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THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN VÀ BẰNG ĐĂNG 
KÝ SHCN NĂM 2015 

heo số liệu thống kê của cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT), trong năm 2015 có tổng số 50.838 
đơn yêu cầu bảo hộ quyền SHCN được nộp, 
tăng 10% so với năm 2014 (46.220 đơn). Số 

lượng bằng độc quyền do cục SHTT cấp trong năm 
2015 là 25.503, giảm 9% so với năm 2014 (27.867 
bằng). Dưới đây là chi tiết số lượng đơn và bằng 
được nộp và cấp theo từng loại đối tượng được 
bảo hộ: 
 
ĐƠN ĐÃ NỘP: 
 
 

 
 SC GPHI KDCN NHHH* TỔNG 

Năm 
2015 5.033 450 2.445 42.910 50.838 

Năm 
2014 4.447 373 2.311 39.089 46.220 

 
BẰNG ĐÃ CẤP: 
 

 SC GPHI KDCN NHHH TỔNG 
Năm 
2015 1.501 128 1.353 2.2521 2.5503 

Năm 
2014 1.368 86 1.634 2.4779 2.7867 

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

***** 

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 168 PHÒNG VÀ 
CHỐNG XÂM PHẠM QUYỀN SHTT 

gày 28/04/2016, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và 
Công nghệ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ 

Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 
đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp 
hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT) giai đoạn II (2012-2015) (gọi tắt 
là “Chương Trình 168 giai đoạn II”) 

Tại Hội nghị, đại diện Thanh tra Bộ KH&CN, Cục 
Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Cục Điều tra chống 
buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Phòng Chống hàng 
giả - Cục Quản lý thị trường lần lượt trình bày báo 
cáo tổng kết trong giai đoạn 2012-2015, trong đó 
nổi bật là việc các bộ, ban ngành đã phối hợp thanh 
tra, kiểm tra và tiếp nhận và xử lý vi phạm hành 
chính hơn 25.000 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm 
quyền SHTT, sản xuất, buôn bán hàng giả, với tổng 
số tiền xử phạt vi phạm gần 97 tỷ đồng, khởi tố 
hình sự hơn 380 vụ. Cũng theo báo cáo, các hành 
vi vi phạm chủ yếu là vi phạm về chất lượng; giả 
mạo nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý; giả về tem, nhãn 
hàng hoá; bản quyền, sao chép lậu, in lậu và xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp. 
Dù đã đạt được những thành tựu nổi bật trong việc 
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xử lý các hành vi xâm phạm, báo cáo cũng chỉ ra 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 
thi quyền SHTT tại các địa phương. Từ đó, hội nghị 
đặt ra nhu cầu bức thiết cần rà soát và hoàn thiện 
khung pháp lý về bảo hộ và thực thi quyền SHTT, 
cũng như nhanh chóng triển khai Chương trình 168 
giai đoạn III (2016-2020). 

***** 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ MỞ RỘNG THỜI HẠN 
CHO NGƯỜI NỘP ĐƠN BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA 
ĐỘNG ĐẤT TẠI NHẬT BẢN 

heo thông báo ngày 18/05/2016 của Cục Sở 
hữu trí tuệ (SHTT) về việc áp dụng quy định 
của pháp luật đối với người nộp đơn bị ảnh 
hưởng do thảm họa động đất ở Nhật Bản, 

bất cứ người nộp đơn đăng ký các đối tượng sở 
hữu công nghiệp (SHCN) nào mà bị ảnh hưởng 
của thảm họa động đất xảy ra vào các ngày 14/04 
và 16/04/2016 ở vùng Kyushu, Nhật Bản đều được 
hưởng việc áp dụng quy định tại các điều 3 và 161 
của Bộ luật dân sự, cụ thể là: 

1. Toàn bộ thời gian mà trở ngại khách quan nêu 
trên cản trở việc thực hiện thủ tục đăng ký các 
đối tượng SHCN tại Cục SHTT sẽ không bị tính 
vào thời hạn pháp lý tương ứng; 

