửa đổi, bổ sung đáng chú ý như 
sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 
của Chính phủ (“Nghị định 131”) quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, 
quyền liên quan: 
Nghị định 28 phân định rõ hơn về thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính của các cơ quan như  

Thanh tra, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội 
biên phòng, Cảnh sát biển cũng như trao thẩm 
quyền xử phạt cho nhiều cơ quan, cá nhân có 
thẩm quyền, cụ thể như sau:  

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Thanh tra   
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Thanh tra được trao cho 16 chức danh như Thanh 
tra viên, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh 
tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra Bộ vv., theo 
đó Thanh tra có quyền phạt tiền, tịch thu tang vật 
vi phạm hành chính, tước quyền sử dụng chứng 
chỉ hành nghề có thời hạn, áp dụng các biện pháp 
khắc phục hậu quả. Mức phạt tiền từ 500.000 
đồng cho tới 250.000.000 đồng phụ thuộc chức 
danh người có quyền xử phạt, ví dụ Thanh tra viên 
chỉ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng, trong khi 
đó Chánh thanh tra bộ có quyền phạt tiền tới 
250.000.000 đồng.  

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Hải quan  
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải 
quan được trao cho 11 chức danh như Chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan, Cục trưởng Cục điều tra 
chống buôn lậu, Tổng cục trưởng Tổng Cục hải 
quan vv …,  theo đó Hải quan có quyền phạt tiền,  

tịch thu tang vật vi phạm hành chính, tước quyền 
sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn, áp 
dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt 
tiền từ 25.000.000 đồng cho tới 250.000.000 đồng 
phụ thuộc vào chức danh người có quyền xử phạt, 
ví dụ Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chỉ có 
quyền phạt tiền đến 25.000.000 đồng, trong khi đó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền phạt 
tiền đến 250.000.000 đồng.  

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Quản lý thị trường  
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Quản lý thị trường được trao cho 6 chức danh như 
Đội trưởng đội quản lý thị trường, Chi cục trưởng 
Chi cục quản lý thị trường, Cục trưởng Cục quản 
lý thị trường vv…, theo đó Quản lý thị trường có 
quyền phạt tiền, tịch thu tang vật vi phạm hành 
chính, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 
có thời hạn, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu 
quả. Mức phạt tiền từ 25.000.000 đồng cho tới 
250.000.000 đồng phụ thuộc vào chức danh người 
có quyền xử phạt, ví dụ Đội trưởng đội quản lý thị 
trường chỉ có quyền phạt tiền đến 25.000.000 
đồng, trong khi đó Cục trưởng Cục quản lý thị 
trường có quyền phạt tiền đến 250.000.000 đồng.  

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Cảnh sát biển  
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Cảnh sát biển được trao cho 7 chức danh như Tổ 
trưởng Tổ nghiệp vụ cảnh sát biển, Đội trưởng đội 
nghiệp vụ cảnh sát biển, Tư lệnh cảnh sát biển 
vv…, theo đó Cảnh sát biển có quyền phạt tiền, 
tịch thu tang vật vi phạm hành chính, tước quyền 
sử dụng chứng chỉ hành nghề có thời hạn, áp 
dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Mức phạt 
tiền từ 5.000.000 đồng cho tới 250.000.000 đồng 
phụ thuộc vào chức danh người có quyền xử phạt, 
ví dụ Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ cảnh sát biển chỉ có 
quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng, trong khi đó 
Tư lệnh cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 
250.000.000 đồng.  

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
Bộ đội biên phòng  
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ 
đội biên phòng được trao cho 6 chức danh như 
Đồn trưởng đồn biên phòng, Chỉ huy trưởng biên 
phòng cửa khẩu cảng, Chỉ huy trưởng bộ đội biên 
phòng cấp tỉnh vv…, theo đó Bộ đội biên phòng có 
quyền phạt tiền, tịch thu tang vật vi phạm hành 
chính, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 
có thời hạn, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu 
quả. Mức phạt tiền từ 25.000.000 đồng cho tới 
250.000.000 đồng phụ thuộc vào chức danh người 
có quyền xử phạt, ví dụ Đồn trưởng đồn biên 
phòng chỉ có quyền phạt tiền đến 25.000.000 
đồng, trong khi đó Chỉ huy trưởng bộ đội biên 

N 



www.legal500.com/firms/30015/offices/30990  www.dnlaw.com.vn 

 3  

phòng cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 
250.000.000 đồng.  

Ngoài những sửa đổi, bổ sung chủ yếu nêu trên, 
Nghị định 28 cũng sửa đổi một số quy định về Biện 
pháp khắc phục hậu quả, cụ thể là có sự sửa đổi 
việc áp dụng các biện pháp “buộc tái xuất tang vật 
vi phạm” và “buộc tiêu hủy tang vật vi phạm” trong 
một số trường hợp. Sự thay đổi này nhằm mục 
đích tạo căn cứ pháp lý phù hợp hơn để nâng cao 
hiệu quả xử lý vi phạm hành chính về quyền tác 
giả, quyền liên quan trên thực tế.  

