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• Quy chế phối hợp 01/QC-SHTT-

TTrBH&CN-DTCBL-QLTT-CSKT về chia 
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thực thi quyền SHTT  

• Thông tư 11/2015/TT-BKHCN về xử phạt 
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• Thông tư 13/2015/TT-BTC: Một số quy định 
mới về thủ tục hải quan 

• Nghị định 21/2015/NĐ-CP: Quy định mới về 
nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm điện 
ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại 
hình nghệ thuật biểu diễn khác 

VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH 
• Vụ phản đối nhãn hiệu “RIVER WOOD” và 

khái niệm “nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi” 
• Vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu BICABO 

 

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XIII, 
THÔNG QUA 11 LUẬT 

ỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII đã kết thúc 
chương trình làm việc vào ngày 
26/06/2015. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã 
thông qua 11 dự án luật sau:  

 
1. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi);  
2. Luật tổ chức chính quyền địa phương;  
3. Luật Mặt trậnTổ quốc Việt Nam (sửa đổi);  
4. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân;  
5. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi);  
6. Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi);  
7. Luật ban hành văn bản pháp luật;  
8. Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi);  
9. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải 

đảo;  
10. Luật thú y; và 
11. Luật an toàn, vệ sinh lao động.  

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua 9 Nghị quyết và 
cho ý kiến 15 dự thảo luật khác. 

***** 

KHAI TRƯƠNG CÁC CÔNG CỤ  
TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 

VÀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TRONG  
KHU VỰC ASEAN 

gày 25/08/2015, các nước ASEAN đã khai 
trương các công cụ trực tuyến hỗ trợ đăng 
ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp 
trong khu vực ASEAN, bao gồm:  

ASEAN TMview: là Công cụ tra cứu trực tuyến 
thông tin về nhãn hiệu của các nước ASEAN, cho 
phép tra cứu được gần 3 triệu dữ liệu về nhãn hiệu 
đang được thẩm định và/hoặc đã đăng ký tại các 
Cơ quan SHTT các nước ASEAN (xem thông tin cụ 
thể tại: www.asean-tmview.org );  

ASEAN TMclass: là Công cụ Phân loại trực tuyến 
Hàng hóa và Dịch vụ của các nước ASEAN, cho 
phép tra cứu và phân loại hàng hóa và dịch vụ phù 
hợp với các bảng phân loại hàng hóa và dịch vụ 
quốc tế cũng như của khu vực ASEAN nhằm phục 
vụ cho việc đăng ký  nhãn hiệu với tổng số hơn 
13.800 tên hàng hóa và dịch vụ đã được Cơ quan 
SHTT các nước ASEAN thông qua. (xem thông tin 
cụ thể tại: www.asean-tmclass.org ); và 

ASEAN Designview: là Công cụ Tra cứu trực 
tuyến thông tin về Kiểu dáng Công nghiệp của các 
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nước ASEAN) cho phép tra cứu thông tin về kiểu 
dáng công nghiệp đã đăng ký tại các nước ASEAN 
với hơn 80.000 dữ liệu về kiểu dáng công nghiệp 
đã đăng ký tại các Cơ quan SHTT các nước 
ASEAN chia sẻ. (xem thông tin cụ thể tại: 
www.asean-designview.org ). 

Các công cụ hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng 
công nghiệp nói trên đã được các nước thành viên 
ASEAN xây dựng với sự hỗ trợ của dự án EU-
ASEAN về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (ECAP III), 
và được khai trương tại Tuần lễ Sở hữu trí tuệ diễn 
ra tại Singapore vào tháng 8 vừa qua. Các công cụ 
này đều được sử dụng miễn phí.  

***** 

VIỆT NAM CÔNG NHẬN CƠ QUAN SHTT 
SINGAPORE LÀ CƠ QUAN ISA VÀ IPEA THEO 

HIỆP ƯỚC PCT 

Ngày 08/09/2015, Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) Việt Nam đã ra Thông báo số 
8450/TB-SHTT theo đó từ ngày 01/09/2015 
chính thức công nhận Cơ quan SHTT 
Singapore (IPOS) là Cơ quan Tra cứu quốc 

tế (ISA) và Cơ quan thẩm định sơ bộ quốc tế 
(IPEA) đối với các đơn đăng ký sáng chế có nguồn 
gốc Việt Nam nộp theo hệ thống Hiệp ước PCT. 