2. Để đáp ứng quy định nêu trên, người nộp đơn 
phải: 

a) nêu cụ thể khoảng thời gian bị trở ngại 
khách quan; 

b) nộp tài liệu xác nhận của bất kỳ tổ chức 
nào có thẩm quyền về việc phải chịu ảnh 
hưởng của động đất. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ GIẢI 
QUYẾT TÊN MIỀN VI PHẠM QUYỀN SHTT 

heo báo chí trong nước, vào ngày 
08/06/2016 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin 
và truyền thông («TT&TT) và Bộ Khoa học và 
Công nghệ (« KH&CN ») đã phối hợp tổ 

chức lễ ký kết Thông tư liên tịch hướng dẫn trình 
tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp 
luật về sở hữu trí tuệ (SHTT). Được biết, đây là một 
thông tư được giới doanh nghiệp, đặc biệt là giới 
chủ sở hữu quyền SHTT chờ đợi từ rất lâu, với hy 
vọng đó sẽ là cơ sở pháp lý hiệu quả để giải quyết 
tranh chấp tên miền, một vấn nạn nhức nhối từ 
nhiều năm nay.   

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 
hiện được đăng tải trên trang web của Bộ TT&TT 
và Bộ Kh&CN sẽ có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 
25/07/2016. Công ty Quốc tế D&N sẽ có bài phân 
tích về văn bản pháp luật được nhiều người chờ 
đợi này trong Bản tin sau. 

***** 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI 

THÔNG TƯ 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT : 
BƯỚC TIẾN MỚI TRONG XỬ LÝ TÊN DOANH 
NGHIỆP XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

gày 05/04/2016 vừa qua, Bộ khoa học và 
công nghệ và Bộ kế hoạch và đầu tư đã 
ban hành Thông tư liên tịch số 
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT quy định 

chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên 
doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp (“SHCN”). Thông tư 05/2016 có hiệu lực kể 
từ ngày 20/05/2016.  

Việc ban hành thông tư 05/2016 này được coi là 
một bước tiến quan trọng trong việc xử lý tình 
trạng đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc tương tự 
gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đang được bảo 
hộ. Thực tế trước khi thông tư 05/2016 ra đời, việc 
xử lý vấn đề này gặp rất nhiều khó khăn vì chưa 
có hành lang pháp lý phù hợp.  

Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông 
tư 05/2016:  

Xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền 
SHCN: 

Theo điều 4, thông tư 05/2016, căn cứ để xác định 
tên doanh nghiệp xâm phạm quyền SHCN được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về SHTT, do 
cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực SHCN kết luận hoặc quyết định. Nói 
cách khác, khi một chủ thể quyền phát hiện quyền 
SHCN của mình bị xâm phạm do doanh nghiệp 
khác đặt tên trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với 
các nhãn hiệu của mình đang được bảo hộ, chủ 
thể quyền SHCN đó có quyền yêu cầu các cơ 
quan có thẩm quyền xử lý theo thủ tục thực thi 
quyền SHCN hiện hành để xác định có hay không 
hành vi xâm phạm quyền SHCN.  

Các biện pháp áp dụng 

Khi cơ quan thực thi có văn bản kết luận tên doanh 
nghiệp xâm phạm quyền SHCN, doanh nghiệp vi 
phạm có thể bị áp các dụng biện pháp cưỡng chế 
sau: (i) Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ 
yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp; (ii) Thu hồi  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó: 

Biện pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ 
yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp chỉ được áp  

dụng khi: (i) Doanh nghiệp vi phạm không chấm 
dứt hành vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm phạm 
trên hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương 
tiện dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch; hoặc (ii) 
Không tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên 
doanh nghiệp xâm phạm theo thông báo của 
Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận 
của các bên. 

Biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp được áp dụng đối với doanh nghiệp vi 
phạm không thực hiện các biện pháp khắc phục 
hậu quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp; hoặc 
loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp theo 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người 
có thẩm quyền và không gửi báo cáo giải trình đến 
Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 
tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu 
cầu bằng văn bản. 

