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 TIN TøÖÙC 
 

TRONG SOÁ NAØY  

TIN TøÖÙC 

• Quốc hội thông qua 12 luật 
• Thống kê số lượng đơn và bằng đăng ký sở hữu 

công nghiệp năm 2016 
• Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Công nghiệp thực 

phẩm Nhật Bản ký bản ghi nhớ hợp tác về chỉ 
dẫn địa lý 

• Xây dựng chiến lược SHTT quốc gia Việt Nam 
• Tổng kết 10 năm thi hành luật Sở hữu trí tuệ 

VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 

• Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14: 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chuyển 
giao công nghệ năm 2006 

• Nghị định 43/2017/NĐ-CP: Quy định mới về 
ghi nhãn hang hóa 

VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH 

• Vụ phúc đáp dự định từ chối liên quan đến đơn 
đăng ký nhãn hiệu “10-FLEX” : Bảo hộ nhãn 
hiệu được tạo nên từ  ký tự số đơn giản và 
thành phần mang tính mô tả 

QUỐC HỘI THÔNG QUA 12 LUẬT 
ỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV đã kết thúc 
chương trình làm việc vào ngày 21/06/2017. 
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 12 
dự án luật sau: 
  

1. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;  
2. Luật quản lý ngoại thương; 
3. Luật du lịch; 
4. Luật trợ giúp pháp lý;  
5. Bộ luật Hình sự sửa đổi ;  
6. Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ;  
7. Luật đường sắt; 
8. Luật chuyển giao công nghệ; 
9. Luật thủy lợi 
10. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; 

11. Luật cảnh vệ; 
12. Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và 

công cụ hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng thông 
qua 12 nghị quyết và cho ý kiến với 6 dự thảo luật 
khác. 

***** 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VÀ BẰNG ĐĂNG 
KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP NĂM 2016 

heo số liệu thống kê của cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT), trong năm 2016 có tổng số 
58 078 đơn yêu cầu bảo hộ quyền SHCN 
được nộp vào cục SHTT, tăng 12,4% so 
với năm 2015 (50 838 đơn). Số lượng 

bằng độc quyền do cục SHTT cấp trong năm 2016 
là 25 877, tăng 1,4% so với năm 2015 (25 503 
bằng). Dưới đây là chi tiết số lượng đơn và bằng 
được nộp và cấp theo từng loại đối tượng được 
bảo hộ trong năm 2016:  

ĐƠN ĐÃ NỘP: 

SC GPHI KDCN NHHH* TỔNG

Năm 
2016 

5228 478 2868 49504 58078

Năm 
2015 

5033 450 2445 42910 50838

BẰNG ĐÃ CẤP: 

SC GPHI KDCN NHHH* TỔNG

Năm 
2016 

1423 138 1454 22862 25877

Năm 
2015 

1501 128 1353 22521 25503

(*) Ghi chú: Số đơn đăng ký NHHH bao gồm cả 
đơn nhãn hiệu quốc tế chỉ định Việt Nam. 

***** 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CỤC CÔNG NGHIỆP 
THỰC PHẨM NHẬT BẢN KÝ BẢN GHI NHỚ HỢP 
TÁC VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

gày 02/06/2017, tại trụ sở Cục Sở hữu trí 
tuệ (“SHTT”), Cục trưởng Cục SHTT, ông 
Đinh Hữu Phí, và Cục trưởng Cục Công 
nghiệp thực phẩm Nhật Bản, ông Koji 
Inoue, đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về chỉ 
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dẫn địa lý.  

Theo đó, hai cơ quan sẽ cùng nhau hợp tác trong 3 
lĩnh vực bao gồm: (i) Thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
(thông qua dự án thử nghiệm nhằm lựa chọn một 
số sản phẩm chỉ dẫn địa lý của mỗi nước để tiến 
hành đăng ký bảo hộ, cung cấp thông tin về kết quả 
thẩm định đơn chỉ dẫn địa lý, xây dựng cơ sở dữ 
liệu điện tử về các chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại 
mỗi nước); (ii) Trao đổi thông tin liên quan đến các 
chính sách và quy định pháp luật về chỉ dẫn địa lý 
cũng như trao đổi danh mục chỉ dẫn địa lý được 
bảo hộ tại mỗi nước; và (iii) Tăng cường nâng cao 
nhận thức về chỉ dẫn địa lý thông qua các chương 
trình giáo dục và tổ chức triển lãm chung các sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý của hai nước. 

