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BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA 
XIV 

ỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV đã bế mạc 
ngày 29/07/2016 sau 8 ngày làm việc. Tại kỳ 
họp này, Quốc hội chủ yếu tập trung vào 
công tác tổ chức và nhân sự, bầu và thông 

qua các chức danh cấp cao của bộ máy nhà nước 
cho nhiệm kỳ 2016-2021.  

Về công tác xây dựng luật, kỳ họp thứ nhất đã tiến 
hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều 
chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2016. Theo đó, tại kỳ họp thứ 2 (dự kiến họp từ 
ngày 20/10/2016 đến 22/11/2016), Quốc hội sẽ 
xem xét và thông qua 4 dự án luật, một số nghị 
quyết, đồng thời sẽ cho ý kiến đóng góp đối với 14  

dự án luật khác. Bản tin Pháp luật Công ty Quốc tế 
D&N sẽ tiếp tục đưa tin về vấn đề này cho Quý độc 
giả trong các số sau. 

***** 

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠM DỪNG TIẾP NHẬN 
YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NHANH ĐƠN SÁNG CHẾ 
PPH 

ục Sở hữu trí tuệ (SHTT) vừa thông báo 
tạm dừng tiếp nhận yêu cầu thẩm định 
nhanh đơn sáng chế (gọi tắt là PPH), sau 
khi đã tiếp nhận 100 đơn chỉ trong vòng 

chưa đầy năm tháng (từ ngày 01/04/2016 đến ngày 
24/08/2016).  

Theo nội dung thỏa thuận triển khai Chương trình 
thử nghiệm PPH giữa Cục SHTT và Cơ quan Sáng 
chế Nhật Bản, mục tiêu 100 đơn cho năm đầu tiên 
đã được hoàn thành, và việc tiếp nhận yêu cầu 
PPH cho năm tiếp theo sẽ chỉ được bắt đầu lại kể 
từ ngày 01/04/2017. 

***** 

BỘ TƯ PHÁP ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI LUẬT SHTT 

heo báo chí trong nước, bộ Tư pháp vừa 
hoàn tất dự thảo báo cáo kết quả rà soát 
124 văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) liên quan đến việc thi hành Bộ 

luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) 2015. Kết quả rà 
soát cho thấy nhiều VBQPPL có nội dung chưa 
đảm bảo tính tương thích hoặc không đồng bộ, 
không thống nhất với BLTTDS 2015.  

Liên quan đến luật Sở hữu trí tuệ (SHTT), bộ Tư 
pháp cho rằng cần phải sửa đổi quy định về việc 
bên thua kiện có thể bị yêu cầu thanh toán phí luật 
sư của bên thắng. Cụ thể, theo khoản 3 Điều 205 
Luật SHTT, chủ thể quyền SHTT có quyền yêu cầu 
tòa buộc bên có hành vi xâm phạm quyền SHTT 
thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư. Quy định 
này không phù hợp với điều 168 BLTTDS 2015, 
theo đó, chi phí cho người phiên dịch, luật sư do 
người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận khác.  

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng phát hiện sự không 
nhất quán trong quy định về mức tiền làm đảm bảo 
cho biện pháp khẩn cấp tạm thời giữa luật SHTT và 
BLTTDS. Cụ thể, khoản 1 Điều 136 BLTTDS 2015 
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quy định tòa ấn định mức tiền hoặc giấy tờ có giá 
mà bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời phải nộp khi yêu cầu tòa áp dụng biện pháp 
này nhưng phải tương đương tổn thất, thiệt hại có 
thể phát sinh nếu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm 
thời sai. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 208 Luật 
SHTT, người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp 
tạm thời chỉ phải nộp khoản bảo đảm bằng một 
trong các hình thức: Khoản tiền bằng 20% giá trị 
hàng hóa cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 
hoặc tối thiểu 20 triệu đồng nếu không thể xác định 
được giá trị hàng hóa đó; chứng từ bảo lãnh của 
ngân hàng hoặc của tổ chức tín dụng khác. 

***** 

TỔNG KẾT 10 NĂM THI HÀNH LUẬT SHTT VỀ 
QUYỀN TÁC GIẢ 

gày 18/08/2016, tại Huế, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội 
nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu 
trí tuệ (SHTT) về quyền tác giả, quyền liên 

quan (gọi chung là quyền tác giả).  