Thời hạn thương lượng để tự thỏa thuận  

Để tạo điều kiện cho các bên tự thỏa thuận, thông 
tư 05/2016 quy định một thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày ban hành kết luận về vi phạm quyền SHCN 
để các bên tiến hành thương lượng về việc giải 
quyết vi phạm. Nếu các bên đạt được thoả thuận 
trong thời hạn 30 ngày và có giải pháp phù hợp 
quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến quyền 
và lợi ích của bên khác thì cơ quan có thẩm quyền 
xử lý vi phạm ra văn bản thông báo ghi nhận sự 
thỏa thuận đó và dừng giải quyết vụ việc. 

Trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận 
thì chủ thể quyền SHCN có quyền gửi văn bản 
thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị 
áp dụng các biện pháp phù hợp như nêu trên. 

***** 

NGHỊ ĐỊNH 31/2016/NĐ-CP:  
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO 
VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT 

gày 06/05/2016, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật để thay thế cho Nghị định số 114/2013/NĐ-CP 
ngày 03/10/2013. Nghị định mới có hiệu lực từ 
ngày 25/06/2016. Sau đây là một số nét đáng chú 
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ý của Nghị định 31/2016:  

Hình thức xử phạt  

Nghị định quy định, đối với mỗi hành vi vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ 
và kiểm dịch thực vật trên lãnh thổ Việt Nam, tổ 
chức, cá nhân phải chịu một trong các hình thức 
xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.  

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm tổ chức, cá 
nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng các 
hình thức xử phạt sau: Tước quyền sử dụng giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ 
hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương 
tiện được sử dụng vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

Biện pháp khắc phục hậu quả 

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy 
định của Luật xử lý vi phạm hành chính, nghị định 
này còn bổ sung thêm nhiều biện pháp khắc phục 
hậu quả đầy đủ và chi tiết hơn so với nghị định 
114/2013/NĐ-CP trước đó, bao gồm: - Buộc 
chuyển đổi mục đích sử dụng giống cây trồng; - 
Buộc thực hiện gắn mã hiệu cho nguồn giống; - 
Buộc lập sổ theo dõi tình hình cung cấp vật liệu 
nhân giống; - Buộc thực hiện việc chuyển giao 
quyền sử dụng giống cây trồng; - Buộc trả thù lao 
cho tác giả giống cây trồng theo quy định; - Buộc 
thực hiện đúng nghĩa vụ giúp chủ Bằng bảo hộ 
duy trì vật liệu nhân giống của giống cây trồng 
được bảo hộ; -  Buộc tái chế đối với những thuốc 
bảo vệ thực vật còn có khả năng tái chế; - Buộc 
chấp hành đúng biện pháp chống dịch khi có quyết  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

định công bố dịch hại thực vật; - Buộc xử lý bao bì 
đóng gói bằng gỗ theo quy định; - Buộc xử lý triệt 
để vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm 
đối tượng kiểm dịch thực vật; - Buộc hủy bỏ kết 
quả khảo nghiệm đã thực hiện; - Buộc thay nhãn 
theo đúng quy định.  

Hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt 

Cũng như nghị định cũ, mức phạt tiền tối đa trong 
lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực 
vật vẫn không đổi, đối với cá nhân là 50.000.000 
đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng. So với 
nghị định cũ, nghị định này có nhiều thay đổi và bổ 
sung liên quan đến các hành vi vi phạm, mức xử 
phạt và biện kháp khắc phục hậu quả cụ thể hơn 
cho từng hành vi. 

