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• Thông tư số 263/2016/TT-BTC: Quy định mới 

về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
lệ phí sở hữu công nghiệp 

• Thông tư 211/2016/TT-BTC: Quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
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• Thông tư số 208/2016/TT-BTC: Quy định mới 
về mức phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” 

• Thông tư số 04/2016/TT-BCT: Sử đổi, bổ sung 
một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh 
doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt 
động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng 
hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực 
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chuyển nhượng tên miền 

VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH 

• Vụ đăng ký nhãn hiệu “ ”: 

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ HAI QUỐC HỘI KHÓA 
XIV 

ỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIV đã bế mạc 
ngày 23/11/2016 sau hơn 1 tháng làm việc. 
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 3 
luật bao gồm (i) Luật tín ngưỡng, tôn giáo;     

 
(ii)  Luật đấu giá tài sản;  và   (iii)  Luật sửa đổi, bổ 
sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu 
tư, thông qua 11 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự 
án luật khác.  

Đồng thời, kể từ ngày 01/01/2017, 07 đạo luật sau 
đây bắt đầu có hiệu lực, bao gồm:  

1. Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 
về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện của Luật đầu tư; 

2. Luật kế toán 2015; 
3. Luật phí và lệ phí 2015 (cùng Thông tư 

263/2016/TT-BTC với những quy định về 
sự điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 
nghiệp) 

4. Bộ luật Dân sự 2015; 
5. Luật Ngân sách Nhà nước 2015; 
6. Luật Báo chí 2016; 
7. Luật Dược 2016. 

***** 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VÀ BẰNG ĐĂNG 
KÝ SHCN SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2016 

heo số liệu thống kê của cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT), trong 6 tháng đầu năm 2016 có 
tổng số 17189 đơn yêu cầu bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp (SHCN) được nộp, 
tăng 13% so với 6 tháng đầu năm 2015 

(14949 đơn). Số lượng bằng độc quyền do cục 
SHTT cấp trong năm 6 tháng đầu năm 2016 là 
6858, giảm 12% so với 6 tháng đầu năm 2015 
(7741bằng).  

Dưới đây là chi tiết số lượng đơn và bằng được 
nộp và cấp theo từng loại đối tượng được bảo hộ: 

SỐ LƯỢNG ĐƠN ĐÃ NỘP: 

SC GPHI KDCN NHHH TỔNG

Nửa đầu 
năm 2016 233 161 884 15911 17189

Nửa đầu 
năm 2015 252 114 678 13905 14949
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SỐ LƯỢNG VĂN BẰNG BẢO HỘ ĐÃ CẤP: 

SC GPHI KDCN NHHH TỔNG

Nửa đầu 
năm 2016 33 51 379 6395 6858 

Nửa đầu 
năm 2015 26 36 434 7245 7741 

 

***** 

HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG QUY CHẾ THẨM ĐỊNH 
SÁNG CHẾ VỀ DƯỢC PHẨM 

rong bối cảnh ngành dược sẽ là một trong 
những lĩnh vực chịu cạnh tranh lớn nhất 
khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối 
tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cục 

Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã phối hợp với Hội nghị 
Liên hiệp quốc về Thương mại và Phát triển 
(UNCTAD) tổ chức Hội thảo Tăng cường năng lực 
quốc gia về “xây dựng quy chế thẩm định sáng chế 
về dược phẩm”. Hội nghị diễn ra từ ngày 01 đến 
03/11/2016 tại Hà Nội, với mục đích chính là nghiên 
cứu và thảo luận về nguyên tắc thẩm định sáng chế 
dược phẩm trong Quy chế hiện hành của Cục 
SHTT để soạn thảo một Quy chế thẩm định sáng 
chế dược phẩm phù hợp với trình độ phát triển của 
xã hội Việt Nam và thực hiện các nghĩa vụ khi TPP 
có hiệu lực. 