Cấp kỹ thuật của Cục SHTT và Cục Công nghiệp 
thực phẩm Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ để sớm 
xây dựng và thống nhất kế hoạch triển khai Bản ghi 
nhớ hợp tác trong thời gian tới. 

***** 

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SHTT QUỐC GIA VIỆT 
NAM 

rong khuôn khổ chương trình hợp tác xây 
dựng Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) 
quốc gia, sau lễ ký kết Bản ghi nhớ về xây 
dựng Chiến lược quốc gia về SHTT của Việt 

Nam giữa ông Trần Việt Thanh, thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN), và ông 
Francis Gurry, Tổng giám đốc tổ chức Sở hữu trí 
tuệ thế giới (WIPO) diễn ra vào ngày 22/03/2017, 
từ ngày 20 đến ngày 22/06, Cục SHTT đã phối hợp 
với các chuyên gia của WIPO tổ chức hội thảo “Xây 
dựng Chiến lược SHTT Quốc gia Việt Nam”.  

Trong lễ ký kết vào tháng 3, tổ chức WIPO và Bộ 
KH&CN đã ký thỏa thuận hợp tác về việc WIPO hỗ 
trợ kĩ thuật cho Việt Nam trong việc xây dựng 
Chiến lược này. Theo đó, WIPO và Bộ KH&CN sẽ 
thiết lập cơ chế hợp tác trong xây dựng chiến lược 
SHTT quốc gia, nhằm giải quyết các nhu cầu và ưu 
tiên cụ thể của đất nước trong cả dài hạn, trung 
hạn và ngắn hạn; đồng thời thống nhất với chính 
sách phát triển, mục tiêu kinh tế chung của quốc 
gia. 

Chiến lược Phát triển SHTT quốc gia gồm 3 nội 
dung chính: Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng 
quát của hệ thống SHTT; các mục tiêu chiến lược 
cụ thể đến năm 2030; các nhiệm vụ chiến lược. 

Chiến lược cũng đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 
2030 gồm: Đưa hệ thống SHTT trở thành công cụ 
chủ lực thúc đẩy hoạt động sáng tạo, nhằm tạo ra 
tài sản trí tuệ, góp phần đáp ứng nhu cầu đối với 
sản phẩm mới và sáng tạo, đặc biệt là công nghệ 
nội sinh để phát triển các ngành công nghiệp. 

Quy trình để xây dựng và triển khai Chiến lược 
quốc gia về SHTT dự kiến gồm tám bước: Tổ chức 
hội thảo tư vấn, thành lập nhóm soạn thảo, tiến 
hành rà soát văn bản; thu thập thông tin, tổ chức 
các cuộc họp tham vấn, xây dựng bản dự thảo 

chiến lược, lấy ý kiến về bản dự thảo và trình cấp 
có thẩm quyền ban hành chiến lược và triển khai 
chiến lược. 

Hội thảo ngày 20-22/6 được tổ chức lần này là khởi 
đầu cho 1 loạt các hoạt động triển khai thỏa thuận 
hợp tác đó của WIPO dành cho Việt Nam. Tại cuộc 
hội thảo này các chuyên gia quốc tế và các chuyên 
gia của Việt Nam đã trao đổi các công việc cần 
triển khai để xây dựng Chiến lược thành công, 
cũng như về mặt phương pháp luận gắn chiến lược 
SHTT với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và 
chiến lược phát triển KH&CN. 

