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BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIII, 
THÔNG QUA 16 LUẬT 

ỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIII đã kết thúc 
chương trình làm việc vào ngày 
27/11/2015. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã 
thông qua 16 dự án luật sau:  

1. Bộ luật dân sự (sửa đổi);  
2. Bộ luật hình sự (sửa đổi);  
3. Bộ luật tố dụng dân sự (sửa đổi);  

 

 
4. Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi);  
5. Luật tố tụng hành chính (sửa đổi);  
6. Luật thống kê ( sửa đổi); 
7. Luật kế toán ( sửa đổi); 
8. Bộ luật hàng hải Việt Nam ( sửa đổi); 
9. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân; 
10. Luật phí và lệ phí; 
11. Luật quân nhân chuyên nghiệp và công 

nhân, viên chức quốc phòng; 
12. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; 
13. Luật an toànthông tin mạng; 
14. Luật trưng cầu ý dân; 
15. Luật khí tượng thủy văn ; và 
16. Luật tạm giữ, tạm giam.  

Bên cạnh đó, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội cũng đã 
cho ý kiến về 10 dự án luật khác. 

***** 

DỰ ÁN NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG  
KHỞI ĐỘNG TẠI HÀ NỘI 

gày 03/12/2015 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ 
chức buổi hội thảo “Bảo hộ nhãn hiệu nổi 
tiếng tại Việt Nam – Thực trạng và giải 

pháp”, giới thiệu về Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng do 
Bộ KH&CN phối hợpvới Tổ chức Nhãn hàng Quốc 
tế (INTA) triển khai thực hiện.  

Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng được thực hiện trên cơ 
sở Bản ghi nhớ được ký kết ngày 24/03/2015 giữa 
Thanh tra Bộ KH&CN và INTA. Dự án có mục đích 
nghiên cứu, đánh giá, thu thập và tổng hợp thông 
tin, ý kiến từ phía nhiều cơ quan, các đại diện sở 
hữu công nghiệp và khối các doanh nghiệp tư nhân 
về những vướng mắc trong việc thi hành các quy 
định pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan tới 
việc công nhận, bảo hộ và thực thi quyền đối với 
nhãn hiệu nổi tiếng, để từ đó xây dựng các căn cứ, 
cơ sở để sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật 
chưa phù hợp và giải quyết các vướng mắc, nâng 
cao hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn 
hiệu nổi tiếng tại tại Việt Nam. Dự án được triển 
khai tại Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2016 với 
ba nhóm hoạt động chính: (i) Hoạt động nghiên 
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cứu; (ii) Hoạt động hội thảo/hội nghị và truyền 
thông; và (iii) Hoạt động đào tạo, khảo sát thực tế 
áp dụng pháp luật nhãn hiệu nổi tiếng. 

Đáng chú ý là dự án cho phép các doanh nghiệp, 
đặc biệt các doanh nghiệp có nhãn hiệu nổi tiếng, 
tham gia vào quá trình thực hiện dự án thông qua 
việc đóng góp hỗ trợ dự án. Các chủ thể sau khi 
thực hiện đóng góp sẽ có đầy đủ các quyền và 
nghĩa vụ của người tham gia Dự án, cụ thể bao 
gồm: (i) Tham gia và giám sát trực tiếp tất cả các 
hoạt động của Dự án tại Việt Nam; (ii) Một số nhãn 
hiệu thuộc sở hữu của chủ thể quyền tham và các 
vụ việc tranh chấp liên quan tới nhãn hiệu sẽ được 
lựa chọn đưa ra phân tích, thảo luận tại các hội 
thảo thuộc khuôn khổ dự án (nhãn hiệu là đối 
tượng nghiên cứu của Dự án); (iii) Có cơ hội để 
làm việc, trao đổi, đối thoại trực tiếp và thường 
xuyên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quản lý, thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; 
(iv) Tham gia các sự kiện, hội thảo và hội nghị trong 
khuôn khổ Dự án và đưa ra các đề xuất, kiến nghị 
về việc hoàn thiện pháp luật về bảo hộ và thực thi 
quyền đối với nhãn hiệu tại Việt Nam; (v) Trao đổi 
và chia sẻ những vướng mắc gặp phải trong quá 
trình ghi nhận, bảo hộ và thực thi quyền đối với 
nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam; (vi) Các doanh 
nghiệp sẽ được quyền sử dụng các tài liệu và kết 
quả nghiên cứu của Dự án cho các hoạt động về 
đăng ký ghi nhận, bảo hộ và thực thi quyền đối với 
nhãn hiệu nổi tiếng, cũng như các hoạt động khác 
của doanh nghiệp về quảng bá thương hiệu; (vii) 
Thành viên tham gia Dự án sẽ được nêu tên trong 
các hoạt động về truyền thông và quảng bá nằm 
trong khuôn khổ Dự án. 