Quy chế Thẩm định đơn sáng chế đã được Cục 
SHTT ban hành lần đầu vào ngày 31/03/2010. Tuy 
nhiên, do chưa có sự đầu tư nghiên cứu một cách 
đúng đắn và sâu rộng, một số điều khoản trong 
Quy chế này, đặc biệt là các điều khoản liên quan 
đến việc thẩm định sáng chế dược phẩm và các 
công dụng mới của dược chất, đã được soạn thảo 
một cách sơ sài và rập khuôn theo các Quy chế 
nước ngoài (Cơ quan Sáng chế châu Âu, Nhật 
Bản, Hoa Kỳ v.v..), do vậy không phù hợp và khó 
áp dụng trong thực tiễn ở Việt Nam.  

Hội thảo nói trên là nỗ lực đầu tiên của Việt Nam 
trong việc xây dựng Quy chế thẩm định sáng chế 
dược phẩm nhằm hoàn thiện các quy định pháp 
luật cũng như cơ chế và năng lực áp dụng pháp 
luật về sáng chế dược phẩm để đáp ứng yêu cầu 
khi tham gia TPP. 

***** 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO RA MẮT TRANG 
TIN ĐIỆN TỬ VỀ ÁN LỆ  

gày 19/10/2016 vừa qua, Tòa án nhân dân 
tối cao (TANDTC) đã chính thức ra mắt 
trang tin điện tử về án lệ tại địa chỉ 
http://anle.toaan.gov.vn. Theo TANDTC, 

đây sẽ là nơi cung cấp các thông tin chính thức của 
TAND tối cao về án lệ; đồng thời cũng là một kênh 

thông tin phong phú, có khả năng phổ cập, tương 
tác rộng rãi với các đối tượng khác nhau như thẩm 
phán, luật sư, người dân… có nhu cầu tìm hiểu về 
án lệ. Tại địa chỉ này, người sử dụng có thể được 
cập nhật các thông tin mới nhất về án lệ như: các 
án lệ có hiệu lực, án lệ đã bị hủy hoặc thay thế, 
nguồn án lệ... Đặc biệt, người dùng có thể đưa ra 
các ý kiến bình luận, đóng góp tại chuyên mục 
“Bình luận” hoặc tại các phần bình luận trong mỗi 
chuyên mục. 

Trên trang tin điện tử về án lệ, ngoài việc tra cứu 
thông tin điện tử về án lệ, người dân có thể tra cứu 
thông tin về Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, 
Hội đồng soạn thảo án lệ, lý lịch của các thẩm phán 
và các thông tin liên quan. 

***** 

PHÍ LI-XĂNG NHÃN HIỆU PHẢI CHỊU THUẾ 
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

ể giải thích thắc mắc của một số doanh 
nghiệp và cơ quan thuế địa phương, ngày 
07/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành 
Công văn số 15888/BTC-CST gửi đến Cục 

thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt 
động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của doanh 
nghiệp nước ngoài. Theo đó, thu nhập từ việc li-
xăng nhãn hiệu không những phải chịu thuế thu 
nhập doanh nghiệp (“TNDN”) mà còn phải chịu thuế 
giá trị gia tăng (“GTGT”). Cụ thể:  

Theo thực tiễn áp dụng thuế nhà thầu trước đây, 
các doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập từ hợp 
đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt 
Nam thường chỉ thanh toán thuế nhà thầu nước 
ngoài bao gồm thuế TNDN 10%, vì cho rằng thu 
nhập này được miễn thuế VAT. Các cơ quan thuế 
nói chung cũng không phản đối cách hiểu này.  

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, một số cơ quan 
thuế Việt Nam có thay đổi chính sách, cụ thể là 
ngoài thuế TNDN, doanh nghiệp liên quan còn phải 
nộp cả thuế GTGT. Với Công văn 15888, Bộ Tài 
chính đã chính thức xác nhận việc áp dụng thuế 
GTGT cho các khoản thu nhập từ việc li-xăng nhãn 
hiệu tại Việt Nam, với thuế suất hiện tại là 5% (nếu 
áp dụng theo phương pháp trực tiếp). 