Theo báo cáo kết quả hoạt động của Bộ VHTTDL, 
từ 2006 đến 2015, Cục Bản quyền tác giả đã tiếp 
nhận và giải quyết 258 vụ khiếu nại, tố cáo về 
quyền tác giả. Thanh tra Bộ VHTTDL đã tiến hành 
thanh tra trong lĩnh vực chương trình máy tính đối 
với 541 doanh nghiệp, ban hành 499 quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính, nộp thu ngân sách nhà 
nước hơn 8,6 tỉ đồng. Cũng trong thời gian này có 
trên 130 vụ khởi kiện dân sự về quyền tác giả tại 
tòa án. 

Trong 10 năm qua, đã có 5 tổ chức đại diện tập thể 
quyền tác giả được thành lập và hoạt động, bao 
gồm: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt 
Nam (năm 2002), Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt 
Nam (năm 2003), Trung tâm Quyền tác giả văn học 
Việt Nam (năm 2004), Hiệp hội Quyền sao chép 
Việt Nam (năm 2010) và Hội Bảo vệ quyền của 
nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (năm 2016).  

Hội nghị cũng đã tập trung vào thảo luận và góp ý 
kiến về những bất cập trong thực tiễn thi 
hành các quy định pháp luật, những khó khăn, 
vướng mắc, chồng chéo, bất cập trong công tác 
quản lý, thực thi bảo hộ, và đưa ra các giải pháp tổ 
chức thực hiện có hiệu quả pháp luật về quyền tác 
giả. Thêm vào đó, hội nghị đề xuất các giải pháp 
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật 
về quyền tác giả, tăng cường bổ sung và đào tạo 
nhân lực quản lý và thực thi, tăng cường phối hợp 
trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại,... 

***** 

CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH 
PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SHTT 2016-2020 

gày 14/06/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định số 1062/QĐ-TTg phê duyệt 
Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai 
đoạn năm năm 2016 – 2020.  

Chương trình nhằm thực hiện 6 mục tiêu: (i) Nâng 
cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về tài sản 
SHTT trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; (ii) 
Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về SHTT cho 
khoảng 1000 cá nhân, tập trung vào các viện 
nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; (iii) 
Hỗ trợ khai thác, áp dụng vào thực tiễn cho ít nhất 
50 sáng chế/giải pháp hữu ích của Việt Nam; (iv) 
Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền SHTT 
cho ít nhất 70 sản phẩm đặc thù của địa phương, 
sản phẩm làng nghề mang địa danh; (v) Hỗ trợ ít 
nhất 100 doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công 
nghệ trong việc xây dựng và triển khai mô hình 
quản lý và phát triển tài sản SHTT ; và (vi) Hỗ trợ 
đăng ký bảo hộ quyền SHTT trong và ngoài nước 
đối với các sản phẩm quốc gia được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. 

Chương trình bao gồm các nội dung chính sau: (i) 
Nâng cao nhận thức, năng lực tạo lập và phát triển 
tài sản SHTT; (ii) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và 
bảo vệ tài sản SHTT; (iii) Hỗ trợ khai thác thương 
mại và phát triển tài sản SHTT ; và (iv) Hỗ trợ ứng 
dụng các tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo cá 
nhân được hình thành từ thực tiễn.  

Kinh phí thực hiện Chương trình gồm kinh phí từ 
ngân sách nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp 
và các nguồn hợp pháp khác. Bộ Khoa học và 
Công nghệ là đơn vị chủ trì tổ chức triển khai thực 
hiện Chương trình. 

***** 
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 VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT MÔÙI 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2016/TTLT-BTTTT-
BKHCN:  
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ 
TỤC THAY ĐỔI, THU HỒI TÊN MIỀN VI PHẠM 
PHÁP LUẬT SHTT  

hằm giải quyết việc xử lý không hiệu quả 
trong thời qua đối với hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ (“SHTT”) trên Internet 
và/hoặc hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh liên quan đến tên miền, ngày 08/06/2016 
vừa qua Bộ Khoa học & Công nghệ (“KHCN”), và 
Bộ Thông tin và Truyền thông (“TTTT”) đã phối 
hợp ban hành Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-
BTTTT-BKHCN (“Thông tư 14”) hướng dẫn về 
trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm 
pháp luật SHTT. Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 25/07/2016.  