Quyết định trên của Cục SHTT sẽ tạo cơ hội và sự 
thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp và cá nhân 
Việt Nam sử dụng hệ thống PCT để yêu cầu bảo hộ 
sáng chế tại các thị trường nước ngoài. Cụ thể, 
người nộp đơn có thêm một địa chỉ để lựa chọn Cơ 
quan Tra cứu quốc tế và Cơ quan thẩm định sơ bộ 
quốc tế cho các đơn đăng ký sáng chế PCT của họ, 
ngoài các Cơ quan SHTT của Ôx-trây-li-a, Áo, Liên 
bang Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản và Cơ 
quan Sáng chế châu Âu đã được Cục SHTT công 
nhận là ISA và IPEA từ trước.  

Các đơn sáng chế có nguồn gốc từ Việt Nam, 
Mexico, Brunei, Nhật Bản và Lào sẽ là các đơn đầu 
tiên được tiếp cận dịch vụ tra cứu quốc tế và thẩm 
định sơ bộ quốc tế của IPOS trong những tháng tới 
đây. Đây là kết quả của các thỏa thuận song 
phương mà các bên đã đạt được trong thời gian 
diễn ra Tuần lễ SHTT 2015 diễn ra tại Singapore 
tháng 8 vừa qua. 

Trước đó, tại kỳ họp thứ 46 của Hội đồng Liên hiệp 
các quốc gia thành viên PCT (Hội đồng PCT) tổ 
chức tại Geneva từ ngày 22 đến 30/09/2014, Hội 
đồng PCT đã chỉ định IPOS là Cơ quan ISA và 
IPEA theo hệ thống Hiệp ước PCT. Vào cuối tháng 
8/2015 vừa qua, IPOS đã có thông báo đến WIPO 
về việc sẽ chính thức thực hiện các chức năng của 
ISA và IPEA từ ngày 01/09/2015, theo đó IPOS trở 
thành ISA và IPEA đầu tiên của khu vực ASEAN. 

Các thông tin chi tiết về phí, lệ phí chỉ định IPOS 
hoặc các Cơ quan đã được công nhận khác là ISA 
hoặc IPEA được cập nhật tại: 
http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp 

***** 

KẾT THÚC CƠ BẢN ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH 
THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA VIỆT NAM VÀ LIÊN 

MINH CHÂU ÂU (EU) 

gày 04/08/2015, Việt Nam và Liên minh 
Châu Âu (EU) công bố đã đạt được thỏa 
thuận nguyên tắc về các nội dung của Hiệp 
định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và 

EU (Hiệp định EVFTA), kết thúc gần 3 năm đàm 
phán. 

Hiệp định EVFTA là một Hiệp định toàn diện, gồm 
các nội dung chính sau: Thương mại hàng hóa, 
Quy tắc xuất xứ, Hải quan và thuận lợi hóa thương 
mại, Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và 
kiểm dịch động thực vật (SPS), Hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại (TBT), Thương mại dịch vụ, Đầu 
tư, Phòng vệ thương mại, Cạnh tranh, Doanh 
nghiệp nhà nước, Mua sắm của Chính phủ, Sở hữu 
trí tuệ, Phát triển bền vững, Hợp tác và xây dựng 
năng lực, Các vấn đề pháp lý. 

Liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Việt Nam 
cam kết bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở mức độ cao, 
vượt ra ngoài khuôn khổ Hiệp Định TRIPS. Các đối 
tượng được bảo hộ bao gồm quyền tác giả, sáng 
chế, và các cam kết liên quan tới dược phẩm, chỉ 
dẫn địa lý, v.v.  

Về chỉ dẫn địa lý, khi Hiệp định có hiệu lực, Việt 
Nam sẽ bảo hộ trên 160 chỉ dẫn địa lý của EU (bao 
gồm 28 thành viên) và EU sẽ bảo hộ 39 chỉ dẫn địa 
lý liên quan tới nông sản, thực phẩm của Việt 
Nam. Liên quan tới lĩnh vực dược phẩm, châu Âu 
sẽ được hưởng chế độ bảo hộ dữ liệu tốt hơn và 
có thể được mở rộng thời gian bảo hộ sáng chế 
đến 2 năm trong trường hợp việc xin giấy phép lưu 
hành bị chậm trễ. 

***** 

KẾT THÚC ĐÀM PHÁN TPP 

gày 05/10/2015, theo Tuyên bố chung được 
công bố tại cuộc họp báo kết thúc Hội nghị 
Hội nghị Bộ trưởng các nước thành viên 
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) tại Atlanta, Hoa Kỳ, các nước thành 

viên TPP đã đạt được thỏa thuận sau năm năm 
đàm phán căng thẳng.  