Công văn 15888 cũng quy định cụ thể việc áp dụng 
trong giai đoạn chuyển đổi. Cụ thể: (i) Trường hợp 
đã kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN trước thời 
điểm ban hành công văn này, mà khác với nội dung 
hướng dẫn tại công văn này thì không điều chỉnh 
lại; (ii) Trường hợp chưa kê khai hoặc đã kê khai 
nhưng chưa nộp thuế GTGT, thuế TNDN thì thực 
hiện kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo 
hướng dẫn tại công văn này.  

Như vậy, các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thỏa 
thuận cho phép bên Việt Nam sử dụng nhãn hiệu 
kèm theo việc thu tiền chuyển quyền sử dụng cần 
rà soát lại việc kê khai tính thuế Nhà thầu theo 
hướng dẫn tại công văn 15888 nêu trên để đảm 

T 
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bảo tuân thủ đúng chính sách thuế của Bộ Tài 
chính. 

***** 
 

 VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 

THÔNG TƯ SỐ 263/2016/TT- BTC:  
QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, 
NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ LỆ PHÍ  
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP  

gày 14/11/2016, Bộ Tài chính đã ban 
hành Thông tư số 263/2016/TT- BTC 
(“Thông tư 263”) quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí sở hữu công nghiệp (“SHCN”).  Thông tư 263 
có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông 
tư cũ số 22/2009/TT-BTC (“Thông thư 22”) ngày 
04/02/2009.  

Đối tượng áp dụng 
Thông tư 263 áp dụng cho các đối tượng sau: (i) 
các tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu cầu thực 
hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền SHCN; (ii) cơ 
quan quản lý nhà nước thực hiện công việc, dịch 
vụ bảo hộ quyền SHCN; (iii) các tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí 
SHCN. 

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, tổ chức, cá nhân 
Việt nam và nước ngoài khi nộp đơn, hồ sơ yêu 
cầu cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công 
việc, dịch vụ bảo hộ quyền SHCN phải nộp phí, lệ 
phí theo biểu mức thu phí, lệ phí SHCN được ban 
hành kèm theo thông tư này. 

Thay đổi chính về cơ chế quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí SHCN 
Thông tư 263 có sự điều chỉnh lớn về cơ chế quản 
lý và sử dụng phí, lệ phí so với Thông tư 22. Cụ 
thể, tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu 
được và 15% số tiền phí thu được vào ngân sách 
nhà nước, 85% số tiền phí thu được còn lại được 
tổ chức thu phí giữ lại để trang trải các chi phí cho 
việc thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền 
SHCN, thay vì tỷ lệ 65% tiền phí, lệ phí nộp vào 
ngân sách nhà nước và 35% trích lại cho tổ chức 
thu phí theo Thông tư 22. Theo đó, trong biểu phí, 
lệ phí SHCN được ban hành kèm theo Thông tư 
263, cơ chế thu các mục phí, lệ phí SHCN được 
điều chỉnh đáng kể, nhìn chung giảm ở các mục lệ 
phí, và tăng ở các mục phí SHCN (cả về danh mục 
các khoản thu và mức thu).  

Một số thay đổi cần lưu ý khi áp dụng triển khai 
Thông tư 263:  
- Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”) sẽ tiến đến việc 
áp dụng công bố toàn bộ Bản mô tả sáng chế thay 
vì chỉ công bố bản tóm tắt và hình vẽ đại diện như 
trước. Theo đó, phí công bố đơn và bằng sáng chế 
sẽ được tăng lên, cụ thể là tính thêm 10.000 đồng 
phí công bố cho mỗi trang mô tả vượt quá 6. Phí 
này được thu ở giải đoạn nộp đơn và cấp bằng. 
Tuy nhiên, hiện tại Cục SHTT chưa thu phí này và  

sẽ có Thông báo sau. 

- Áp dụng thu phí thẩm định hình thức đối với đơn 
đăng ký sáng chế bằng 20% mức thu phí thẩm 
định đơn. Phí này nộp khi nộp đơn. 