Thông tư 14 có một số nội dung chính sau đây: 

1. Các biện pháp xử lý tên miền vi phạm pháp 
luật về SHTT 
Theo quy định tại các Điều 5, 6, 7 của Thông tư 
14, các biện pháp xử lý tên miền vi phạm pháp luật 
về SHTT bao gồm: (1) biện pháp khắc phục hậu 
quả buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”; (2) biện 
pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại tên miền 
“.vn”; và (3) biện pháp thu hồi tên miền “.vn”. Tùy 
theo tính chất của từng loại hành vi xâm phạm, 
các biện pháp xử lý nói trên sẽ được cơ quan có 
thẩm quyền áp dụng để xử lý cho phù hợp với tính 
chất của vụ việc. Cụ thể như sau:   

- Về biện pháp khắc phục hậu quả buộc 
thay đổi thông tin tên miền “.vn”: Theo quy 
định tại Điều 5 của Thông tư 14, biện pháp 
này sẽ được áp dụng trong trường hợp “trang 
thông tin điện tử đi kèm theo tên miền có 
đăng tải các thông tin vi phạm pháp luật về 
SHTT như thông tin quảng cáo, giới thiệu sản 
phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ 
trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt 
hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối 
với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, 
chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ”.  

Như vậy, xét về bản chất, chủ thể có hành vi 
xâm phạm nói trên là chủ sở hữu hợp pháp 
của tên miền đã đăng ký. Tuy nhiên, do trên 
trang thông tin điện tử đi kèm với tên miền đó 
có đăng tải những thông tin vi phạm pháp luật 
SHTT nên khi biện pháp này bị áp dụng, thì 
chủ thể có hành vi xâm phạm đó có nghĩa vụ 
phải loại bỏ các yếu tố vi phạm, thông tin vi 
phạm pháp luật SHTT đã và đang đăng tải 
trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên 
miền. Và nếu chủ thể thực hiện hành vi xâm 
phạm tiến hành loại bỏ các yếu tố xâm phạm 
theo đúng thời hạn quy định trong Quyết định 

xử phạt thì vẫn được giữ nguyên quyền sở 
hữu đối với tên miền. Trong thường hợp cố 
tình không loại bỏ yếu tố xâm phạm thì có thể 
bị thu hồi tên miền đã đăng ký. 

- Về biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả 
lại tên miền “.vn”: Theo quy định tại Điều 6 
của Thông tư 14, biện pháp này sẽ được áp 
dụng trong trường hợp đáp ứng đầy đủ các 
nội dung sau đây: (1) Tên miền “.vn” trùng 
hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, 
tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang 
được bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu, tên 
thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý là người có 
quyền hoặc lợi ích hợp pháp; (2). Chủ thể sử 
dụng tên miền “.vn” không có quyền và lợi ích 
hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên thương mại, 
chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ; và (3) Nội 
dung trang thông tin điện tử đi kèm theo tên 
miền “.vn” có chứa các thông tin quảng cáo, 
giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa, dịch 
vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm 
thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất 
đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương 
mại, chỉ dẫn địa lý; hoặc chứa các thông tin 
bôi nhọ, nói xấu sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ 
tương ứng của chủ sở hữu nhãn hiệu, tên 
thương mại, chỉ dẫn địa lý. 

Quy định nói trên có nghĩa là biện pháp khắc 
phục hậu quả buộc trả lại tên miền “.vn” chỉ 
có thể được áp dụng khi có đầy đủ cả 3 điều 
kiện nói trên. Nếu thiếu một trong các điều 
kiện nói trên thì cơ quan thực thi không thể 
áp dụng được biện pháp này. Ngoài ra, khác 
với trường hợp buộc phải thay đổi thông tin 
tên miền “.vn”, chủ thể thực hiện hành vi xâm 
phạm bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả buộc trả lại tên miền “.vn” không phải là 
chủ sở hữu hợp pháp của tên miền mà mình 
đã đăng ký. Tên miền này, theo quy định của 
pháp luật, thuộc về một chủ thể khác. Do đó, 
chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm bị áp 
dụng biện pháp nói trên có nghĩa vụ thực hiện 
thủ tục trả lại tên miền cho người có quyền 
đăng ký theo như quy định của pháp luật. 