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ (“Nghị định 158) quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 
hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo  
Cũng tương tự với việc sửa đổi Nghị định 131 nêu 
trên, Nghị định 28 sửa đổi Nghị định 158 nhằm 
phân định rõ hơn về thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính của các cơ quan như Thanh tra, Hải 
quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng, Cảnh 
sát biển cũng như trao thẩm quyền xử phạt cho 
nhiều cơ quan, cá nhân có thẩm quyền. Tùy vào 
mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị phạt 
cảnh cáo, phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, tịch thu 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Mức 
phạt tiền từ 500.000 đồng cho tới 50.000.000 đồng 
phụ thuộc vào chức danh người có quyền xử phạt. 

Ngoài ra, Nghị định 28 cũng sửa đổi, bổ sung 
nhiều nội dung của Nghị định 158 liên quan đến 
các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thể 
thao, du lịch và quảng cáo, với những điểm đáng 
chú ý như sau: 

Về hành vi vi phạm quy định về phát hành phim, 
Nghị định 28 quy định: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
Bán, cho thuê phim thuộc diện lưu hành nội 
bộ; Tẩy xóa, sửa đổi nhãn kiểm soát dán trên 
băng, đĩa phim. 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với hành vi bán, cho thuê băng, đĩa 
phim không dán nhãn kiểm soát hoặc dán 
nhãn kiểm soát không đúng phim đã được 
cấp giấy phép phổ biến. 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 
đồng đối với hành vi đánh tráo nội dung phim 
đã được dán nhãn kiểm soát. 

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
Bán, cho thuê hoặc phát hành phim nhựa, 
băng, đĩa phim khi chưa được phép phổ biến; 
Phát hành phim nhựa, băng đĩa phim quá 
phạm vi được ghi trong giấy phép phổ biến. 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 
đồng đối với hành vi bán, cho thuê hoặc phát 
hành phim nhựa, băng đĩa phim đã có quyết 
định thu hồi, tịch thu, cấm phổ biến hoặc tiêu 
hủy. 

Đối với hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phổ 
biến bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, 
Nghị định 28 nêu rõ: 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 
đồng đối với hành vi tàng trữ, phổ biến trái 
phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 
khấu chưa được phép phổ biến hoặc chưa 
dán nhãn kiểm soát;  

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với hành vi tàng trữ, phổ biến trái 
phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 
khấu có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, 
không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo 
đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống 
văn hóa Việt Nam;  

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 
đồng đối với hành vi tàng trữ, phổ biến trái 
phép bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân 
khấu có nội dung đã có quyết định cấm phổ 
biến hoặc quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu 
hủy. 

Về hành vi vi phạm quy định về quảng cáo làm 
ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và 
trên phương tiện giao thông, Nghị định 28 quy 
định: 

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 
đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát 
tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ 
quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 
Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc 
của một phương tiện giao thông; Quảng cáo 
vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng 
cáo của một phương tiện giao thông theo quy 
định. 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh 
hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao 
thông, xã hội. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 
tháng 5 năm 2017. Đối với hành vi vi phạm hành 
chính về quyền tác giả, quyền liên quan và hành vi 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể 
thao, du lịch và quảng cáo xảy ra trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực mà sau đó mới được phát 
hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng các 
quy định có lợi cho cá nhân, tổ chức vi phạm. Việc 
sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên theo Nghị 
định 28 giúp hoàn thiện các Nghị định 131 và 158 
– là hai nghị cung cấp khung pháp lý quan trọng 
cho việc xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh 
vực rất rộng trong đó có sở hữu trí tuệ. Đồng thời, 
việc sửa đổi bổ sung nêu trên sẽ giúp cho hệ 
thống các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính trong các lĩnh vực đời sống ngày 
càng trở nên phù hợp và thống nhất với các quy 
định của Luât xử lý vi phạm hành chính 2012. 

***** 
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NGHỊ QUYẾT 03/2017/NQ-HĐTP: 
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BẢN ÁN, QUYẾT 
ĐỊNH TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA 
TÒA ÁN 

gày 16/03/2017, Hội đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị 
quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định việc 
công bố bản án, quyết định trên cổng 

thông tin điện tử của Tòa án. Theo Nghị quyết này, 
những bản án, quyết định sẽ được công bố trên 
Cổng thông tin điện tử của Tòa án bao gồm: 

(i) Bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 
nghị; bản án phúc thẩm; quyết định giám đốc 
thẩm, tái thẩm giải quyết các vụ án hình sự, 
hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, 
kinh doanh, thương mại, lao động;  

(ii) Quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực 
pháp luật, quyết định giám đốc thẩm, quyết 
định tái thẩm giải quyết việc dân sự; 

(iii) Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã 
phá sản; quyết định giải quyết đơn đề nghị, 
kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, 
hợp tác xã phá sản. 

Về thời hạn công bố, trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày bản án, quyết định của Tòa có hiệu lực pháp 
luật thì bản án, quyết định đó phải được công bố 
trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. 