- Không thu phí khi nộp đơn khiếu nại ban đầu. 
Cục SHTT sẽ ra Thông báo thụ lý đơn khiếu nại và 
danh mục phí cần nộp kèm theo Thông báo này. 

- Thay cho lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực văn bằng 
bảo hộ (“VBBH”) theo thông tư 22, theo thông tư 
mới 263, Cục SHTT sẽ tách thành 3 loại phí, lệ 
phí: lệ phí duy trì/gia hạn hiệu lực, phí thẩm định 
duy trì/gia hạn hiệu lực, và phí sử dụng VBBH, 
điều đó dẫn đến chi phí cho VBBH tăng lên đáng 
kể so với trước đây. Ví dụ, phí gia hạn nhãn hiệu 
cho nhóm sản phẩm dịch vụ thứ nhất và kiểu dáng 
cho phương án thứ nhất và phí duy trì hiệu lực 
sáng chế năm thứ 2 cho điểm yêu cầu bảo hộ độc 
lập thứ nhất lần lượt tăng từ 780.000 đồng lên 
1200.000 đồng và từ 300.000 đồng lên 800.000 
đồng. 

- Không thu phí vào pha quốc gia muộn hoặc yêu 
cầu thẩm định nội dung muộn. 

- Một số loại phí mà trước đây có trong Thông tư 
22 (như phí thẩm định nhanh, phí liên quan tới yêu 
cầu ra quyết định bắt buộc chuyển giao, phí liên 
quan tới giám định, phí yêu cầu cung cấp thông 
tin, phí cấp các loại bản sao, phó bản, bản cấp lại, 
các tài liệu SHCN, phí gửi đơn quốc tế, xác nhận 
quyền ưu tiên…) nhưng không có trong thông 263 
mới này sẽ được chuyển sang cơ chế giá dịch vụ.  

- Không áp dụng hoàn phí cho mọi khoản phí, lệ 
phí đã nộp 

***** 

THÔNG TƯ 211/2016/TT-BTC:QUY ĐỊNH MỨC 
THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ  
SỬ DỤNG PHÍ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ  

gày 10/11/2016 Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 211/2016/TT-BTC (“Thông tư 
211/2016”) quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác 
giả, quyền liên quan. Thông tư  211/2016 có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế 
Thông tư số 29/2009/TT-BTC ngày 10/02/2009 
của Bộ Tài chính.  

Theo đó, biểu phí mới về việc đăng ký quyền tác 
giả, quyền liên quan được áp dụng kể từ ngày 
01/01/2017. Mặc dù tên của khoản thu được 
chuyển từ LỆ PHÍ thành PHÍ, nhưng mức thu vẫn 
giữ nguyên không thay đổi so với quy định trước 
đây.  

N 

N
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Cũng tương tự như quy định trước đây, tổ chức, 
cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng 
nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan lần 
đầu thì phải nộp phí theo Biểu mức quy định. 
Trường hợp xin cấp lại thì nộp 50% mức thu lần 
đầu đối với từng loại tác phẩm tương ứng. 

***** 

THÔNG TƯ SỐ 208/2016/TT-BTC:  
QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC PHÍ, LỆ PHÍ TÊN MIỀN 
QUỐC GIA “.VN” 

gày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban 
hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC 
(“Thông tư 208”) quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 

tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của 
Việt Nam. Thông tư 208 có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2017, thay thế Thông tư số 189/2010/TT-
BTC ngày 24/11/2010. Theo Thông tư 208, nhiều 
mức lệ phí đăng ký sử dụng và phí duy trì sử dụng 
tên miền quốc gia ".vn" được điều chỉnh giảm so 
với mức phí, lệ phí trước đây.  