Hội thảo ngày 03/12/2015 vừa qua là hội thảo đầu 
tiên mở ra các hoạt động tiếp theo cho Dự án được 
thực hiện trong năm 2016.  

***** 

KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHỈ 
DẪN ĐỊA LÝ Ở VIÊT NAM” 

heo thông tin từ Hội thảo do Cục Sở hữu trí 
tuệ phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp 
(AFD) tổ chức ngày 11/11/2015 tại Hà Nội, 
dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở 
Việt Nam” với tổng kinh phí 1,3 triêu đô đã 

bắt đầu được khởi động.   

Đây là dự án 3 năm có mục tiêu cải thiện hệ thống 
đăng ký và quản lý chỉ dẫn địa lý thông qua xây 
dựng một cách tiếp cận mới, cả về phương pháp 
luận và thực tiễn trên cơ sở bài học kinh nghiệm 
của châu Âu, đặc biệt là Pháp, để giúp Việt Nam 
tiến gần đến sự hội nhập trong đăng ký và quản lý 
chỉ dẫn địa lý với các nước trong khu vực và trên 
thế giới.  

Nội dung của dự án được xây dựng bao gồm 4 
phần: (i) xây dựng một cơ chế hợp tác liên bộ về 
chỉ dẫn địa lý ; (ii) hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường 
năng lực cho hiệp hội các nhà sản xuất trong tiếp 
cận thị trường cho 02 sản phẩm chỉ dẫn địa lý thí 
điểm là hạt điều Bình Phước và hạt tiêu Quảng Trị ; 
(iii) trợ giúp các hiệp hội chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam 

trong việc thương mại hóa sản phẩm ; và (iv) tổng 
kết, phổ biến các kinh nghiệm của Dự án. 

Dự án sử dụng Quỹ tăng cường năng lực thương 
mại (FRCC) do Chính phủ Pháp tài trợ thông qua 
Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Cơ quan Kinh tế 
(Đại sứ quán Pháp), và được giao cho Liên danh 
Quốc tế triển khai bao gồm: Trung tâm Phát triển 
Nông thôn - Viện Chính sách và Chiến lược Phát 
triển nông thôn (RUDEC); Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển hệ thống nông nghiệp - Viện Cây 
lương thực và Cây ăn quả (CASRAD); Trung tâm 
Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát 
triển, Cộng hòa Pháp (CIRAD). 

***** 

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – 
HÀN QUỐC CHÍNH THỨC CÓ HIỆU LỰC  

heo thông tin từ Bộ Thương Mại, Hiệp định 
thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn 
Quốc (“VKFTA”) đã chính thức có hiệu lực 
kể từ ngày 20/12/2015. Sự kiện này diễn ra 

sau khi Quốc hội Hàn Quốc chính thức phê chuẩn 
VKFTA vào ngày 30/11/2015, và Việt Nam cũng đã 
hoàn tất thủ tục phê chuẩn nội bộ. Hiệp định 
VKFTA được hai Bộ trưởng Công Thương Việt 
Nam và Bộ trưởng thương Mại, Công nghiệp và 
Năng lượng Hàn Quốc ký kết ngày 05/05/2015 tại 
Hà Nội.  

Hiệp định VKFTA mang tính toàn diện, mức độ cam 
kết cao, và đảm bảo cân bằng lợi ích, Hiệp định 
bao gồm 17 Chương, 208 Điều, 15 Phụ lục, và một 
Thỏa thuận thực thi quy định. Các nội dung chính 
của hiệp định bao gồm Thương mại hàng hóa và 
dịch vụ, Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Các biện pháp an 
toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), 
Phòng vệ thương mai, Quy tắc xuất xứ, Hàng rào 
kỹ thuật thương mại, Thương mại điện tử, Thuận 
lợi hóa hải quan, Cạnh tranh, Hợp tác kinh tế, Thể 
chế và Pháp lý. 

Liên quan đến lĩnh vực sở hựu trí tuệ, hai bên đã 
cam kết bảo hộ trí tuệ ở mức độ cao, tuân thủ 
khuôn khổ của hiệp định TRIPS. Các đối tượng 
được bao hộ bao gồm quyền tác giả và quyền liên 
quan, sáng chế, nhãn hiệu, và chống lại việc cạnh 
tranh không lành mạnh. 