***** 

TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

uật Sở hữu trí tuệ (“SHTT”) được Quốc hội 
thông qua năm 2005, có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/07/2006 và được sửa đổi, bổ sung 
năm 2009. Kể từ khi Luật SHTT được ban 

hành, hoạt động xác lập quyền sở hữu trí tuệ diễn 
ra sôi động với số lượng đơn đăng ký xác lập 
quyền tăng dần hàng năm. Theo báo cáo, từ năm 
2006 đến hết năm 2015, Cục Bản quyền tác giả (Bộ 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã cấp 43.450 giấy 
chứng nhận đăng ký quyền tác giả và quyền liên 
quan; Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn) đã tiếp nhận 927 đơn đăng ký và đã 
cấp 432 Bằng bảo hộ quyền đối với giống cây 
trồng; từ năm 2006 đến cuối 2016, Cục SHTT đã 
tiếp nhận 403.914 đơn đăng ký xác lập quyền đối 
với các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, cấp 
231.765 văn bằng bảo hộ. 

Trong tháng 5 vừa qua, hội nghị tổng kết 10 năm thi 
hành luật sở hữu trí tuệ đã diễn ra tại Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá những kết 
quả đạt được trong quá trình triển khai thi hành 
Luật SHTT, đồng thời chỉ ra các bất cập, hạn chế 
và đưa ra các đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
để hoàn thiện.   

Một hạn chế còn tồn tại được hội nghị lưu tâm là 
tình trạng quá tải đơn sáng chế tại Cục SHTT. 
Thực tế cho thấy số lượng bằng sáng chế đã cấp 
được sử dụng trên thực tế là rất ít, số lượng bị vi 
phạm còn ít hơn nữa trong khi số lượng đơn cần 
thẩm định hàng năm là rất lớn (khoảng 5000 đơn 
mỗi năm). Vì vậy, một số ý kiến cho rằng để giảm 
bớt khối lượng công việc thẩm định thì Việt Nam 
nên chuyển sang chế độ đăng ký (registration 
system). Theo đó, đơn được nộp chỉ cần qua thẩm 
định hình thức là được cấp bằng. Mọi tranh chấp 
sau này liên quan đến sáng chế sẽ được giải quyết 
thông qua khiếu nại hoặc tòa án. 

***** 
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 VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 
 
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ SỐ 
07/2017/QH14: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 
ĐIỀU CỦA LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
2006 

gày 19/06/2017, Quốc hội khóa XIV đã 
thông qua Luật Chuyển giao Công nghệ 
số 07/2017/QH14 (Luật CGCN Mới) sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển 
giao Công nghệ số 80/2006/QH11 quy 

định về hoạt động chuyển giao công nghệ (Luật 
CGCN Cũ). Luật CGCN Mới có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01/07/2018 thay thế cho Luật CGCN Cũ. 
Sau đây là một số điểm mới đáng chú ý của Luật 
CGCN Mới: 

1. Hỗ trợ Phát triển thị trường Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN)  

Nhà nước có chính sách và biện pháp hỗ trợ, đầu 
tư từ ngân sách nhà nước dành cho khoa học và 
công nghệ và huy động các nguồn vốn hợp pháp 
khác để phát triển thị trường khoa học và công 
nghệ thông qua các hoạt động phát triển nguồn 
cung, nguồn cầu công nghệ và các tổ chức trung 
gian của thị trường khoa học và công nghệ.  

Để thực hiện vai trò môi giới, tư vấn, xúc tiến 
chuyển giao công nghệ, đánh giá, thẩm định giá, 
giám định công nghệ, dịch vụ kết nối, hỗ trợ bên 
cung, bên cầu và các bên khác trong giao dịch liên 
quan đến công nghệ, các tổ chức trung gian của 
thị trường khoa học và công nghệ theo điều 43 của 
Luật CGCN Mới, được nhà nước quan tâm, hỗ trợ 
thông qua các biện pháp sau đây:  
 
a) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ hoạt động 

của sàn giao dịch công nghệ quốc gia, trung 
tâm hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ quốc gia 
trong giai đoạn 05 năm đầu hoạt động;  

b) Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tổ chức 
trung gian;  

c) Hỗ trợ, nâng cao năng lực khai thác thông tin 
về công nghệ, sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ trong 
nước và ngoài nước cho tổ chức, cá nhân 
thực hiện dịch vụ tư vấn, môi giới, xúc tiến 
chuyển giao công nghệ, đánh giá, thẩm định 
giá và giám định công nghệ. 