Cụ thể, đối với tên miền quốc gia ".vn", lệ phí đăng 
ký sử dụng tên miền cấp 2 là 200.000 đồng/lần, so 
với quy định cũ là 350.000 đồng/lần. Đối với tên 
miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung, lệ phí 
đăng ký cũng được điều chỉnh giảm, từ 350.000 
đồng/lần xuống còn 200.000 đồng/lần cho tên 
miền com.vn, net.vn, biz.vn; từ 200.000 đồng/lần 
xuống còn 120.000 đồng/lần cho tên miền edu.vn, 
gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, 
int.vn và tên miền theo địa giới hành chính. 

Về phí duy trì tên miền quốc gia ".vn", quy định 
mới vẫn giữ nguyên mức phí duy trì sử dụng đối 
với tên miền cấp 2 có một ký tự là 40 triệu 
đồng/năm và phí duy trì sử dụng tên miền cấp 2 có 
hai ký tự vẫn là 10 triệu đồng/năm. Riêng tên miền 
cấp 2 khác, phí duy trì sử dụng đã được giảm 
xuống còn 350.000 đồng/năm thay vì 480.000 
đồng/năm như quy định cũ. Còn với tên miền cấp 
3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung, phí duy trì sử 
dụng cũng được điều chỉnh giảm, từ 350.000 
đồng/lần xuống mức 250.000 đồng/năm đối với tên 
miền com.vn, net.vn, biz.vn; từ 200.000 đồng/năm 
xuống còn 150.000 đồng/năm với các tên miền 
edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, 
health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành 
chính. Phí duy trì sử dụng tên miền cấp 3 dưới tên 
miền cấp 2 dùng chung “name.vn” tiếp tục giữ 
mức thu như trước đây là 30.000 đồng/năm. Tuy 
nhiên, thay vì miễn phí duy trì sử dụng tên miền 
tiếng Việt như quy định cũ, với quy định mới việc 
duy trì tên miền tiếng Việt sẽ phải đóng phí với 
mức 20.000 đồng/năm.  

Thông tư 208 cũng quy định rõ, Trung tâm Internet 
Việt Nam (VNNIC) được Bộ Thông tin và Truyền 
thông giao nhiệm vụ cấp đăng ký sử dụng tên 
miền quốc gia “".vn" và địa chỉ Internet của Việt 
Nam sẽ có nhiệm vụ thu phí, lệ phí. 

***** 

THÔNGTƯ SỐ 04/2016/TT-BCT:  
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA 
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ  
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, HÓA CHẤT, SẢN XUẤT 
KINH DOANH RƯỢU, NHƯỢNG QUYỀN 
THƯƠNG MẠI, HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG 
HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA, NĂNG 
LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ ĐIỆN LỰC 

gày 06/06/2016, Bộ Công Thương đã ban 
hành Thông tư số 04/2016/TT-BCT 
(“Thông tư 04”) sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư trước đây của Bộ Công 

Thương, trong đó đáng chú ý là Thông tư số 
09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương 
Mại quy định về thủ tục đăng ký hoạt động nhượng 
quyền thương mại tại Việt Nam. Theo Thông tư 
04, hình thức bản sao của một số tài liệu trong hồ 
sơ đăng ký nhượng quyền có thay đổi như sau: 

Về chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc giấy chứng nhận đầu tư : Trong trường hợp 
nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước 
ngoài : tài liệu này sẽ không cần công chứng. Bản 
sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc 
bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu 
cũng được chấp nhận; 

Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại 
Việt Nam hoặc tại nước ngoài : tài liệu này sẽ 
không cần công chứng. Bản sao từ sổ gốc hoặc 
bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình 
kèm bản chính để đối chiếu cũng được chấp nhận. 

Như vậy, so với quy định trước đây, chủ thể trực 
tiếp thực hiện thủ tục đăng ký nhượng quyền 
thương mại có quyền lựa chọn nộp một trong ba 
hình thức bản sao theo quy định như trên. Thông 
tư 04 có hiệu lực kể từ ngày 20/07/2016. Ngoại trừ 
sửa đổi nói trên, tất cả các nội dung khác của 
Thông tư số 09/2006/TT-BTM vẫn giữ nguyên hiệu 
lực. 