Thoả thuận này đạt được sau khi các nước đã giải 
quyết được những vấn đề khó khăn nhất còn tồn 
đọng sau Hội nghị Bộ trưởng TPP hồi tháng 
07/2015 tại Hawaii, Hoa Kỳ, như về bảo hộ sở hữu 
trí tuệ đối với dược phẩm sinh học, tiếp cận thị 
trường một số sản phẩm nhạy cảm như sữa, ô tô. 

Ngay sau khi Tuyên bố kết thúc đàm phán TPP 
được đưa ra, trên trang web chính thức của Đại 
diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã đăng 
bản « Tóm tắt TPP », mô tả các đặc điểm và nội 
dung chính của 30 Chương Hiệp định (xem tại địa 
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chỉ: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-
office/press-releases/2015/october/summary-trans-
pacific-partnership).  

Tiếp theo, các nhà đàm phán sẽ tiến hành các công 
việc kỹ thuật nhằm chuẩn bị cho việc công bố cho 
công chúng về nội dung văn bản đàm phán TPP 
như rà soát pháp lý, dịch, soạn thảo và thẩm định 
câu chữ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ khi nào 
TPP sẽ được chính thức ký kết.  

TPP là một hiệp định thương mại tự với 9 nước 
thành viên bao gồm Mỹ, Úc, Brunei, Chilé, 
Malaysia, New Zealand, Péru, Singapore và Việt 
Nam.  

***** 

THỐNG KẾ SỐ LƯỢNG ĐƠN VÀ BẰNG  
ĐƯỢC NỘP VÀ CẤP TẠI CỤC SHTT TRONG 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2015 

heo thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT), trong sáu tháng đầu năm 2015, có 
tổng số  14 946 đơn yêu cầu bảo hộ các 
đối tượng quyền SHCN được nộp vào Cục 
SHTT tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Số lượng bằng độc quyền do Cục SHTT cấp trong 
sáu tháng đầu năm 2015 là 7 741, tăng 2% so với 
cùng  kỳ  năm  ngoái.  Dưới đây là chi tiết số lượng 

đơn và bằng được nộp và cấp theo từng loại đối 
tượng bảo hộ :  

ĐƠN ĐÃ NỘP 

SC GPHI KDCN NHHH Tổng  

Nửa đầu 
năm 2015 252 114 678 13905 14949 

Nửa đầu 
năm 2014 206 125 684 11691 12706 

BẰNG ĐÃ CẤP     

 SC GPHI KDCN NHHH Tổng  

Nửa đầu 
năm 2015 26 36 434 7245 7741 

Nửa đầu 
năm 2014 25 43 434 7058 7560 

***** 

 

VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 

QUY CHẾ  
 01/QC-SHTT-TTRBKH&CN-ĐTCBL-QLTT-CSKT 

PHỐI HỢP CHIA SẺ THÔNG TIN  
THÔNG QUA HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ  

THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

gày 14/08/2015, các cơ quan thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam đã 
cùng ban hành Quy Chế 01/QC-SHTT-
TTrBKH&CN-ĐTCBL-QLTT-CSKT phối 

hợp, chia sẻ thông tin thông qua hệ thống thông tin 
về thực thi quyền SHTT (sau đây gọi tắt là “Quy 
Chế Chia Sẻ Thông Tin Thực Thi Quyền SHTT”). 
Đây là Quy chế được xây dựng trong khuôn khổ 
của Dự án “Tăng cường năng lực thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” do tổ chức JICA của 
Nhật Bản tài trợ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
phòng ngừa, xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa 
giả mạo về sở hữu trí tuệ và hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu công nghiệp.  

Các cơ quan thực thi tham gia Quy chế bao gồm 
Cục SHTT và Thanh tra Bộ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công 
Thương, Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng  

cục Hải quan, Bộ Tài chính và Cục Cảnh sát kinh 
tế thuộc Bộ Công an.  

Theo quy định, các cơ quan thực thi tham gia Quy 
chế sẽ thường xuyên cung cấp các thông tin bằng 
cách nhập dữ liệu trực tiếp vào Hệ thống thông tin 
về thực thi quyền SHTT. Đáng chú ý là thông tin 
về tình hình xử lý hàng hóa giả mạo về sở hữu trí 
tuệ và xâm phạm quyền SHCN (cụ thể là: thông tin 
về hàng hóa tạm giữ, đối tượng, hành vi vi phạm,  
 
loại hàng hóa, số lượng hàng hóa vi phạm, quyết 
định xử lý, thông tin về đăng ký giám sát hải quan), 
sẽ được Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý thị 
trường và Cục Cảnh sát kinh tế cung cấp hàng 
tháng (khi có thông tin mới hoặc khi có quyết định 
xử lý cuối cùng).  