Ngoài ra, nhà nước còn khuyến khích tổ chức, cá 
nhân thực hiện hoạt động môi giới, tư vấn và xúc 
tiến chuyển giao công nghệ trong các cơ sở 
nghiên cứu, cơ sở đào tạo; hình thành mạng lưới 
liên kết hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ 
trong và ngoài nước. 

2. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ 

Liên quan tới thúc đẩy thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tại  

điều 36 của luật này, nhà nước có quy định làm rõ 
một số nội dung vướng mắc về:  

a) giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả 
KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước;  

b) trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 
trong tổ chức thu thập, đánh giá, lựa chọn, 
công nhận, công bố kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ;  

c) hỗ trợ của Nhà nước đối với hoạt động liên kết 
giữa tổ chức ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ ở địa phương với tổ chức KH&CN trong 
việc hoàn thiện kết quả nghiên cứu KH và phát 
triển công nghệ phù hợp với đặc thù địa 
phương;  

d) hỗ trợ của nhà nước trong việc xác lập quyền 
sở hữu công nghiệp, công nhận, đăng ký lưu 
hành sản phẩm mới, công nghệ mới cho tổ 
chức, cá nhân thực hiện thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ, chuyển giao công nghệ 

e) Việc phân chia lợi nhuận thu được từ thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách 
nhà nước phải bảo đảm lợi ích của chủ sở 
hữu, tác giả, tổ chức chủ trì, tổ chức trung 
gian, tổ chức, cá nhân tham gia thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ theo quy định của pháp luật có liên 
quan. 

3. Hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng 
dụng và đổi mới công nghệ 

Luật CGCN Mới được sửa đổi bổ sung theo 
hướng hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể ở điều 35 quy 
định: 

a) Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc 
địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện hoạt 
động chuyển giao công nghệ với tổ chức khoa 
học và công nghệ. 

b) Doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để 
đầu tư, đối ứng vốn, nhận vốn đối ứng đầu tư 
cho đổi mới công nghệ, ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ của mình và thực hiện nội dung chi 
khác theo quy định của pháp luật về khoa học 
và công nghệ. 

c) Quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khác 
phát sinh từ kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, đối tượng sở hữu trí tuệ 
có thể xác định được giá trị là quyền tài sản. 
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Quỹ 
Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức tín dụng 

N 
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được nhận quyền tài sản quy định tại khoản 
này để bảo đảm cho giao dịch vay vốn đầu tư 
cho các dự án khoa học và công nghệ, khởi 
nghiệp sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh 
doanh từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. 

Nhà nước khuyến khích các hình thức hợp tác 
giữa doanh nghiệp với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân để triển khai các dự án đầu tư đổi mới 
công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển 
kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học và 
công nghệ, hoạt động nghiên cứu chung. 

d) Doanh nghiệp đầu tư cho cơ sở vật chất - kỹ 
thuật hoạt động giải mã công nghệ, tổ chức, 
cá nhân thực hiện việc giải mã công nghệ 
được hưởng các ưu đãi sau đây: (i) Hỗ trợ 
vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn 
từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, tổ chức 
tín dụng; (ii)  Các hỗ trợ, ưu đãi khác theo quy 
định của Luật này và quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

e) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp theo chức năng 
nhiệm vụ của mình tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp. 

Ngoài ra, nhà nước còn có sự ưu đãi thuế cho các 
đối tượng quy định ở điều 39 của Luật CGCN Mới 
để thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi 
mới công nghệ. 