***** 

THÔNG TƯ SỐ 16/2016/TT-BTTTT:  
QUY ĐỊNH MƠI VỀ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN 
MIỀN  

gày 28/06/2016, Bộ Thông tin và Truyền 
thông (“Bộ TT&TT”) đã ban hành Thông 
tư số 16/2016/TT-BTTTT (“Thông tư 
16/2016”) hướng dẫn chuyển nhượng 

quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không 
thông qua đấu giá. Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 15/08/2016 và có một số nội dung đáng chý ý 
như sau: 

Điều kiện chuyển nhượng tên miền  
Theo quy định của Thông tư 16/2016, kể từ ngày 
15/08/2016, các chủ thể có quyền sử dụng tên 
miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn”, sẽ có quyền 
tiến hành việc chuyển nhượng toàn bộ quyền sử 
dụng tên miền của mình được cấp không thông 
qua hình thức đấu giá cho các tổ chức, cá nhân 
khác có nhu cầu. Tuy nhiên không phải tất cả các 
tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” đều 

N
N 

N
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được phép chuyển nhượng quyền sử dụng. Theo 
Điều 6 của Thông tư 16/2016, việc chuyển nhượng 
tên miền nói trên sẽ bị dừng hoặc hủy bỏ nếu 
thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Các bên 
tham gia chuyển nhượng có hành vi vi phạm quy 
định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet; (ii) 
Tên miền Internet chuyển nhượng bị phát hiện 
đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc 
đang là đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính; (iii) 
Có thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế về 
việc các bên tham gia chuyển nhượng có gian dối 
khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, hoặc chưa hoàn 
tất nghĩa vụ nộp thuế; (iv) Bên nhận chuyển 
nhượng không thực hiện nghĩa vụ nộp phí, lệ phí 
đăng ký sử dụng tên miền theo quy định; hoặc (v) 
Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng 
có văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng 
quyền sử dụng tên miền Internet 

Trình tự và thủ tục chuyển nhượng tên miền 
Theo quy định tại Điều 3, Thông tư 16/2016, việc 
chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền không 
thông qua đấu giá phải được tiền hành theo trình 
tự như sau:  

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền 
sử dụng tên miền 

 Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng 
tên miền có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua 
đường bưu chính cho Nhà đăng ký “.vn” đang 
quản lý tên miền Internet là đối tượng chuyển 
nhượng. Hồ sơ phải có các nội dung chi tiết như 
sau: (i) Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet 
theo mẫu quy định; (ii) Bản khai thông tin đăng ký 
sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển 
nhượng theo mẫu quy định.  

Sau khi nhận được hồ sơ, nếu Nhà đăng ký nhận 
thấy yêu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng tên 
miền Internet đáp ứng đầy đủ các quy định, thì sẽ 
thông báo bằng văn bản tới các bên tham gia 
chuyển nhượng về việc chấp thuận hồ sơ chuyển 
nhượng. Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng 
quyền sử dụng tên miền Internet không đáp ứng 
đầy đủ các quy định, Nhà đăng ký thông báo bằng 
văn bản tới các bên tham gia chuyển nhượng về 
việc từ chối đăng ký chuyển nhượng. Văn bản 
thông báo phải nêu rõ lý do từ chối. 

Bước 2: Đăng ký lại tên miền Internet chuyển 
nhượng 

Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 16, sau khi các 
bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp 
thuế chuyển nhượng theo quy định, bên nhận 
chuyển nhượng sẽ thực hiện việc đăng ký lại tên 
miền Internet tại Nhà đăng ký tên miền “.vn”đang 
quản lý tên miền chuyển nhượng. Hồ sơ đăng ký 
lại tên miền Internet chuyển nhượng bao gồm các 
tài liệu sau đây (i) Bản khai đăng ký tên miền của 
bên nhận chuyển nhượng; (ii) Các giấy tờ thể hiện 
các bên tham gia chuyển nhượng đã hoàn thành 
các nghĩa vụ thuế liên quan đến chuyển nhượng.  