- Về biện pháp thu hồi tên miền “.vn”: Theo 
quy định tại Điều 7 của Thông tư 14, biện 
pháp này sẽ được áp dụng trong các trường 
hợp sau: (a) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” 
vi phạm pháp luật về SHTT không thực hiện 
các biện pháp khắc phục hậu quả là thay đổi 
thông tin tên miền “.vn” hoặc trả lại tên miền 
“.vn” theo quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực SHTT trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính có hiệu lực thi hành; hoặc (b) Chủ 
thể sử dụng tên miền “.vn” không thực hiện 
việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm 
pháp luật về SHTT trên trang thông tin điện tử 

N 
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đi kèm theo tên miền ".vn" theo yêu cầu của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Như vậy biện pháp khắp phục hậu quả bằng 
việc thu hồi tên miền “.vn” nói trên không chỉ 
được áp dụng đối với các chủ thể không phải 
là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền mình 
đã đăng ký, mà biện pháp này cũng sẽ được 
áp dụng đối với cả những chủ thể là chủ sở 
hữu hợp pháp của các tên miền đã đăng ký 
nhưng có hành vi xâm phạm nhưng cố tình 
không tiến hành loại bỏ yếu tố xâm phạm khi 
đã có quyết định xử phạt của cơ quan thực 
thi pháp luật. Do đó, quy định này sẽ góp 
phần tăng thêm tính răn đe đối với các chủ 
thể có hành vi xâm phạm quyền SHTT trên 
Internet và/hoặc chủ thể có hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh liên quan đến tên 
miền.  

2. Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền, 
trả lại tên miền và thu hồi tên miền “.vn” 
Theo quy định tại các Điều 8, 9, 10 của Thông tư 
14, trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên miền, trả 
lại tên miền và thu hồi tên miền “.vn” được quy 
định như sau: 

- Trình tự, thủ tục thay đổi thông tin tên 
miền “.vn”:  Trường hợp quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả là buộc thay đổi thông tin 
tên miền “.vn”, thì cơ quan có thẩm quyền xử 
lý vi phạm gửi quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính cho các bên liên quan và cơ quan 
quản lý tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn” 
đang quản lý tên miền để biết và phối hợp. 
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực 
thi hành, chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi 
phạm có trách nhiệm loại bỏ nội dung thông 
tin vi phạm đăng tải trên trang thông tin điện 
tử đi kèm theo tên miền và có văn bản báo 
cáo với người ra quyết định xử phạt, cơ quan 
quản lý tên miền “.vn” và nhà đăng ký tên 
miền “.vn” đang quản lý tên miền.  

- Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn”: 
Trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả là buộc trả lại tên miền “.vn” thì cơ quan 
có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính cho các bên liên 
quan và cơ quan quản lý tên miền “.vn”, nhà 
đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền 
để biết và phối hợp. Trong thời hạn 30 ngày, 
kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng 
tên miền “.vn” phải thực hiện thủ tục trả lại tên 
miền “.vn” tại nhà đăng ký tên miền “.vn” đang 
quản lý tên miền. Trình tự, thủ tục trả lại tên 
miền được thực hiện theo quy định tại Điều 
10 thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 
18/08/2015 của Bộ TTTT quy định về quản lý 
và sử dụng tài nguyên Internet. Trong thời 
hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày chủ thể sử 
dụng tên miền “.vn” vi phạm thực hiện xong 
thủ tục trả lại tên miền, nhà đăng ký tên miền 

“.vn” đang quản lý tên miền có trách nhiệm 
gửi văn bản thông báo tới người ra quyết 
định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi 
phạm và cơ quan quản lý tên miền “.vn” về 
việc trả lại tên miền. 

- Trình tự, thủ tục thu hồi tên miền “.vn”: 
Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày 
hết thời hạn thi hành biện pháp khắc phục 
hậu quả thay đổi thông tin hoặc trả lại tên 
miền “.vn”, mà bên vi phạm không thực hiện, 
hoặc trong trường hợp bên vi phạm không 
thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi 
phạm pháp luật về SHTT trên trang thông tin 
điện tử đi kèm theo tên miền ".vn" theo yêu 
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 
cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn 
bản yêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” 
thu hồi tên miền “.vn”. Khi nhận được văn bản 
yêu cầu thu hồi tên miền của cơ quan có 
thẩm quyền xử lý vi phạm, cơ quan quản lý 
tên miền “.vn” thực hiện các nghiệp vụ kỹ 
thuật liên quan đến tên miền “.vn” trên hệ 
thống máy chủ tên miền quốc gia để thu hồi 
tên miền trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được văn bản và gửi văn bản 
thông báo kết quả cho cơ quan xử lý vi phạm 
hành chính và nhà đăng ký tên miền “.vn” có 
liên quan.  

3. Trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ 
chức liên quan trong xử lý tên miền “.vn” vi 
phạm pháp luật về SHTT 
Theo quy định tại Điều 11, Thông tư 14, trong quá 
trình xử lý vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xử lý 
vi phạm xem xét, gửi văn bản đề nghị Bộ TTTT (là 
cơ quan quản lý tên miền “.vn”) phối hợp, cho ý 
kiến chuyên môn trước khi ra quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính có áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miền 
hoặc buộc trả lại tên miền ".vn". Tuy nhiên, người 
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính ra 
quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
quyết định của mình. Quy định nói trên có nghĩa là 
trong quá trình xử lý vụ việc, nếu cơ quan thực thi 
pháp luật SHTT gặp khó khăn trong việc xác định 
hành vi xâm phạm, thì có thể gửi công văn đến Bộ 
TTTT để xin ý kiến chuyên môn, nhưng không bị 
ràng buộc theo pháp luật phải áp dụng các ý kiến 
như vậy. 

***** 

THÔNG TƯ 08/2016/TTLT-BVHTTDL:  
QUY ĐỊNH CÁC BIỂU MẪU MỚI TRONG HOẠT 
ĐỘNG ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ  

gày 02/07/2016 Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đã ban hành thông tư số 
08/2016/TT-BVHTTDL (“TT 08/2016”) quy 
định các biểu mẫu trong hoạt động đăng 

ký quyền tác giả, quyền liên quan. TT 08/2016 có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016, thay thế 
Quyết định số 88/2006/QĐ-BVHTT ngày 
17/10/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin. Các Giấy 
chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng 

N
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nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp theo mẫu 
ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ-
BVHTT tiếp tục có hiệu lực. 

TT 08/2016 có 04 biểu mẫu mới được ban hành, 
cụ thể gồm: (i) Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Mẫu 
số 01); (ii) Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu 
số 02); (iii) Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 
(Mẫu số 03); và (iv) Giấy chứng nhận đăng ký 
quyền liên quan (Mẫu số 04). 

So với trước đây, mẫu tờ khai mới có một số điểm 
bổ sung, cụ thể như sau: 

- Cách ghi thông tin được hướng dẫn trực tiếp 
ngay trong Tờ khai. 

- Bổ sung phần khai về tác giả, chủ sở hữu 
quyền tác giả và tác phẩm gốc dùng để làm 
tác phẩm phái sinh; phần khai về tác 
phẩm/bản ghi thuộc quyền liên quan được sử 
dụng trong cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 
hình, chương trình phát sóng (nếu có).  

 

 

- Bổ sung phần khai về ngày hoàn thành tác 
phẩm. Ngày hoàn thành tác phẩm là căn cứ 
để tính thời hạn bảo hộ quyền tác giả, đối với 
tác phẩm tính thời hạn bảo hộ từ ngày sáng 
tạo, định hình tác phẩm. 

- Bổ sung phần khai về Giấy chứng nhận đăng 
ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký 
quyền liên quan đã cấp, nếu cá nhân, tổ chức 
nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận.  

 
Theo TT 08/2016, các trường hợp cấp lại, đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền liên quan sẽ sử dụng các 
mẫu tờ khai số 01 và 02 như đăng ký mới. 

***** 

 

 

 

 

VỤ KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN ĐƠN ĐĂNG KÝ 
NHÃN HIỆU “D&N”:  
BẢO HỘ NHÃN HIỆU ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ HAI 
CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN 

ừa qua, Công ty Quốc tế D&N đã thành 
công trong việc khiếu nại quyết định từ 
chối bảo hộ nhãn hiệu “D&N” cho các 
dịch vụ thuộc các nhóm 35, 36, 41, 42, & 

45. Điều đáng chú ý là nhãn hiệu trong vụ khiếu 
nại này được tạo nên từ hai chữ cái đơn giản và 
dấu “&” được cho là không có khả năng phân biệt.      