Đáng tiếc là các thông tin nói trên sẽ chỉ được 
cung cấp và chia sẻ nội bộ giữa các các cơ  quan 
thực thi với nhau, và không có điều khoản nào 
trong Quy chế cho phép công bố các thông tin đó 
ra công chúng. 

***** 

THÔNG TƯ 11/2015/TT-BKHCN  
VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
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gày 26/06/2015 Bộ Khoa học và Công 
nghệ (Bộ KHCN) đã ban hành Thông tư số 
11/2015/TT-BKHCN quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 

định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính 
Phủ quy định định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN). 
Thông tư 11/2015 có hiệu lực kể từ ngày 
11/08/2015 thay thế cho Thông tư 37/2011/TT-
BKHCN ngày 27/12/2011 của Bộ KHCN. Sau đây 
là một số thay đổi, bổ sung đáng chú ý của Thông 
tư 11/2015:  

1. Về hình thức xử phạt bổ sung 

Thông tư 11/2015 quy định rõ hơn về hình thức xử 
phạt bổ sung, theo đó việc tịch thu tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính quy định tại Điều 
3 và Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP được áp 
dụng đối với vi phạm do lỗi cố ý và khi có một 
trong các căn cứ sau: (i) Khi thấy cần thiết để đảm 
bảo tang vật, phương tiện vi phạm không bị tiêu 
hủy, tẩu tán, thay đổi hiện trạng hoặc ngăn ngừa 
khả năng dẫn đến hành vi vi phạm tiếp theo; (ii) 
Hàng hóa không xác định được người vi phạm.  

2. Về cách xác định giá trị hàng hóa, dịch vụ 
vi phạm 

Thông tư 11/2015 đã quy định mới về việc xác 
định giá trị hàng hóa, dịch vụ vi phạm tại Điều 5. 
Theo quy định, việc xác định giá trị hàng hóa, dịch 
vụ được tính theo công thức: Tổng giá trị hàng 
hóa, dịch vụ vi phạm bằng (=) bằng số lượng hàng 
hóa, khối lượng dịch vụ vi phạm nhân (x) đơn giá 
hàng hóa, dịch vụ vi phạm tại thời điểm vi phạm 
hành chính.  

(i) Trong trường hợp có căn cứ cho rằng giá 
niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng hoặc hóa 
đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu là 
không trung thực thì cơ quan có thẩm quyền 
áp dụng giá theo thứ tự ưu tiên: 

- Giá theo thông báo của cơ quan tài chính 
địa phương;  

- Trường hợp không có thông báo giá thì giá 
theo giá thị trường của địa phương tại thời 
điểm xảy ra vi phạm hành chính; 

- Giá thành của hàng hóa vi phạm nếu là 
hàng hóa chưa xuất bán. 

(ii) Trong trường hợp không có căn cứ để áp 
dụng điều khoản trên, người có thẩm quyền 
đang giải quyết có thể ra quyết định tạm giữ 
tang vật vi phạm và thành lập Hội đồng định 
giá. 

3. Về Hành Vi Vi Phạm Bị Xử Phạt Hành Chính 

Thông tư 11/2015 bổ sung một số quy định mới về 
các hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính, trong 
đó đáng chú ý là hành vi vi phạm quyền SHCN 

trên internet. Hành vi xâm phạm quyền SHCN trên 
mạng Internet khi hành vi đó xảy ra trên mạng 
Internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc 
người dùng tin ở Việt Nam. Chủ sở hữu tên miền 
quốc gia thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện 
hành vi nêu trên cũng bị coi là hành vi xâm phạm 
quyền SHCN. 

4. Về Thủ Tục Xử Lý Vi Phạm 

Thông tư 11/2015 đã bổ sung quy định chi tiết về 
tài liệu chứng minh quyền yêu cầu xử lý vi phạm 
(Điều 23) và về thẩm quyền của Trưởng đoàn 
thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ 
(Điều 27).  