Nhà đăng ký sau đó sẽ thực hiện các nghiệp vụ kỹ 
thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền Internet 
từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển 
nhượng trong thời hạn không quá 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, phí và lệ 
phí đăng ký tên miền Internet chuyển nhượng. 

***** 

 

 

VỤ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU “ ”:  
XU HƯỚNG ĐƯA RA NHÃN HIỆU ĐỐI CHỨNG 
ĐỂ TỪ CHỐI BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỘP SAU 

ừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành 
công trong việc phúc đáp dự định từ chối 
bảo hộ của Cục Sở hữu Trí tuệ (“Cục 

SHTT”) đối với nhãn hiệu “ ” cho các 
sản phẩm nhóm 3 & 21 do tương tự với nhãn hiệu 

“ ” đang được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế 
cho các nhóm 9, 14, 16, 18, 24, 25, & 26. Điều 
đáng chú ý là hai nhãn hiệu này đăng ký cho các 
sản phẩm hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn bị coi là 
xung đột với nhau.        

 

 

 

Sự việc 
  
Công ty Albion Co., Ltd. (Nhật Bản) đã nộp đơn 

đăng ký nhãn hiệu “ ”(“Nhãn Hiệu”) cho các 
sản phẩm nhóm 3 & 21 tại Việt Nam. Tuy nhiên, 
Cục SHTT ra thông báo dự định từ chối bảo hộ 
nhãn hiệu này 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 nhãn 

hiệu đã được đăng ký trước “ ” cho các sản 
phẩm thuộc các nhóm 9, 14, 16, 18, 24, 25, & 26 
của công ty ELEGANCE PARIS (“Nhãn Hiệu Đối 
Chứng”).  

Không đồng ý với ý kiến từ chối của Cục SHTT, 

    VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH      

V
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ngày 17/10/2016, Công ty Albion, thông qua đại 
diện là Công ty Quốc tế 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 
các lập luận sau:  

(i) Nhãn Hiệu đăng ký cho các sản phẩm hoàn 
toàn khác với các sản phẩm mang Nhãn 
Hiệu Đối Chứng; và, 

(ii) Người nộp đơn đã mua lại từ chủ sở hữu 
Nhãn Hiệu Đối Chứng toàn bộ các nhãn hiệu 

 và   đăng ký cho các sản phẩm 
thuộc các nhóm 3, 18 và 21 tại một số quốc 
gia trong đó có Việt Nam. Lập luận này được 
minh chứng bằng bản sao có công chứng 
Hợp đồng chuyển nhượng các nhãn hiệu, và 
kết quả ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu 

 được ghi nhận tại Tổ chức SHTT thế 
giới Wipo giữa chủ sở hữu nhãn đối chứng 
và Người nộp đơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công 
ty D&N cung cấp, ngày 24/11/2016, Cục SHTT đã 
ra Thông báo số 40827/SHTT-NH1 chấp nhận các 
lập luận của Công ty Quốc tế D&N.      

Lời bình 
Theo xu hướng thẩm định hiện hành, nếu nhãn 
hiệu đăng ký sau mà trùng với nhãn hiệu nộp 
trước/đăng ký trước thì sẽ bị cản trở bởi các nhãn 
hiệu nộp trước này cho dù nhãn hiệu nộp sau đăng 
ký cho các sản phẩm/dịch vụ hoàn toàn khác biệt, 
trừ trường hợp nhãn hiệu đăng ký sau là một từ có 
trong từ điển và được trình bày theo phông chữ 
thông thường. Do vậy, các cá nhân/doanh nghiệp 
cần lưu ý khi thiết kế nhãn hiệu mới cho mình để 
tránh bị lặp ý tưởng trong mẫu nhãn hiệu thiết kế, 
từ đó tránh bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu khi nộp 
đơn đăng ký với Cục SHTT. 

****