4. Quản lý nhà nước đối với hoạt động 
chuyển giao công nghệ 

Điêu 3 quy định chính sách của nhà nước về hoạt 
động chuyển giao công nghệ, cụ thể bao gồm :  

a) Ưu tiên chuyển giao công nghệ cao, công 
nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ 
sạch, công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm 
quốc gia, trọng điểm, chủ lực, công nghệ phục 
vụ quốc phòng, an ninh từ nước ngoài vào 
Việt Nam và chuyển giao trong nước; bố trí 
nguồn lực đầu tư cho hoạt động chuyển giao 
công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn; chú 
trọng hoạt động chuyển giao công nghệ cho 
địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 
đặc biệt khó khăn;  

b) Hỗ trợ ý tưởng công nghệ, khởi nghiệp sáng 
tạo, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ; hoạt động ứng 
dụng, đổi mới công nghệ, liên kết giữa tổ chức 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
với cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất; chú trọng 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ được tạo ra trong 
nước; phát triển tổ chức trung gian của thị 
trường khoa học và công nghệ ;  

c) Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, 
công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam; 
khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt 
Nam ra nước ngoài; thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ trong nước; chú trọng lan tỏa công 

nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp 
trong nước; thúc đẩy phong trào đổi mới sáng 
tạo của tổ chức, cá nhân;  

d) Ngăn chặn, loại bỏ công nghệ lạc hậu, công 
nghệ ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh, môi trường, sức khỏe con 
người. 

Điều 8 của Luật CGCN Mới quy định trường hợp 
dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì công 
nghệ đưa vào góp vốn phải được thẩm định giá 
theo quy định của pháp luật. 

Cơ chế tự nguyện đăng ký hợp đồng chuyển giao 
công nghệ được sửa đổi thành cơ chế bắt buộc 
đăng ký đối với tổ chức, cá nhân chuyển giao công 
nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra 
nước ngoài và chuyển giao công nghệ trong nước 
có sử dụng vốn nhà nước trừ trường hợp đã được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo khoản 1 
điều 31 của Luật CGCN Mới. 

Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với 
hoạt động chuyển giao, thương mại hóa, ứng dụng 
và đổi mới công nghệ, các điều từ 53 đến 56 của 
Luật CGCN Mới quy định rõ ràng trách nhiệm của 
từng cơ quan, từng cấp, bộ ngành, địa phương để 
bảo đảm từng giai đoạn của quá trình chuyển giao 
công nghệ đều có người chịu trách nhiệm. 

5. Điều khoản chuyển tiếp 
Đối với thỏa thuận chuyển giao công nghệ được 
các bên ký kết trước ngày Luật này có hiệu lực, 
trường hợp có nhu cầu gia hạn thỏa thuận đó sau 
ngày Luật này có hiệu lực thì thực hiện thủ tục 
đăng ký, gia hạn theo quy định của Luật này. Đối 
với hồ sơ đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao 
công nghệ được thụ lý trước ngày Luật này có 
hiệu lực mà chưa được giải quyết thì áp dụng theo 
quy định của Luật Chuyển giao công nghệ số 
80/2006/QH11. 

***** 

NGHỊ ĐỊNH 43/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH MỚI VỀ 
GHI NHÃN HÀNG HÓA 

gày 14/04/2017, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về Nhãn 
hàng hóa (“Nghị định 43”) thay thế Nghị 
định số 89/2006/NĐ-CP (“Nghị định 89”) 

của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Nghị định 43 có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2017. 

So với Nghị định 89, Nghị định 43 có một số điểm 
mới đáng chú ý, cụ thể như sau:  

1. Đối tượng điều chỉnh 
Nghị định 43 quy định cụ thể về các đối tượng 
không thuộc đối tượng điều chỉnh. So với Nghị 
định 89/2006/NĐ-CP trước đây, các loại hàng hóa 
sau sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị 
định 43, mặc dù phải chịu sự điều chỉnh của Nghị 
định 89: hàng xuất khẩu không tiêu thụ nội địa, 
hàng trung chuyển, xăng dầu, khí (LPG, CNG, 

N
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LNG) chất lỏng, xi măng rời không có bao bì 
thương phẩm đựng trong container, xi-téc và hàng 
đã qua sử dụng. 