***** 
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VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 

THÔNG TƯ SỐ 40/2015/TT-BKHCN: MỘT SỐ 
QUY ĐỊNH ĐÁNG CHÚ Ý VỀ QUY TẮC XUẤT XỨ 

THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT 
NAM – HÀN QUỐC (VKFTA) 

gày 18/11/2015, Bộ Công Thương đã ban 
hành Thông tư số 40/2015/TT-BCT 
(“Thông tư 40”) quy định về quy tắc xuất 
xứ trong Hiệp định thương mại tự do giữa 

Việt Nam và Hàn Quốc (“VKFTA”). Thông tư 40 
chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015. 

Ban hành kèm theo Thông tư 40 này bao gồm 9 
Phụ lục để hướng dẫn thực hiện Chương 03 về 
Quy tắc xuất xứ và Quy trình cấp xuất xứ trong 
Hiệp định. Thông tư có một số điểm đáng chú ý 
như sau liên quan đến quy tắc xuất xứ theo 
VKFTA:  

1. Xuất xứ hàng hóa 
Hàng hóa được coi là có xuất xứ để hưởng ưu đãi 
thuế quan khi đáp ứng được một trong các quy 
định sau: 

(i) Có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất 
toàn bộ tại lãnh thổ của nước thành viên 
xuất khẩu; 

(ii) Trong trường hợp không có xuất xứ thuần 
túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại 
lãnh thổ của nước thành viên xuất khẩu, 
nhưng đáp ứng các quy định về quy tắc cụ 
thể mặt hàng, quy định đối với hàng hóa 
đặc biệt hoặc cộng gộp; hoặc 

(iii) Được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của 
nước thành viên xuất khẩu chỉ từ những 
nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam hoặc Hàn 
Quốc.  

2. Vận chuyển trực tiếp 
Hàng hóa của nước thành viên muốn được hưởng 
ưu đãi về thuế quan phải được vận chuyển trực 
tiếp giữa các lãnh thổ của các nước thành viên. 
Tuy nhiên, trong trường hợp hàng hóa đang trong 
quá trình vận chuyển phải quá cảnh qua một hay 
nhiều nước không phải là thành viên Hiệp định 
VKFTA, bên ngoài lãnh thổ của các nước thành 
viên, vẫn được coi là vận chuyển trực tiếp, với 
điều kiện: 

(i) Việc quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lý 
hoặc do yêu cầu có liên quan đặc biệt đến 
vận tải;  

(ii) Hàng hoá không tham gia vào giao dịch 
thương mại hoặc tiêu thụ tại nước quá 
cảnh đó; và 

(iii) Hàng hoá không trải qua bất kỳ công đoạn 
nào khác, trừ việc dỡ hàng và bốc lại hàng  

 

 
hoặc những công đoạn cần thiết để bảo 
quản hàng hoá trong điều kiện tốt. 

3. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
Ngoài ra, để được hưởng ưu đãi thuế quan, hàng 
hóa phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa 
(C/O) theo mẫu quy định. Đối với mẫu C/O VK sẽ 
do Việt Nam cấp, còn mẫu C/O KV sẽ do Hàn 
Quốc cấp. Thông tư 40 cũng nêu rõ 21 tổ chức có 
thẩm quyền cấp C/O của Việt Nam tại Phụ lục IX. 

***** 

THÔNG TƯ 28/2015/TT-BNNPTNT:  
BAN HÀNH DANH MỤC LOÀI CÂY TRỒNG 

ĐƯỢC BẢO HỘ 
au một thời gian tổng hợp và xin ý kiến rộng 
rãi về nội dung Dự thảo thông tư, ngày 
14/08/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Bộ NNPTNT) đã ban hành 

Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT công bố Danh 
mục loài cây trồng được bảo hộ tại Việt Nam. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
29/09/2015 với Danh mục gồm 107 loài cây trồng. 
Kể từ ngày có hiệu lực, thông tư này sẽ thay thế 
các Quyết định và Thông tư về việc ban hành và 
bổ sung Danh mục cây trồng được bảo hộ tại Việt 
Nam được ban hành trước đó. 

Đối với những loài mới chưa có tên trong danh 
mục, khi có nhu cầu, chủ sở hữu có thể nộp đơn 
yêu cầu bổ sung vào danh mục loài cây trồng 
được bảo hộ tại Văn phòng bảo hộ giống cây 
trồng, Cục trồng trọt, Bộ NNPTNT.  

Tuy nhiên, theo quy định của công ước UPOV, sau 
10 năm kể từ khi chính thức gia nhập Công ước 
UPOV, Việt Nam sẽ phải áp dụng bảo hộ tất cả 
các loài cây trồng. Như vậy đến ngày 24/12/2016 
Việt Nam sẽ có nghĩa vụ chấp nhận đơn đăng ký 
bảo hộ giống của tất cả các loài cây trồng.  