Ngoài ra, Nghị quyết 03 cũng quy định những bản 
án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin 
điện tử của Tòa án:  

(i) Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét 
xử kín; 

(ii) Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét 
xử, giải quyết công khai nhưng thuộc trường 
hợp: 

Có chứa nội dung thuộc danh mục bí mật nhà 
nước hoặc chứa đựng nội dung mà Nhà nước 
chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì sẽ gây nguy hại 
cho Nhà nước; 

Có chứa thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí 
quyết nghề nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ, 
có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong kinh 
doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết 
vụ việc, người tham gia tố tụng đã có yêu cầu 
được giữ bí mật; 

Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền 
thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được 
thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, 
miền, dân tộc, cộng đồng dân cư; 

Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi 

(iii) Bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu 
lực theo pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa 
án nhân dân tối cao thông qua ngày 17/02/2017 và 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017. 

***** 

THÔNGTƯ SỐ 169/2016/TT-BCT:  
QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC PHÍ THẨM ĐỊNH HỢP 
ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

gày 26/10/2016, Bộ Tài chính đã ban 
hành Thông tư số 169/2016/TT-BTC 
(“Thông tư 169”) thay thế Thông tư số 
200/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 

2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao 
công nghệ với chi tiết về phí như sau:  

Đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ không 
nằm trong Danh mục công nghệ bị hạn chế 
chuyển giao, phí thẩm định đối với các Hợp đồng 
chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu được tính 
theo tỷ lệ bằng bằng 0,1% tổng giá trị của Hợp 
đồng chuyển giao công nghệ nhưng tối đa không 
quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 05 triệu 
đồng. Đối với các Hợp đồng chuyển giao công 
nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung, phí thẩm 
định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính 
theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng sửa 
đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng 
và tối thiểu không dưới 03 triệu đồng. 

Đối với Hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với 
công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế 
chuyển giao qua hai bước chấp thuận (cấp phép 
sơ bộ) và cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, 
mức thu phí thẩm định đối với xem xét, chấp thuận 
chuyển giao công nghệ (cấp phép sơ bộ) là 10 
triệu đồng và mức thu phí cấp Giấy phép chuyển 
giao công nghệ được áp dụng như mức phí của 
việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ lần 
đầu, cụ thể được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng 
giá trị của Hợp đồng chuyển giao công nghệ 
nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu 
không dưới 05 triệu đồng.  

Thông tư 169 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. 

***** 
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VỤ NHÃN HIỆU TẬP THỂ “ ”:  

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẬP THỂ 
các bên Gần đây, Công ty Quốc tế D&N, đại diện 
cho Association suisse des AOP-IGP (Thụy Sỹ), đã 
vượt qua từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) để 

đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể “ ” 
do hồ sơ đơn đăng ký không đầy đủ.  Điều đáng 
chú ý là đối với hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu tập 
thể, thì ngoài những thông tin và tài liệu cần phải 
có để đăng ký 1 nhãn hiệu thông thường, hồ sơ 
đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể cần phải có thêm 
một số tài liệu khác.        

Sự việc 
Hiệp hội Association suisse des AOP-IGP (Thụy 
Sỹ) đã nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu tập thể 
có chỉ định Việt Nam cho nhãn hiệu tập thể  

“ ” cho các sản phẩm nhóm 29, 30, 31, 32 
& 33 (“Nhãn Hiệu Tập Thể”). Tuy nhiên, Cục SHTT 
ra thông báo dự định từ chối bảo hộ nhãn hiệu này 
do hồ sơ đăng ký thiếu tài liệu yêu cầu đối với 1 
nhãn hiệu tập thể theo qui định tại Điều 105 Luật 
SHTT.  

Sau khi xem xét vụ việc, Công ty D&N đã tư vấn và 
hỗ trợ Association suisse des AOP-IGP chuẩn bị 
các tài liệu còn thiếu theo qui định đối với một hồ 
sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể đó là Quy chế sử 
dụng và Danh sách thành viên được sử dụng nhãn 
hiệu. Đồng thời, Công ty D&N cũng thay mặt 
Association suisse des AOP-IGP phúc đáp từ chối 
của Cục SHTT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sau khi xem xét các tài liệu bổ sung, ngày 
17/10/2016, Cục SHTT đã ra Quyết định số 
4142/QĐ-SHTT chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu tập 

thể  cho các sản phẩm thuộc nhóm 29, 
30, 31, 32 & 33.      

Lời bình 
Khi đăng ký nhãn hiệu tập thể, để tránh bị từ chối 
do thiếu tài liệu, giấy tờ cần thiết, thì ngoài các 
thông tin và tài liệu cần phải chuẩn bị để đăng ký 1 
nhãn hiệu thông thường như: mẫu nhãn hiệu và 
danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu, và 
giấy ủy quyền (nếu thông qua đại diện), các tổ 
chức cần lưu ý chuẩn bị thêm Quy chế sử dụng 
nhãn hiệu tập thể. Theo Điều 105.4 Luật SHTT, 
Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể cần có những 
nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của 
tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu; 

- Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ 
chức tập thể; 

- Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử 
dụng nhãn hiệu; 

- Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu; 

- Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng 
nhãn hiệu. 

*****

  VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH        



 

  

 
 

 