Thẩm quyền xử phạt hành chính 

Nghị định cũ chỉ quy định chi tiết về thẩm quyền xử 
phạt đối với Ủy ban nhân dân các cấp, Thanh tra 
chuyên ngành trong lĩnh vực giống cây trồng, 
Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật, thẩm quyền xử phạt của công 
an nhân dân, hải quan, quản lý thị trường và thanh 
tra chuyên ngành khác chỉ được phân định một 
cách chung chung. Trong nghị định mới ban hành 
này, Chính phủ đã bổ sung quy định chi tiết và cụ 
thể về thẩm quyền xử phạt cho các cơ quan có 
thẩm quyền xử phạt là: Công an nhân dân, Hải 
quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng, Cảnh 
sát biển. 

***** 
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VỤ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU 
“DULICHVIET, HÌNH”: 
VỀ VIỆC BẢO HỘ NHÃN HIỆU CÓ CHỨA 
THÀNH PHẦN MANG TÍNH MÔ TẢ 

ần đây Công ty Quốc tế D&N, đại diện cho 
Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt 
(“Công ty Du Lịch Việt”) đã vượt qua từ 
chối của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) để 

đăng ký thành công nhãn hiệu “dulichViet, hình” có 
chứa yếu tố mang tính mô tả sản phẩm/dịch vụ xin 
đăng ký. Điều đáng chú ý trong vụ việc này là yếu 
tố mang tính mô tả nói trên tương tự gây nhầm lẫn 
với một nhãn hiệu đã được đăng ký từ lâu và hiện 
vẫn đang được bảo hộ.  

Sự việc 
Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt (“Công 
ty Du Lịch Việt”) đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 

 cho các dịch vụ du lịch thuộc 
nhóm 39 (“Nhãn Hiệu”) tại Việt Nam. Tuy nhiên, 
Cục SHTT từ chối bảo hộ phần chữ “dulich Viet” 
của nhãn hiệu này vì cho rằng vì cho rằng phần 
chữ này 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 
“Vietravel” cho các dịch vụ tương tự thuộc nhóm 
39 của Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận 
tải (“Nhãn Hiệu Đối Chứng”).  
Sau khi xem xét vụ việc Công ty Quốc tế D&N đại 
diện cho Công ty Du Lịch Việt nhận thấy:  
i) Nhãn Hiệu là một nhãn hiệu kết hợp bao gồm 

phần hình (phần tạo khả năng phân biệt) và 
phần chữ bao gồm “dulich” được hiểu là “du 
lịch” và “Viet” được hiểu là từ viết tắt của từ 
“Việt Nam” là các phần chữ mang tính mô tả 
các dịch vụ xin đăng ký; và  

ii) Nhãn Hiệu Đối Chứng “Vietravel” cũng được 
ghép từ 2 từ “Viet” và “travel” và đã được 
lược bỏ bớt một chữ “t”, trong đó “Viet” cũng 
được hiểu là viết tắt của từ “Việt Nam” và 
“travel” là một từ tiếng Anh có nghĩa là “du 
lịch”, hai từ này cũng không được bảo hộ 
riêng rẽ do mang tính mô tả dịch vụ đăng ký. 
Như vậy, Nhãn Hiệu và Nhãn Hiệu Đối Chứng 
có chung các phần chữ mang tính mô tả dịch 
vụ là du lịch/travel và Viet dùng để chỉ “Việt 
Nam”, và các phần chữ này không thuộc độc 
quyền sử dụng của bất kỳ cá nhân/tổ chức 
nào. Do vậy, Nhãn Hiệu, về tổng thể, hoàn  

 
toàn có khả năng phân biệt được với Nhãn 
Hiệu Đối Chứng về cấu trúc và hình thức thể 
hiện.  

Do đó, Công ty Quốc tế D&N đã tư vấn và đại diện 
cho Công ty Du Lịch Việt khiếu nại để phản đối 
việc từ chối của Cục SHTT dựa trên các lập luận 
nêu trên. Ngoài ra, Công ty Du Lịch Việt mà đại 
diện là Công ty Quốc tế D&N cũng có một số lập 
luận bổ sung để củng cố cho đơn khiếu nại của 
mình như sau: 

- Nhãn Hiệu được sử dụng liên tục và rộng rãi 
tại Việt Nam đã tạo nên được uy tín và sự 
phân biệt đối với công chúng (có kèm tài liệu 
chứng minh); 

- Chủ sở hữu nhãn hiệu đối chứng không phản 
đối việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu mặc 
dù chủ đơn đã nộp đơn đăng ký và sử dụng 
nhãn hiệu rộng rãi trong nhiều năm qua.  

