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LỜI NÓI ĐẦU 

Tài sản trí tuệ là các sản phẩm do trí tuệ con người sáng tạo ra thông qua các hoạt 

động tư duy, sáng tạo trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ thuật. 

Do đó, tài sản trí tuệ bao gồm: các tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học; các chương 

trình biểu diễn của các nghệ sỹ, các bản ghi âm và các chương trình phát sóng; các sáng 

chế; các kiểu dáng công nghiệp; các bí mật kinh doanh; các nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý; tên 

thương mại; giống cây trồng mới; thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn... Tài sản trí tuệ 

là một loại tài sản vô hình, không thể được xác định bằng các đặc điểm vật chất của 

chính nó nhưng lại có giá trị lớn vì có khả năng sinh ra lợi nhuận. 

Pháp luật quốc tế và pháp luật của hầu hết các quốc gia hiện đều công nhận và bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của các tổ chức, cá nhân nhằm mục đích khuyến khích hoạt 

động sáng tạo, phổ biến tiến bộ khoa học, công nghệ, văn hóa, nghệ thuật phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Sở hữu trí tuệ thực sự đóng vai 

trò động lực thúc đẩy hoạt động đổi mới - sáng tạo để phát triển tài sản trí tuệ cả về số 

lượng và giá trị, góp phần nâng cao năng lực sáng tạo và tạo lập một môi trường cạnh 

tranh lành mạnh. Tài sản trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là yếu tố cơ bản tạo nên giá 

trị của các đơn vị sự nghiệp và nâng cao tính cạnh tranh của các đơn vị sự nghiệp trên thị 

trường. 

Đại học Huế hiện nay là đại học vùng, đại học trọng điểm bao gồm 08 trường đại học 

và 01 viện thành viên, 03 khoa trực thuộc, 01 phân hiệu và các viện, trung tâm nghiên 

cứu nên có số lượng tài sản trí tuệ khá lớn. Trong điều kiện hội nhập quốc tế, với cơ chế 

tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay, tài sản sở hữu trí tuệ là một 

trong các yếu tố tạo nên tài sản, thương hiệu của Đại học Huế nói chung và các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên nói riêng. Việc biên soạn “Sổ tay hướng dẫn đăng ký SHTT” 

với mục đích góp phần đẩy mạnh việc bảo hộ các tài sản trí tuệ để phát triển, khai thác 

hữu hiệu tài sản sở hữu trí tuệ sẽ giúp Đại học Huế và các cơ sở giáo dục đại học thành 

viên tăng cường tính cạnh tranh, tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học và công nghệ, 

nâng cao thương hiệu đại học và góp phần xây dựng Đại học Huế trở thành một đại học 

có uy tín theo định hướng nghiên cứu ở khu vực và quốc tế.  
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ 

I. Một số thông tin cơ bản về đăng ký sáng chế 

1. Khái niệm sáng chế 

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết 

một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. 

Sáng chế cũng có thể được hiểu theo một cách khác: Giải pháp kỹ thuật - đối tượng 

được bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế - được hiểu là tập hợp cần và đủ các thông tin 

về cách thức kỹ thuật và/hoặc phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một 

vấn đề) xác định. 

Như vậy có thể thấy: 

- Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ do con người tạo ra chứ không phải là 

những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra.  

- Thuộc tính cơ bản của sáng chế là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế là giải pháp kỹ 

thuật, tức là biện pháp kỹ thuật nhằm giải quyết một vấn đề. 

- Sáng chế có thể được thể hiện dưới dạng sản phẩm (cơ cấu, chất, vật liệu) hoặc quy 

trình (phương pháp). Cụ thể: 

+ Cơ cấu là tập hợp các chi tiết có chức năng giống nhau hoặc khác nhau, liên kết với 

nhau để thực hiện một chức năng nhất định, ví dụ: Dụng cụ, máy móc, thiết bị, chi tiết 

máy, cụm chi tiết máy, các sản phẩm khác... 

+ Chất là tập hợp các phần tử có quan hệ tương hỗ với nhau, được đặc trưng bởi sự 

hiện diện, tỷ lệ và trạng thái của các phần tử tạo thành và có chức năng nhất định. Chất 

có thể là hợp chất hóa học, hỗn hợp chất, ví dụ: Vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược 

phẩm. 

+ Vật liệu sinh học là vật liệu có chứa các thông tin di truyền, có khả năng tự tái tạo 

hoặc được tái tạo trong hệ thống sinh học, ví dụ: Tế bào, gen, cây chuyển gen. 

+ Phương pháp là quy trình thực hiện các công đoạn hoặc hàng loạt các công đoạn 

xảy ra cùng một lúc hoặc liên tiếp theo thời gian, trong điều kiện kỹ thuật xác định nhờ 

sử dụng phương tiện xác định, ví dụ: Phương pháp hoặc quy trình sản xuất, xử lý, khai 

thác, đo đạc, thăm dò… 

- Sáng chế là thành quả lao động sáng tạo trí tuệ của con người, vì vậy nhà nước bảo 

hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền con người trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư để 

tạo ra sáng chế. 
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2. Đăng ký sáng chế là gì và có ý nghĩa gì? 

- Đăng ký sáng chế là thủ tục hành chính do Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành để xác định 

quyền sở hữu của chủ thể nhất định đối với sáng chế. 