2. Một số quy định nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp 

Để tháo gỡ một số khó khăn, tạo thuận lợi, giảm 
chi phí phát sinh cho doanh nghiệp liên quan đến 
việc ghi nhãn, Nghị định 43 quy định:  

(i) Miễn ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là linh 
kiện nhập khẩu trong dịch vụ sửa chữa, bảo 
hành, không nhằm mục đích mua bán; miễn 
ghi nhãn phụ đối với hàng hóa là nguyên liệu 
nhập khẩu để sản xuất nội bộ, không nhằm 
mục đích bán ra thị trường;  

(ii) Hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được 
quay trở lại lưu thông trong nước cho phép 
gắn nhãn phụ, không phải làm lại toàn bộ nhãn 
hàng hóa;  

(iii) Cho phép doanh nghiệp tự xác định và ghi 
xuất xứ hàng hóa theo quy định của pháp luật 
về xuất xứ hàng hóa và các Hiệp định Việt 
Nam tham gia;  

(iv) Cho phép doanh nghiệp có hàng hóa được 
sản xuất tại nhiều cơ sở khác nhau có cùng 
tiêu chuẩn chất lượng thì được ghi tên và địa 
chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về 
hàng hóa, không phải ghi tất cả các địa chỉ sản 
xuất như quy định cũ;  

3. Một số quy định nhằm bảo vệ người tiêu 
dùng 

Nghị định 43 cũng có những quy định về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng, chống hàng lậu, hàng 
giả, cụ thể như sau:  

(i) Quy định việc ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng 
đối với hàng hóa sang chia, sang chiết tránh 
gian lận về thời hạn sử dụng của hàng hóa;  

(ii) Hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam mà 
trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ 
những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì 
phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt 
buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc 
của hàng hóa; nội dung ghi bằng tiếng Việt 
phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn 
gốc…. 

(iii) Nhãn phụ cũng được sử dụng với hàng hóa 
không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra 
lưu thông trên thị trường, đồng thời, phải có 
dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt 
Nam”. 

4. Điều khoản chuyển tiếp 
Điều khoản chuyển tiếp của Nghị định 43 quy định 
hàng hóa có nhãn đúng theo quy định của Nghị 
định số 89 mà đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu 
thông, sử dụng trước thời điểm Nghị định 43 có 
hiệu lực, thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho 
đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó.  

Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn 
hàng hóa đúng theo quy định của Nghị định 89 đã 
được sản xuất, in ấn trước thời điểm Nghị định 43 
có hiệu lực, thì được tiếp tục sử dụng, nhưng 
không quá 02 năm kể từ ngày Nghị định 43 có 
hiệu lực thi hành. 

5. Bổ sung và thay mới các Phụ lục 
Nghị định 43 cũng bổ sung và thay mới các phụ 
lục, cụ thể: Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn 
theo tính chất của hàng hóa (Phụ lục I); Quy định 
cách ghi định lượng hàng hóa (Phụ lục II); Quy 
định cách ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng và mốc 
thời gian khác của hàng hóa (Phụ lục III); Quy định 
cách ghi về thành phần, thành phần định lượng 
của hàng hóa (Phụ lục IV); Quy định cách ghi khác 
về thông số kỹ thuật, thông tin, cảnh báo vệ sinh, 
an toàn của hàng hóa (Phụ lục V). 

***** 
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VỤ PHÚC ĐÁP DỰ ĐỊNH TỪ CHỐI LIÊN QUAN 
ĐẾN ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU “10-FLEX”:  
BẢO HỘ NHÃN HIỆU ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ KÝ 
TỰ SỐ ĐƠN GIẢN VÀ THÀNH PHẦN MANG 
TÍNH MÔ TẢ 

ừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành 
công trong việc phúc đáp dự định từ chối 
bảo hộ của Cục SHTT đối với nhãn hiệu 
“10-FLEX”. Điều đáng chú ý là nhãn hiệu 

trong vụ việc này được tạo nên từ ký tự số đơn 
giản và thành phần mang tính mô tả, được trình 
bày ở phông chữ thông thường nên được cho là 
không có khả năng phân biệt.      