***** 

NGHỊ ĐỊNH 124/2015/NĐ-CP: 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM 
HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 
gày 19/11/2015, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 124/2015/NĐ-CP (“Decree 
124”) để sửa đổi và bổ sung một số điều 
của Nghị định số 185/2013/NĐ-
CP(“Decree 185”) về xử phạt vi phạm 

hành chính trong hoạt động sản xuất, thương mại. 
Nghị định này có một số sửa đổi, bổ sung đáng 
chú ý như sau: 

N 

N

s
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1. Giảm mức phạt tiền đối với một số hành vi 
phạm: 

- Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Mức 
phạt tiền cao nhất cho hành vi này sẽ giảm từ 
15 triệu đồng (theo Điều 6, ND 185) xuống còn 
10 triệu đồng theo ND 124*.  

- Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo 
Giấy phép kinh doanh - Mức phạt tiền cao nhất 
cho hành vi này sẽ giảm từ 30 triệu đồng (theo 
Điều 7 ND 185) xuống còn 15 triệu đồng theo 
ND 124*. 

- Hành vi vi phạm về thiết lập website thương 
mại điện tử hoặc ứng dụng thương mại điện tử 
trên nền tảng di động - Khung phạt tiền theo 
Điều 81 ND 185 quy định mức xử phạt hành vi 
này sẽ giảm như sau: 

Điều 
khoản 

Mức phạt cũ 
(theo ND 185) 

Mức phạt mới 
(theo ND 124) 

Khoản 1 
Điều 81 

Khoản 2 
Điều 81 

Khoản 3 
Điều 81 

5 triệu đến 10 
triệu đồng 

10 triệu đến 20 
triệu đồng 

20 triệu đến 30 
triệu đồng 

1 triệu đến 5 
triệu đồng 

5 triệu đến 10 
triệu đồng 

10 triệu đến 20 
triệu đồng* 

- Hành vi vi phạm về thông tin và giao dịch trên 
website thương mại điện tử hoặc ứng dụng di 
động - Khung phạt tiền theo Điều 82 ND 185 
quy định mức xử phạt hành vi này sẽ giảm 
như sau : 

Điều 
khoản 

Mức phạt cũ 
(theo ND 185) 

Mức phạt mới 
(theo ND 124) 

Khoản 1 
Điều 82 

Khoản 2 
Điều 82 

Khoản 3 
Điều 82 

5 triệu đến 10 
triệu đồng 

10 triệu đến 20 
triệu đồng 

20 triệu đến 30 
triệu đồng 

1 triệu đến 5 
triệu đồng 

5 triệu đến 10 
triệu đồng 

10 triệu đến 20 
triệu đồng* 

- Hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ thương 
mại điện tử - Khung phạt tiền theo Điều 83 ND 
185 quy định mức xử phạt hành vi này sẽ giảm 
như sau: 

Điều 
khoản 

Mức phạt cũ 
(theo ND 185) 

Mức phạt mới 
(theo ND 124) 

Khoản 1 
Điều 83 

Khoản 2 
Điều 83 

Khoản 3 
Điều 83 

Khoản 4 
Điều 83 

10 triệu đến 20 
triệu đồng 

20 triệu đến 30 
triệu đồng 

30 triệu đến 40 
triệu đồng 

40 triệu đến 50 
triệu đồng 

1 triệu đến 3 
triệu đồng 

10 triệu đến 20 
triệu đồng 

20 triệu đến 30 
triệu đồng 

30 triệu đến 40 
triệu đồng* 

- Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin cá nhân 
trong hoạt động thương mại điện tử - Khung 
phạt tiền theo Điều 84 NĐ 185 quy định mức 
xử phạt hành vi này sẽ giảm như sau:  

Điều 
khoản 

Mức phạt cũ 
(theo ND 185) 

Mức phạt mới 
(theo ND 124) 

Khoản 1 
Điều 84 

Khoản 2 
Điều 84 

Khoản 3 
Điều 84 

5 triệu đến 10 
triệu đồng 

10 triệu đến 20 
triệu đồng 

20 triệu đến 30 
triệu đồng 

1 triệu đến 5 
triệu đồng 

5 triệu đến 10 
triệu đồng 

10 triệu đến 20 
triệu đồng* 

-  Hành vi vi phạm về hoạt động đánh giá, giám sát 
và chứng thực trong thương mại điện tử -  Khung 
phạt tiền theo Điều 85 ND 185 quy định mức xử 
phạt hành vi này sẽ giảm như sau: 