- Các nhãn hiệu có chứa các yếu tố mô tả như 
travel hay viet/Vietnam cho các dịch vụ tương 
tự/cùng loại 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 dịch vụ.  

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công 
ty Du Lịch Việt cung cấp, ngày 10/03/2016, Cục 
SHTT đã ra Quyết định số 926/QĐ-SHTT chấp 
nhận khiếu nại của Công ty Du Lịch Việt đồng thời 
chấp nhận bảo hộ tổng thể Nhãn Hiệu cho các dịch 
vụ xin đăng ký thuộc nhóm 39.   
Lời bình: 
Thực tế cho thấy, trước đây đã có nhiều nhãn hiệu 
mang tính tán dương/mô tả sản phẩm/dịch vụ 
đăng ký được cấp văn bằng bảo hộ; và những 
nhãn hiệu này, hiện nay, đang được Cục SHTT 
đưa ra để làm đối chứng để từ chối các nhãn hiệu 
đăng ký sau có chứa các phần tương tự.  Do vậy, 
các cá nhân/doanh nghiệp cần lưu ý khi thiết kế 
nhãn hiệu mới mà có chứa thành phần không có 
khả năng phân biệt. Để giảm rủi ro bị Cục SHTT từ 
chối hoặc để tăng cơ hội khiếu nại thành công khi 
đã bị từ chối trên cơ sở tương tự với nhãn hiệu 
(nhãn hiệu mang tính tán dương/mô tả sản 
phẩm/dịch vụ đăng ký như đề cập ở trên) đã được 
đăng ký trước thì đối với những nhãn hiệu kiểu 
này, phần nhãn hiệu không có khả năng phân biệt 
không được trình bày nổi bật hơn phần phân biệt 
khác trong nhãn hiệu và có yêu cầu bảo hộ tổng 
thể khi nộp đơn đăng ký/ hoặc khi khiếu nại. 

***** 

  VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH   
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VỤ HỦY BỎ MỘT PHẦN HIỆU LỰC NHÃN HIỆU 
“AM ÁNH MINH ELLEKID, HÌNH”: 
HỦY BỎ YẾU TỐ TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẪN 
TRONG NHÃN HIỆU 

ần đây, Công ty Quốc tế D&N đã thành 
công trong việc hủy bỏ một phần hiệu lực 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
(“GCNĐKNH”) số 117974 cho “AM ÁNH 

MINH ELLEKID, hình” của Công ty TNHH Ánh 
Minh do có yếu tố tương tự gây nhầm lẫn với nhãn 
hiệu “ELLE” của Hachette Filipacchi Presse 
(“HFP”) là nhãn hiệu được đăng ký và sử dụng 
rộng rãi tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, trong đó 
có Việt Nam.  