Sự việc 
Công ty TOZEN Corporation (Nhật Bản) đã nộp 
đơn đăng ký nhãn hiệu “10-FLEX” cho các sản 
phẩm  “Đầu nối ống dẫn (không bằng kim loại); 
khớp nối linh động (không bằng kim loại)” thuộc 
nhóm 17(“Nhãn Hiệu”) tại Việt Nam. Tuy nhiên, 
Cục SHTT từ chối bảo hộ nhãn hiệu này trên cơ sở 
các Điều 74.2a và Điều 74.2c Luật SHTT vì cho 
rằng Nhãn Hiệu chỉ là tập hợp của ký tự số (số 10) 
và thành phần mang tính mô tả (chữ FLEX, viết tắt 
của từ FLEXIBLE có nghĩa là “mềm dẻo, dễ uốn, 
co dãn, linh động”), do đó không có khả năng phân 
biệt. 

Không đồng ý với ý kiến từ chối của Cục SHTT, 
ngày 23/06/2016, Công ty TOZEN Corporation, 
thông qua Công ty D&N, đã nộp công văn phúc 
đáp để phản đối dự định từ chối cấp giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu cho Nhãn Hiệu với lập 
luận rằng Nhãn Hiệu có khả năng tự phân biệt mặc 
dù là kết hợp của các ký tự số và chữ không có 
hoặc ít có khả năng phân biệt, cụ thể như sau: 

• Nhãn Hiệu được hình thành từ sự kết hợp 
của số 10 và từ tiếng Anh FLEX được gắn 
kết bởi dấu gạch ngang (-) tạo thành 1 
tổng thể không tách rời; 

• Nhãn Hiệu là một nhãn hiệu tự tạo, không 
mang một ý nghĩa cụ thể nào; 

• Nhãn Hiệu đã được coi là có khả năng tự 
thân phân biệt và đã được bảo hộ tại nhiều 
quốc gia châu Á, trong đó có Nhật Bản; 

• Dẫn chứng một trường hợp tương tự cũng 
đã được chấp nhận bảo hộ trong quá trình 
giải quyết khiếu nại tại Nhật Bản. 

Ngoài ra, để củng cố cho các lập luận trong công 
văn phúc đáp, theo tư vấn của Công ty D&N, Công 
ty TOZEN Corporation có cung cấp thêm bằng 
chứng chứng minh Nhãn Hiệu đã và đang được sử 
dụng với chức năng nhãn hiệu và được người tiêu 
dùng biết đến một cách rộng rãi và nhờ đó Nhãn 
Hiệu đã đạt được khả năng phân biệt đối với các 
sản phẩm liên quan. 

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công 
ty D&N cung cấp, ngày 10/05/2017, Cục SHTT đã  

ra Thông báo số 16245/SHTT-NH2 chấp nhận các 
lập luận của Công ty D&N  đồng thời chấp nhận 
bảo hộ tổng thể Nhãn Hiệu cho các sản phẩm xin 
đăng ký.   

Lời bình: 
Theo qui định hiện hành cũng như trên thực tiễn 
thì các nhãn hiệu chỉ là sự kết hợp đơn giản của 
các ký tự số và chữ không có hoặc ít có khả năng 
phân biệt vẫn có thể đăng ký bảo hộ thành công 
nếu đơn đăng ký đó có kèm theo bằng chứng 
chứng minh rằng các nhãn hiệu đó đã và đang 
được sử dụng với chức năng một nhãn hiệu và 
được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trước thời 
điểm nộp đơn đăng ký. Như vậy đối với trường 
hợp này, các bằng chứng chứng minh việc sử 
dụng nhãn hiệu là rất quan trọng vì đó chính là yếu 
tố quyết định sự thành công trong việc đăng ký 
nhãn hiệu loại này. 

*****
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