Điều 
khoản 

Mức phạt cũ 
(theo ND 185) 

Mức phạt mới 
(theo ND 124) 

Khoản 1 
Điều 85 

Khoản 2 
Điều 85 

Khoản 3 
Điều 85 

Khoản 4 
Điều 85 

10 triệu đến 20 
triệu đồng 

20 triệu đến 30 
triệu đồng 

30 triệu đến 40 
triệu đồng 

40 triệu đến 50 
triệu đồng 

5 triệu đến 10 
triệu đồng 

10 triệu đến 20 
triệu đồng 

20 triệu đến 30 
triệu đồng 

30 triệu đến 40 
triệu đồng* 

2. Tăng mức phạt tiền đối với một số hành vi 
vi phạm như sau:  

- Hành vi sản xuất tem, nhãn, bao bì giả: Mức 
phạt tiền thấp nhất cho hành vi này  sẽ tăng từ 
200 ngàn đồng (theo Điều 16 ND 185) lên 300 
ngàn đồng theo ND 124, và mức phạt cao nhất 
tăng từ 20 triệu đồng trước đây lên 30 triệu 
đồng*. 

- Hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển, 
tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu 
nhập lậu: Mức phạt tiền thấp nhất của hành vi 
này (quy định tại Điều 25, ND 185) là 200 ngàn 
đồng và mức phạt tiền cao nhất là 100 triệu 
đồng -trong trường hợp số lượng từ 1.500 bao 
trở lên-sẽ tăng lên tương ứng là 500 ngàn 
đồng và 100 triệu đồng trong trường hợp số 
lượng từ 500 bao trở lên)*. 

- Hành vi vi phạm về xuất xứ hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu: Mức phạt tiền thấp nhất của 
hành vi này sẽ tăng từ 3 triệu đồng(theo Điều 
63, ND số 185) lên 10 triệu đồng theo ND 124, 
và mức phạt tiền cao nhất tăng từ 20 triệu 
đồng lên mức 50 triệu đồng*.  

- Hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa 
cấp: Mức phạt tiền thấp nhất của hành vi này 
tăng từ 300 ngàn đồng (theo Điều 92, ND 185) 
lên mức 500 ngàn đồng theo ND 124*. 
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3. Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền xử 
phạt đối với các chủ thể như công an nhân 
dân, hải quan, bộ đội Biên phòng, cảnh sát 
biển và thanh tra.  

Theo quy định tại NĐ 185, thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản 
xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và vảo vệ 
người tiêu dùng sẽ theo quy định của Luật xử lý vi 
phạm hành chính. Hiện nay, thẩm quyền xử phạt 
hành chính của các chủ thể nói trên được quy định 
cụ thể trực tiếp ngay trong ND 124. 
* Ghi chú: tỷ giá VND/USD hiện nay: trên 22.000 VND 
= 1USD. 

***** 

NGHỊ QUYẾT 03/2015/NQ-HĐTP: QUY TRÌNH 
LỰA CHỌN, CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ 

gày 28/10/2015, Tòa án nhân dân tối cao 
(TANDTC) đã ban hành Nghị quyết số 
03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, 
công bố và áp dụng án lệ (“Nghị Quyết 

03/2015”). Nghị quyết 03/2015 gồm 10 điều có 
hiệu lực từ ngày 16/12/2015, theo đó, án lệ có hiệu 
lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày công bố. Có 
thể nói việc ban hành Nghị quyết 03/2015 là một 
bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách tư 
pháp, triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và Luật 
Tổ chức Tòa án Nhân dân 2014. Sau đây là các 
nội  dung chính của Nghị quyết 03/2015 :  

1. Khái niệm án lệ và giá trị pháp lý của án lệ:  
Nghị quyết 03/2015 nêu rõ : “Án lệ là những lập 
luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có 
hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ 
thể được Hội đồng Thẩm phán TANDTC lựa chọn 
và được Chánh án TANDTC công bố là án lệ để 
các Toà án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử” 
(Điều 1). 

2. Tiêu chí lựa chọn án lệ 
Nghị quyết 03/2015 nêu rõ: án lệ phải (i) chứa 
đựng lập luận để làm rõ quy định của pháp luật 
còn có cách hiếu khác nhau; phân tích, giải thích 
các vấn đề, sự kiên pháp lý và chỉ ra nguyên tắc, 
đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng 
trong một vụ việc cụ thể; (ii) có tính chuẩn mực; và 
(iii) phải có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất 
pháp luật trong xét xử, bảo đảm những vụ việc có 
tình tiết, sự kiện pháp lý như nhau thì phải được 
giải quyết như nhau (Điều 2).  