Sự việc: 
Nhãn hiệu “ELLE” đã được chủ sở hữu là HFP 
đăng ký lần đầu tại Pháp vào năm 1952. Từ đó 
đến nay, Nhãn Hiệu đã được sử dụng rộng rãi và 
mở rộng phạm vi bảo hộ ra nhiều quốc gia trên thế 
giới, đặc biệt cho những sản phẩm/dịch vụ liên 
quan đến thời trang và phong cách sống. Từ năm 
2001, Nhãn Hiệu đã được chấp nhận bảo hộ tại 
Việt Nam theo Đăng ký quốc tế số 292472 cho 
nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ, trong đó có những 
sản phẩm nhóm 25 bao gồm “Quần áo; giày ống; 
giày; dép mềm đi trong nhà; tất cả các sản phẩm 
trong nhóm này (trừ hàng dệt kim, găng tay, áo nịt 
ngực)”.  
Ngay sau khi phát hiện Công ty TNHH Ánh Minh 
được Cục Sở hữu Trí tuệ (“SHTT”) cấp GCNĐKNH 
ngày 15/01/2009 cho các sản phẩm “Quần áo, giày 
dép; nón mũ; tất vớ” thuộc nhóm 25 tương tự gây 
nhầm lẫn với các sản phẩm mang Nhãn Hiệu 
“ELLE”, HFP, thông qua đại diện là Công ty Quốc 
tế D&N đã nộp đơn đề nghị vào Cục SHTT yêu 
cầu hủy bỏ một phần hiệu lực của GCNĐKNH này, 
cụ thể là hủy bỏ yếu tố “ELLEKID” tương tự gây 
nhầm lẫn với Nhãn hiệu “ELLE”.  
Để hỗ trợ cho yêu cầu nói trên, HFP đã cung cấp 
các bằng chứng cho thấy nhãn hiệu “ELLE” được 
đăng ký và sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên 
thế giới, đồng thời đưa ra các lập luận cho thấy với 
yếu tố  “ELLEKID”, người tiêu dùng có thể dễ dàng 
dàng nhầm tưởng rằng nhãn hiệu “AM ÁNH MINH 

ELLEKID, hình” là một nhãn hiệu liên kết với nhãn 
hiệu “ELLE”, hoặc cho rằng Công ty Ánh Minh là 
nhà phân phối/đại lý của chủ sở hữu Nhãn Hiệu 
“ELLE”. Nói cách khác, thông qua việc sử dụng 
rộng rãi, nhãn hiệu “ELLE” đã có được uy tín và 
danh tiếng thương mại nhất định trên thị trường, và 
Công ty Ánh Minh đã lợi dụng uy tín, danh tiếng 
thương mại này để thu lợi bất chính thông qua việc 
đăng ký nhãn hiệu có yếu tố tương tự gây nhầm 
lẫn với nhãn hiệu “ELLE”. 
Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công 
ty Quốc tế D&N cung cấp, ngày 07/03/2016, Cục 
SHTT đã ra quyết định chấp nhận yêu cầu hủy bỏ 
một phần hiệu lực GCNĐKNH cho “AM ÁNH MINH 
ELLEKID, hình”, cụ thể là hủy bỏ hiệu lực chữ 
“ELLEKID”, chỉ bảo hộ phần còn lại của nhãn hiệu 
này.  
Lời bình: 

- Hiện nay, các quy định của luật SHTT liên 
quan đến khái niệm “nhãn hiệu nổi tiếng” và  
“nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi” chưa thực 
sự rõ ràng, và thực tiễn áp dụng liên quan 
đến vấn đề này còn rất nhiều bất cập. Cục 
SHTT và các cơ quan thực thi thường lúng 
túng trong việc xác định và thường do dự 
trong việc công nhận một nhãn hiệu là nổi 
tiếng. Luật Việt Nam cũng không đưa ra khái 
niệm “danh tiếng thương mại” dựa trên việc 
sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, có thể dễ dàng 
nhận thấy rằng Cục SHTT thường có thái độ 
bảo hộ mạnh hơn cho các nhãn hiệu có bằng 
chứng sử dụng rộng rãi. Cụ thể trong vụ này, 
việc “ELLE” là một nhãn hiệu được sử dụng 
rộng rãi đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho 
việc xác định khả năng gây nhầm lẫn của 
nhãn hiệu “AM ÁNH MINH ELLEKID, hình”.  

- Một điểm đáng chú ý khác là việc nhãn hiệu 
“AM ÁNH MINH ELLEKID, hình” không bị hủy 
toàn bộ, mà chỉ có yếu tố gây nhầm lẫn bị hủy 
hiệu lực, các phần còn lại vẫn được bảo hộ. 
Công ty Ánh Minh chỉ có thể sử dụng các 
phần còn lại sau khi đã loại bỏ yếu tố 
“ELLEKID”. 

***** 
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