Đặc biệt, Thông tư này đã bỏ các điều khoản quy 
định về việc phối hợp xử lý vi phạm liên quan đến 
tên miền và xử lý vi phạm liên quan đến tên doanh 
nghiệp, thay thế vào đó, việc xử lý này sẽ có 
Thông tư liên tịch giữa Bộ khoa học và Công nghệ 
với Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên 
tịch giữa Bộ khoa học và Công nghệ với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư điều chỉnh.  

***** 

THÔNG TƯ 13/2015/TT-BTC: MỘT SỐ QUY 
ĐỊNH MỚI VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN 

gày 30/01/2015, Bộ Tài chính đã ban hành 
thông tư số 13/2015/TT-BTC để thay thế 
thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 
01/04/2011, quy định về việc kiểm tra, 

giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với 
hàng hóa xuất-nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”), kiểm soát hàng giả 
và hàng hóa xâm phạm quyền SHTT. Thông tư 
mới này có hiệu lực từ ngày 15/03/2015. So với 
thông tư cũ 44/2011, thông tư 13/2015 có một số 
nội dung mới như sau: 

1. Chủ thể quyền SHTT được cung cấp nhiều 
thông tin hơn về hàng nghi ngờ xâm phạm 
quyền SHTT 

Theo thông tư cũ số 44/2011, khi phát hiện hàng 
hoá có nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT, chi cục 
Hải quan chỉ có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ 
thể quyền SHTT trong đó có các nội dung mang 
tính thông tin như: tên hàng, số lượng, trị giá, xuất 
xứ, người nhập khẩu, người xuất khẩu, số hóa 
đơn. Còn theo quy định tại Điều 14, thông tư 
13/2015, thì ngoài những thông tin nói trên, cơ 
quan hải quan sẽ có trách nhiệm cung cấp cho chủ 
thể quyền SHTT cả hình ảnh (nếu có) về hàng hóa 
bị nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. Quy định mới 
này sẽ giúp cho chủ thể quyền SHTT thuận lợi hơn 
trong việc xác định hàng hóa bị nghi ngờ đó có 
phải là hàng hóa xâm phạm quyền SHTT hay 
không để từ đó sớm đưa ra quyết định có chính 
thức nộp đơn yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải 
quan đối với lô hàng bị nghi ngờ đó không.     

N 

N
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2. Chủ thể quyền SHT có thêm thời gian để trả 
lời thông báo của cơ quan hải quan về 
hàng hóa nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT 

Theo quy định tại Điều 14, thông tư 13/2015, chủ 
thể quyền SHTT sẽ có 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được thông báo của cơ quan quan hải 
quan về lô hàng hóa nghi ngờ xâm phạm quyền 
SHTT để xem xét và trả lời có nộp đơn đề nghị 
tạm dừng thủ tục hải quan đối với lô hàng đó hay 
không. Trong khi đó ,quy định này trước đây trong 
thông tư 44/2011 chỉ là 03 ngày làm việc. 

3. Quy định mới về cách thức xử lý đối với 
hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu là 
hàng giả  

Theo quy định tại Điều 13, thông tư 13/2015, trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện hàng 
giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả, thì cơ 
quan hải quan xử lý như sau:  

(i) Trường hợp phát hiện hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu là hàng giả thì áp dụng các biện 
pháp ngăn chặn và xử phạt theo quy định của 
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

(ii) Trường hợp phát hiện hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu có dấu hiệu là hàng giả, chi cục 
trưởng Chi cục Hải quan yêu cầu người khai 
hải quan cung cấp tài liệu liên quan đến hàng 
hóa: (a) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc 
chứng từ có giá trị tương đương: 01 bản 
chụp; (b) Tài liệu kỹ thuật hoặc bản phân tích 
thành phần (nếu có): 01 bản chụp. 

(iii) Trường hợp xác định được chủ sở hữu hàng 
thật bị làm giả thì chủ sở hữu hàng thật bị làm 
giả cung cấp tài liệu có liên quan đến hàng 
hóa (như: catalog, kết luận giám định, tài liệu 
từ nước ngoài, kết quả xử lý các vụ việc 
tương tự). Trường hợp không xác định được 
chủ sở hữu hàng thật thì căn cứ hồ sơ hải 
quan, thực tế hàng hóa, kết quả phân tích 
thông tin rủi ro về hàng hóa và quy định của 
pháp luật về hàng giả để xác định; phối hợp 
với lực lượng kiểm soát hải quan để điều tra, 
xác minh (nếu cần thiết) hoặc chuyển thông 
tin, hồ sơ vụ việc cho lực lượng kiểm soát hải 
quan để điều tra, xác minh và xử lý theo quy 
định tại khoản 4 Điều này. 