3. Lấy ý kiến đối với bản án, quyết định được 
đề xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ 

Ngay sau khi được đề xuất, lựa chọn, các bản án, 
quyết định được đề xuất, cùng với nội dung đề 
xuất, lựa chọn làm án lệ sẽ được đăng trên Tạp 
chí TAND, cổng thông tin điện tử TANDTC để các 
cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia ý kiến trong 
thời hạn 2 tháng. Trường họp cần thiết có thể tổ 
chức Hội thảo lấy ý kiến của các đại biểu Quốc 

hội, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt 
động thực tiễn, các cơ quan, tổ chức hữu quan 
(Điều 4). 

4. Thông qua và công bố án lệ  
Hội đồng tư vấn án lệ gồm 9 thành viên do Chánh 
án TANDTC thành lập có nhiệm vụ thảo luận, cho 
ý kiến đối với các nội dung của bản án, quyết định 
được đề xuất lựa chọn làm án lệ (Điều 5). Báo cáo 
của Hội đồng tư vấn án lệ sẽ là cơ sở để Hội đồng 
thẩm phán TANDTC thông qua án lệ (Điều 6).  

Việc công bố án lệ do Chánh án TANDTC thực 
hiện và án lệ được công bố phải bao gồm các nội 
dung sau: (i) Tên của vụ việc được Toà án giải 
quyết; (ii) số bản án, quyết định của Toà án có 
chứa đựng án lệ; (iii) từ khoá về những vấn đề 
pháp lý được giải quyết trong án lệ; (iv) các tình 
tiết trong vụ án và phán quyết của Toà án có liên 
quan đến án lệ; (v) vấn đề pháp lý có giá trị hướng 
dẫn xét xử được giải quyết trong án lệ.  

Án lệ được đăng trên Tạp chí TAND, Cổng thông 
tin điện tử TANDTC; được gửi cho các Toà án và 
được đưa vào Tuyển tập án lệ xuất bản theo định 
kỳ 12 tháng (Điều 7). 

5. Nguyên tắc áp dụng án lệ trong xét xử 
Án lệ có hiệu lực áp dụng Sau 45 ngày kể từ ngày 
công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố 
án lệ của Chánh án TANDTC. Khi xét xử, Thẩm 
phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ để 
giải quyết các vụ việc tương tự, bảo đảm những vụ 
việc có tình tiết, sự kiện pháp lý giống nhau phải 
được giải quyết như nhau. (Điều 8). 

6. Thay thế, hủy bỏ án lệ 
Trường hợp do có sự thay đổi của Luật, Nghị 
quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ 
mà án lệ không còn phù hợp thì thì án lệ đương 
nhiên bị hủy bỏ. Trường hợp do chuyển biến tình 
hình mà án lệ không còn phù hợp nhưng chưa có 
quy định mới của pháp luật thì Hội đồng Thẩm 
phán Toà án nhân dân tối cao có trách nhiệm xem 
xét huỷ bỏ án lệ.  

***** 

THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHCN: MỘT SỐ 
NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý VỀ XỬ PHẠT HÀNH 

CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ 

gày 05/11/2015 Bộ KH&CN đã ban hành 
thông tư số 20/2015/TT-BKHCN (“TT 
20/2015”) quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 
17/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, 
chuyển giao công nghệ. TT 20/2015 có hiệu lực từ 
ngày 20/12/2015.  

N 

N
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TT 20/2015 có nội dung chính là quy định chi tiết 
các điều khoản của Nghị định số 93/2014/NĐ-CP, 
đặc biệt là hướng dẫn xác định các hành vi vi 
phạm hành chính trong hoạt động KH&CN. Điều 
đáng chú ý là theo hướng dẫn của TT 20/2015, 
các tổ chức KH&CN sẽ bị xử phạt hành chính nếu 
không báo cáo tình hình hoạt động theo quy định 
của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 
không thực hiện đúng trình tự, thủ tục giải thể tổ 
chức KH&CN theo quy định của pháp luật. Cụ thể, 
các tổ chức KH&CN sẽ bị xử phạt khi có các hành 
vi sau đây:   

- Hành vi không báo cáo tình hình hoạt động 
theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền như:  

(i) Không gửi báo cáo định kỳ tình hình hoạt 
động trước ngày 15/12 hằng năm tới cơ 
quan quản lý nhà nước về KH&CN; hoặc  

(ii) Không báo cáo, cung cấp tài liệu, giải thích 
các vấn đề liên quan đến tình hình hoạt 
động khi được cơ quan quản lý nhà nước 
về KH&CN yêu cầu.  