Sự việc 

Công ty Quốc tế D&N (“Công ty D&N”) đã nộp đơn 
đăng ký nhãn hiệu “D&N” cho các dịch vụ thuộc 
các nhóm 35, 36, 41, 42, & 45 (“Nhãn Hiệu”) tại 
Việt Nam. Tuy nhiên, Cục SHTT từ chối bảo hộ 
nhãn hiệu này trên cơ sở Điều 74.2a Luật SHTT vì 
cho rằng Nhãn Hiệu chỉ là các chữ cái đơn giản, 
do đó không có khả năng phân biệt. 

Không đồng ý với ý kiến từ chối của Cục SHTT, 
ngày 22/05/2014, Công ty 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 bằng việc chứng minh Nhãn Hiệu là một trong 
những trường hợp ngoại lệ vì Nhãn Hiệu đã và 
đang được sử dụng với chức năng nhãn hiệu và 
được người tiêu dùng biết đến một cách rộng rãi 
và nhờ đó Nhãn Hiệu đã đạt được khả năng phân 
biệt đối với dịch vụ liên quan. Để chứng minh điều 
này, Công ty D&N có các lập luận sau:  

- Nhãn Hiệu cũng chính là tên thương mại của 
Người nộp đơn và đã được sử dụng liên tục 
từ năm 1992; 

- Kể từ khi thành lập cho tới thời điểm hiện tại, 
Công ty D&N đã cung cấp dịch vụ tư vấn và 
các dịch vụ liên quan cho các khách hàng ở 
trên 50 quốc gia trên thế giới từ Châu Á tới 
Châu Úc, Châu Âu và Châu Mỹ; 

- Thông qua việc cung cấp các dịch vụ mang 
Nhãn Hiệu thường xuyên và liên tục cho các  

khách hàng trong nước cũng như các khách 
hàng trên toàn thế giới trong suốt 20 năm 
qua, Nhãn Hiệu đã đạt được khả năng phân 
biệt đối với các dịch vụ liên quan và được 
khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm; 

- Công ty D&N và Nhãn Hiệu được quảng cáo 
và quảng bá rộng rãi thông qua nhiều kênh 
quảng cáo; 

- Doanh thu từ việc cung cấp các dịch vụ mang 
Nhãn Hiệu liên tục tăng trưởng trong vòng 
năm 5 từ 2008 đến 2013; 

- Tên thương mại “D&N” cũng được người nộp 
đơn liên tục sử dụng trong các văn bản giấy 
tờ giao dịch hai chiều với Cục SHTT.  

Tất các các lập luận nêu trên đều kèm theo các 
chứng cứ chứng minh bao gồm:  bản sao giấy 
đăng ký kinh doanh có phần tên thương mại 
“D&N”, các tài liệu liên quan đến việc sử dụng 
Nhãn Hiệu D&N, danh sách khách hàng, các đánh 
giá xếp hạng của các tạp chí liên quan đến lĩnh 
vực SHTT, bản sao các trang thông tin về Công ty 

   VUÏ VIEÄC ÑIEÅN HÌNH     

V
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D&N. 

Sau khi xem xét các lập luận và chứng cứ do Công 
ty D&N cung cấp, ngày 25/01/2016, Cục SHTT đã 
ra Quyết định số 239/QĐ-SHTT chấp nhận khiếu 
nại của Công ty D&N  đồng thời chấp nhận bảo hộ 
Nhãn Hiệu cho các dịch vụ xin đăng ký.   

Lời bình: 

Theo qui định của Luật SHTT cũng như trên thực 
tiễn thì các nhãn hiệu chỉ là hình, hình học đơn 
giản, chữ số, chữ cái đơn giản vẫn có thể đăng ký 

bảo hộ thành công nếu chủ sở hữu của nhãn hiệu 
đó chứng minh được rằng các nhãn hiệu đó đã và 
đang được sử dụng với chức năng một nhãn hiệu 
và được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trước 
thời điểm nộp đơn đăng ký. Như vậy đối với 
trường hợp này, các bằng chứng chứng minh việc 
sử dụng nhãn hiệu là rất quan trọng vì đó chính là 
yếu tố quyết định sự thành công trong việc đăng ký 
nhãn hiệu loại này. 

****

 
 

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.  

 