4. Thay đổi đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ 
yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan liên 
quan đến SHTT  

Theo Điều 6, thông tư 13/2015 quy định về nộp hồ 
sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ quyền SHTT, thì 
hiện nay thẩm quyền tiếp nhận và xử lý các đơn 

yêu cầu kiểm tra giám sát về SHTT thuộc về Cục 
Giám sát quản lý về hải quan. Thẩm quyền này 
trước đây thuộc về Cục Điều tra Chống buôn lậu. 

***** 

NGHỊ ĐỊNH 21/2015/NĐ-CP:  
QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI 

VỚI CÁC TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH, MỸ THUẬT, 
NHIẾP ẢNH, SÂN KHẤU VÀ CÁC LOẠI HÌNH 

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN KHÁC 

gày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về 
nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện 
ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các 

loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, thay thế các 
Chương I, III, IV, VII, VIII, IX và X của Nghị định số 
61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 về chế độ nhuận 
bút. Nghị định 21/2015 có hiệu lực từ ngày 
15/4/2015. 

Trước đó, ngày 14/03/2014, Chính phủ cũng đã 
ban hành Nghị định số 18/2014/NĐ-CP quy định 
về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí và xuất 
bản. Như vậy, Nghị định 21/2015 cùng với Nghị 
định 18/2014 đã thay thế hoàn toàn Nghị định 
61/2002. Dưới đây là một vài điểm mới đáng lưu ý 
của Nghị định 21/2015 so với Nghị định 61/2002 
trước kia: 

- Cũng giống như các văn bản pháp luật ra đời sau 
năm 2005, Nghị định 21/2015 đã thay thế khái 
niệm “chủ sở hữu tác phẩm” của Nghị định 
61/2002 bằng khái niệm “chủ sở hữu quyền tác 
giả” để thống nhất với các quy định trong Bộ luật 
dân sự và Luật SHTT hiện hành.  

- Về đối tượng áp dụng: Nghị định này chỉ áp dụng 
đối với tổ chức, cá nhân sáng tạo, khai thác, sử 
dụng tác phẩm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân 
sách nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân khai thác, 
sử dụng tác phẩm mà chủ sở hữu quyền tác giả là 
Nhà nước.  

- Về nguyên tắc trả nhuận bút, thù lao: Bên cạnh 
nguyên tắc thỏa thuận giữa các bên, Nghị định 
21/2015 cũng bổ sung một nguyên tắc quan trọng 
là phải đảm bảo nhuận bút không chỉ cho tác giả, 
chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm phái sinh, mà 
cho cả tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm 
gốc khi tác phẩm phái sinh được khai thác, sử 
dụng.  
- Đáng chú ý là các quy định của Nghị định 
21/2015 thể hiện sự công nhận giá trị kinh tế của 
tác phẩm và nỗ lực sáng tạo của tác giả, và đã tạo 
sự linh hoạt để bên sử dụng tác phẩm và bên sáng 
tạo có thể thoả thuận căn cứ vào chất lượng tác 
phẩm.  

*****

N
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VỤ PHẢN ĐỐI  
NHÃN HIỆU “RIVER WOOD” VÀ KHÁI NIỆM 
“NHÃN HIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG RỘNG RÃI” 

ừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành 
công trong việc phản đối đăng ký nhãn 
hiệu “RIVER WOOD” gần như trùng với 
nhãn hiệu “RIVER WOODS” của Công ty 

American Clothing Associates (“Công ty ACA”) 
đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên 
thế giới. Điều đáng lưu ý là nhãn hiệu của Công ty 
ACA chưa được đăng ký hay sử dụng ở Việt Nam.   

Sự việc 

Công ty American Clothing Associates (“Công ty 
ACA”) là chủ sở hữu nhãn hiệu “RIVER WOODS” 
cho các sản phẩm/dịch vụ thuộc các nhóm 3, 9, 
14, 16, 18, 20, 24, 25. 35 & 40 (“Nhãn Hiệu”) được 
đăng ký và sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới 
và đã được công nhận là nổi tiếng tại một số quốc 
gia.  

Khi phát hiện một công ty Việt Nam mang tên 
Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại 
Thành Công (“Công ty Thành Công”), nộp đơn 
đăng ký tại Việt Nam cho nhãn hiệu “RIVER 
WOOD” (“Nhãn Hiệu Bị Phản Đối), gần như trùng 
với nhãn hiệu của mình, cho các dịch vụ thuộc 
nhóm 35, 36, 37, 43 & 44, ngày 29/05/2012, Công 
ty ACA, thông qua đại diện là Công ty Quốc tế 
D&N, đã nộp đơn vào Cục SHTT để phản đối việc 
cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Công 
ty Thành Công.  