- Hành vi thực hiện không đúng trình tự, thủ tục 
giải thể tổ chức KH&CN theo quy định của 
pháp luật là hành vi của tổ chức KH&CN trong 
quá trình giải thể không thực hiện hoặc thực 
hiện không đúng quy định tại Khoản 3 Điều 16 
Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, bao gồm một 
trong các hành vi sau đây:  

(i) Không có quyết định giải thể hoặc quyết 
định giải thể không có đủ các nội dung chủ 
yếu gồm: tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ 
chức KH&CN; lý do giải thể; thời hạn, thủ 
tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các 
khoản nợ của tổ chức KH&CN (nếu có); 
thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng 
không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày 
quyết định giải thể có hiệu lực; phương án 
xử lý các khoản nghĩa vụ phát sinh từ hợp 
đồng lao động, quyết định tuyển dụng; họ, 
tên, chữ ký của người đại diện theo pháp 
luật của tổ chức KH&CN; tổ chức, cá nhân 
thành lập tổ chức KH&CN tổ chức thanh lý 
tài sản của tổ chức KH&CN, trừ trường hợp 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức 
KH&CN quy định thành lập tổ chức thanh lý 
riêng. 

(ii) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 
ban hành quyết định giải thể, không gửi 
quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký 
hoạt động KH&CN hoặc không niêm yết 
công khai quyết định giải thể tại trụ sở 
chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ 
chức KH&CN. 

(iii) Không đăng quyết định giải thể tổ chức 
KH&CN ít nhất trên một tờ báo in ở địa 
phương nơi đặt trụ sở chính trong 03 
số liên tiếp hoặc trang tin điện tử của Bộ, 
ngành hoặc tỉnh nơi đặt trụ sở chính. 

**** 
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VỤ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU 

: 
XEM XÉT TỔNG THỂ NHÃN HIỆU ĐỂ ĐÁNH GIÁ 

TÍNH PHÂN BIỆT 

ừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành 
công trong việc khiếu nại quyết định từ 

chối bảo hộ nhãn hiệu   cho 
các dịch vụ thuộc nhóm 35. Vụ này một lần nữa 
cho thấy để đánh giá tính phân biệt, nhãn hiệu cần 
được xem xét một cách tổng thể. Một nhãn hiệu là 
sự kết hợp của các yếu tố ít hoặc không có khả 
năng phân biệt có thể được coi là có khả năng 
phân biệt về tổng thể.      

Sự việc 

Công ty E-MART Co., Ltd của Hàn Quốc (“Công ty 
E-MART”) đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 

 cho các dịch vụ “bán buôn, bán lẻ 
các loại sản phẩm…” thuộc nhóm 35 (“Nhãn Hiệu”) 
tại Việt Nam. Tuy nhiên, Cục SHTT từ chối bảo hộ 
nhãn hiệu này vì cho rằng: (i) Nhãn Hiệu trực tiếp 
gợi ý cho người tiêu dùng liên tưởng đến loại hình 
dịch vụ thương mại điện tử hoặc mua bán qua 
mạng – “electronic mart” ở nhóm 35, do đó Nhãn 
Hiệu bị coi là mô tả dịch vụ xin đăng ký (Điều 
74.2c); và (ii) Nhãn Hiệu tương tự gây nhầm lẫn 
với các nhãn hiệu đã được đăng ký trước là 

 và (“các Nhãn Hiệu 
Đối Chứng”) (Điều 74.2(e) Luật Sở hữu trí tuệ hiện 
hành).  

Không đồng ý với ý kiến từ chối của Cục SHTT, 
ngày 20/03/2013, công ty E-MART thông qua đại 
diện là Công ty Quốc tế D&N, đã nộp đơn khiếu 
nại vào Cục SHTT để phản đối việc từ chối cấp 
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Nhãn 
Hiệu với các lập luận sau đây:   

(i) Liên quan đến cơ sở từ chối tuyệt đối:  
Theo chủ nhãn hiệu, Nhãn Hiệu có tính phân biệt 
vì được trình bày cách điệu, bao gồm cả màu sắc 
và điểm nhấn là chữ “e”, nên tổng thể nhãn hiệu 
tạo được ấn tượng riêng tác động tới nhận thức 
của người tiêu dùng, và không trực tiếp gợi ý cho 
người tiêu dùng liên tưởng đến loại hình dịch vụ 
thương mại điện tử hoặc mua bán qua mạng 
“electronic mart” vì:  

• Không tìm thấy “emart” trong từ điển Anh-
Việt, hoặc Anh-Anh 

• Chữ “e” trong Nhãn Hiệu mang ý nghĩa 
“everyday” để truyền tải thông điệp: “Emart 
giúp nâng cao đời sống hàng ngày của bạn 
bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch 

vụ tươi mới mỗi ngày”; hình “ ” trong 
chữ “e” giống hình chiếc tai, truyền tải ý 
nghĩa: Chúng tôi lắng nghe những gì khách 

hàng nói; hình “ ” trong chữ “a” giồng 
hình chiếc lá thể hiện sự tươi mới. 