Các lập luận sau đã được Công ty ACA đưa ra 
trong đơn phản đối để khẳng định rằng Nhãn Hiệu 
Bị Phản Đối không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ: (i) 
Nhãn Hiệu của Công ty ACA là nhãn hiệu đã được 
đăng ký và sử dụng rộng rãi tại nhiều nước trên 
thế giới, đã trở nên nổi tiếng cho các sản phẩm và 
dịch vụ tương tự và có liên quan; (ii) Chủ sở hữu 
của Nhãn Hiệu và chủ sở hữu của Nhãn Hiệu Bị 
Phản Đối có cùng lĩnh vực kinh doanh, nên việc 
đăng ký và sử dụng Nhãn Hiệu Bị Phản Đối trùng 
với Nhãn Hiệu sẽ làm cho người tiêu dùng lầm 
tưởng rằng chủ sở hữu của Nhãn Hiệu và chủ sở 
hữu của Nhãn Hiệu Bị Phản Đối có mối quan hệ 
kinh doanh với nhau dẫn đến gây nhầm lẫn cho 
người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ của các sản 
phẩm/dịch vụ mang các nhãn hiệu.  

Để chứng minh Nhãn Hiệu được sử dụng rộng rãi, 
các tài liệu sau đã được Công ty ACA cung cấp 
cho Cục SHTT:  

 
 

• Danh sách các văn bằng bảo hộ và đơn đã 
nộp cho nhãn hiệu «RIVER WOODS » trên 
toàn thế giới; 

• Danh sách các cửa hàng chuyên bán các sản 
phẩm mang nhãn hiệu RIVER WOODS trên 
toàn thế giới, giai đoạn từ 2004-2012; 

• Danh sách các nhà phân phối, nhà cung cấp 
và nhận quyền sử dụng nhãn hiệu RIVER 
WOODS của Công ty ACA; 

• Doanh số hàng năm của việc bán các sản 
phẩm mang nhãn hiệu RIVER WOODS cho 
giai đoạn từ 2004-2011; 

• Danh sách một số hóa đơn xuất khẩu sản 
phẩm mang nhãn hiệu “RIVER WOODS” 

• Danh sách khách hàng trên thế giới của Công 
ty ACA; 

• Danh sách khách hàng đã đặtt hàng cho các 
sản phẩm mặc vào mùa đông năm 2012 tính 
đến thời điểm hiện tại; 

• Các tài liệu quảng cáo, quảng bá nhãn hiệu; 
• Bản sao Quyết định giải quyết phản đối nhãn 

hiệu trong đó cơ quan Sở hữu trí tuệ của Hàn 
Quốc đã công nhận nhãn hiệu « RIVER 
WOODS » của Công ty ACA là nhãn hiệu nổi 
tiếng thế giới  

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công 
ty ACA cung cấp, ngày 18/06/2015,   Cục SHTT đã 
ra thông báo chấp nhận phản đối của Công ty 
ACA, từ chối bảo hộ Nhãn Hiệu Bị Phản Đối với lí 
do việc đăng ký Nhãn Hiệu Bị Phản Đối gây nhầm 
lẫn về nguồn gốc dịch vụ do Công ty ACA cung 
cấp. 

Lời bình:  

Có thể thấy đây không phải lần đầu tiên Cục SHTT 
từ chối đăng ký một nhãn hiệu với lý do có khả 
năng gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác được 
sử dụng rộng rãi ở nước ngoài, mặc dù nhãn hiệu 
này chưa hề được đăng ký hay sử dụng ở Việt 
Nam.  

Thú vị là trong vụ việc này, cũng như các vụ việc 
tương tự, Cục SHTT không chính thức công nhận 
Nhãn Hiệu là nổi tiếng, nhưng lại khẳng định Nhãn 
Hiệu Bị Phản Đối có khả năng gây nhầm lẫn về 
nguồn gốc với Nhãn Hiệu, nói cách khác là ngầm 
công nhận việc Nhãn Hiệu được “sử dụng rộng rãi” 
ở nước ngoài. Tuy nhiên, rất khó có thể xác định 
được sự khác biệt giữa khái niệm “nhãn hiệu được 
sử dụng rộng rãi” và nhãn hiệu nổi tiếng. Để chứng 
minh nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi, các chủ sở 
hữu nhãn hiệu thường sử dụng các tiêu chí giống 
như các tiêu chí để chứng minh nhãn hiệu nổi 
tiếng. Có điều, theo một số đại diện SHTT, trên 
thực tế có vẻ tiêu chí để xác định một nhãn hiệu là 
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được sử dụng rộng rãi sẽ ít khắt khe hơn và dễ 
được Cục SHTT chấp nhận hơn là xác định một 
nhãn hiệu là “nổi tiếng”.      

Cần nhắc lại là điều 4 Luật SHTT quy định “nhãn 
hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng 
biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”. Điều 
75 Luật SHTT đưa ra một số tiêu chí để đánh giá 
nhãn hiệu nổi tiếng, tuy nhiên, việc áp dụng các 
điều khoản này trên thực tế rất khó khăn, do chưa 
có văn bản hướng dẫn cụ thể. Cho đến nay, vẫn 
chưa có nhãn hiệu nào được chính thức công 
nhận là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. 

***** 

VỤ PHẢN ĐỐI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU: 
“BICABO” TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẪN VỚI 

“PICATO” 

ừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành 
công trong việc phản đối đăng ký nhãn 
hiệu « BICABO » vì tương tự gây nhầm 
lẫn với nhãn hiệu « PICATO » đang được 

bảo hộ cho các sản phẩm dược phẩm tại Việt 
Nam.  

Sự việc 

Ngày 27/01/2010, DNI đại diện cho khách hàng 
(LEO Pharma A/S) nộp đơn phản đối nhãn hiệu 
"BICABO" của chủ đơn "Seo Kyung Company" với 
lý do có sự tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu 
"PICATO" được bảo hộ theo Đăng ký quốc tế số 
921056 đăng ký cho "dược phẩm" nhóm 05 của 
chủ sở hữu LEO Pharma A/S. Đơn phản đối này 
được dựa trên lập luận chính là nhãn hiệu 
"BICABO" có sự tượng tự gây nhầm lẫn với nhãn 
hiệu "PICATO" về cấu trúc, hình thức thể hiện, 
cách phát âm và danh mục sản phẩm đăng ký. 

Công ty Seo Kyung cho rằng nhãn hiệu "BICABO" 
hoàn toàn phân biệt với nhãn hiệu "PICATO" về 
cấu trúc, hình thức thể hiện và cách phát âm. Cụ 
thể, nhãn hiệu "BICABO" được phát âm là /bi-ca-
bo/, còn "PICATO" được phát âm là /pi-ca-to/. Hai 
nhãn hiệu này chỉ có cách phát âm giống nhau ở 
âm /ca/, các âm còn lại trong nhãn hiệu được phát 
âm khác nhau đó là là: /bi-bo/ và /pi-to/. Để chứng 
minh sự khác biệt, Công ty Seo Kyung viện dẫn 
việc phần tiền tố "BICA" và hậu tố "CABO" đã 
được Cục SHTT cấp cho nhiều chủ thể khác nhau.  
 
Sau khi xem xét trình bày của các bên, Cục SHTT 
đã đồng ý với lập luận của Công ty DNI, đại diện 
cho Bên phản đối.  Cụ thể, nhãn hiệu "BICABO" và 
nhãn hiệu đối chứng "PICATO" đều có 6 ký tự, 
trong đó có 4 ký tự "I, C, A, O" là trùng nhau ở 
cùng vị trí. Các ký tự "B", "P" kết hợp với nguyên 
âm "I" tạo thành các âm tiết rất giống nhau. Việc 
chỉ còn khác nhau ở ký tự "B" và "T" khiến cho hai 
nhãn hiệu tương tự gây nhầm lẫn về âm tiết. Danh 
mục sản phẩm mang hai nhãn hiệu cũng trùng 
nhau. Việc tiền tố "BICA" và "hậu tố "CABO" đã 

được cấp cho nhiều chủ đơn khác nhau không 
phải là căn cứ pháy lý để đánh giá sự tương tự 
giữa hai nhãn hiệu.  

Do vậy, ngày 05/01/2015, Cục SHTT ra Quyết định 
số 173/QD-SHTT chính thức từ chối bảo hộ đối với 
nhãn hiệu « BICABO » vì tương tự gây nhầm lẫn 
với nhãn hiệu « PICATO » đã được đăng ký cho 
các sản phẩm dược phẩm. 

***** 
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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.  

 