• Trên thực tế, có rất nhiều nhãn hiệu đang 
được bảo hộ là sự kết hợp của một chữ cái 
và từ “mart” cho các dịch vụ “bán buôn, bán 
lẻ” tương tự như cách thể hiện của Nhãn 
Hiệu đăng ký. Việc phổ biến này khiến 
người tiêu dùng có thể phân biệt được 
Nhãn Hiệu đăng ký mà không có bất kỳ liên 
tưởng đến loại hình dịch vụ thương mại 
điện tử. 

• Tại Việt nam, Nhãn Hiệu đã đươc bảo hộ 
cho các nhóm 1, 2,3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 
18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, & 
45 

• Nhãn Hiệu đã được đăng ký tại một số quốc 
gia trên thế giới, được sử dụng và thừa 
nhận rộng rãi (có kèm tài liệu chứng minh);  

• Doanh thu từ việc kinh doanh sản 
phẩm/dịch vụ giai đoạn 2009-2013 vẫn gia 
tăng; 

• Tại Việt Nam, Công ty E-MART đã được ủy 
ban nhân dân thành phố HCM cấp giấy 
chứng nhận đầu tư cho dự án siêu thị đầu 
tiên “EMART Gò vấp” và đã đầu tư 60 triệu 
Đô la Mỹ xây dựng đại siêu thị này.  

• Nhãn Hiệu có yêu cầu bảo hộ tổng thể, 
không bảo hộ riêng các yếu tố “e” và “mart”. 

(ii) Liên quan đến cơ sở từ chối tương đối:  
Chủ nhãn hiệu lập luận rằng Nhãn Hiệu không 
tương tự gây nhầm lẫn với 2 nhãn đối chứng vì: 

• Yếu tố “E”, “mart”, “eMart” trong 02 nhãn 
hiệu đối chứng không được bảo hộ riêng; 

• Xét về tổng thể Nhãn Hiệu khác 02 Nhãn 
Hiệu Đối Chứng về cầu trúc, hình thức thể 
hiện và cách phát âm; 

 VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH  
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• Các nhãn hiệu có chứa các yếu tố “e” và 
“mart” được đăng ký cho các dịch vụ tương 
tự và cùng loại/có liên quan đã được cấp 
cho các chủ thể khác nhau và cùng tồn tại 
trên thị trường mà không gây nhầm lẫn cho 
người tiêu dùng về nguồn gốc sản 
phẩm/dịch vụ; 

• Nhãn Hiệu có yêu cầu bảo hộ tổng thể, 
không bảo hộ riêng các yếu tố “e” và “mart”. 

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công 
ty E-MART cung cấp, ngày 09/12/2015, Cục SHTT 
đã ra Quyết định số 3158/QĐ-SHTT chấp nhận 
khiếu nại của Công ty E-MART đồng thời chấp 
nhận bảo hộ tổng thể Nhãn Hiệu cho các dịch vụ 
xin đăng ký thuộc nhóm 35. 

***** 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

COÂNG TY TNHH QUOÁC TEÁ D&N (D&N International) 
 

BẢN TIN PHÁP LUẬT D&N được biên soạn cho mục đích tham khảo và không được coi là tư vấn pháp 
lý. Công ty Quốc tế D&N sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và tư vấn cho các trường hợp cụ thể. Nếu có 

nhu cầu, xin quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên đây.   

Trụ sở chính: 
Phòng 2303, Tòa nhà 101 Láng Hạ,   
Đống Đa, Hà Nội, Việt nam 
Hộp thư: 51 Bờ Hồ, Hà Nội  
Tel: + (84 4) 943 5616  
Fax: + (84 4) 943 5619 / 8  
Email: info@dnlaw.com.vn 

 

Văn phòng đại diện tại Pháp:  
18, rue des Cailles  
91260 Juvisy-sur-Orge, France 
Tel : + (33 1) 69 21 88 66 
Fax : + (33 1) 69 21 54 59 
Email : dnlaw@9online.fr 
 

 

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.  

 