- Hình thức đăng ký sáng chế là ghi nhận sáng chế và chủ sở hữu vào Sổ đăng ký 

quốc gia về sáng chế và cấp Bằng độc quyền sáng chế/ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

cho chủ sở hữu. 

- Sáng chế được đăng ký trên cơ sở kết quả xem xét đơn đăng ký sáng chế nộp cho 

Cục Sở hữu trí tuệ căn cứ vào các quy định pháp luật về hình thức và nội dung đơn. 

- Quyền sở hữu đối với sáng chế chỉ được xác lập theo thủ tục đăng ký. Chủ sở hữu 

sáng chế đã đăng ký được pháp luật bảo đảm độc quyền khai thác sáng chế nhằm mục 

đích thương mại trong thời gian bảo hộ (20 năm đối với sáng chế được cấp bằng sáng chế 

và 10 năm đối với sáng chế được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích). Trong thời gian 

đó, bất kỳ người thứ ba nào khai thác sáng chế mà không được phép của chủ sở hữu bị 

coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Ai có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế? 

Những người sau đây có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế:  

- Tác giả (tức là người trực tiếp tạo ra sáng chế bằng trí tuệ), nếu tác giả tự đầu tư 

kinh phí, phương tiện vật chất để tạo ra sáng chế; hoặc  

- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả, nếu sáng chế 

được tạo ra do tác giả sử dụng kinh phí, phương tiện vật chất đó; hoặc  

- Tổ chức, cá nhân ký hợp đồng thuê với tác giả, nếu sáng chế được tạo ra do thực 

hiện hợp đồng thuê việc và trong hợp đồng thuê việc không có thỏa thuận khác; hoặc 

- Tổ chức nơi tác giả làm việc, nếu sáng chế được tác giả tạo ra do thực hiện nhiệm 

vụ của tổ chức được giao. 

Tổ chức, cá nhân có quyền nộp đơn đăng ký có thể chuyển giao hoặc để thừa kế 

quyền nộp đơn đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác. 

4. Điều kiện bảo hộ sáng chế 

- Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

+ Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới; 

+ Có trình độ sáng tạo; 

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp. 
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- Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu 

không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới; 

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp. 

- Các đối tượng sau đây không được nhà nước bảo hộ dưới danh nghĩa là sáng chế: 

+ Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học; 

+ Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn 

luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính; 

+ Cách thức thể hiện thông tin; 

+ Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ; 

+ Giống thực vật, giống động vật; 

+ Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không 

phải là quy trình vi sinh; 

+ Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật. 

Những sáng chế trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an 

ninh đều không được bảo hộ. 

5. Thời hạn bảo hộ sáng chế 

Văn bằng bảo hộ sáng chế có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bằng độc quyền 

sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn 

(phải đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm). Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực 

từ ngày cấp và kéo dài đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn (phải đóng phí duy trì hiệu 

lực hàng năm). 

II. Cách làm đơn đăng ký sáng chế 

1. Bộ hồ sơ đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích 

Đơn đăng ký sáng chế phải bao gồm các tài liệu thiết yếu sau đây: 

- 02 Tờ khai đăng ký sáng chế làm theo mẫu quy định; 

- 02 Bản mô tả sáng chế (bao gồm cả hình vẽ, nếu có); 

- Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn và lệ phí công bố đơn, phí thẩm định nội dung (nếu có 

yêu cầu thẩm định nội dung), phí phân loại sáng chế nếu người nộp đơn không phân loại. 

Ngoài ra, trong trường hợp cụ thể, đơn đăng ký sáng chế có thể thêm các tài liệu bổ 

sung sau: 

- Giấy ủy quyền (trường hợp đơn được nộp thông qua đại diện); 
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- Bản sao đơn đầu tiên hoặc các đơn đầu tiên nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền 

ưu tiên theo Điều ước quốc tế; 

- Phí xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên). 

2. Cách lập Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký sáng chế 

Mẫu Tờ khai (Phụ lục 1) được Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí cho người nộp 

đơn và được đăng tải trên website http://www.noip.gov.vn 

Người nộp đơn cần điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai theo hướng dẫn sau: 

- Trang số 1: 

+ Ô số (1): Ghi tên sáng chế mà người khai tự đặt. Tên được ghi trong tờ khai này 

phải hoàn toàn trùng với tên sáng chế ghi trong các tài liệu khác của đơn. 

+ Ô số (2): Ghi các thông tin về chủ đơn. Nếu chủ đơn gồm nhiều cá nhân/ pháp nhân 

thì ghi người đầu tiên trong số cá nhân/ pháp nhân đó vào ô. Những người còn lại được 

ghi vào ô tương ứng trong trang bổ sung của Tờ khai. Nếu các chỉ dẫn sau ô vuông phù 

hợp thì đánh dấu “x” vào ô vuông đó. 

+ Ô số (3): Ghi tên Đại diện của chủ đơn nếu đơn được nộp thông qua Đại diện đó 

(nếu Chủ đơn trực tiếp nộp đơn thì để trống). Nếu các chỉ dẫn sau ô vuông là phù hợp thì 

đánh dấu “x” vào ô vuông đó. 

- Trang số 2: 

+ Ô số (4): Ghi các thông tin về tác giả. Nếu có từ 2 tác giả trở lên thì ở ô này chỉ ghi 

tác giả đầu tiên trong danh sách các tác giả. Các tác giả khác được ghi vào ô tương ứng 

trong trang bổ sung của Tờ khai. 

+ Ô số (5): Ghi các thông tin liên quan đến quyền ưu tiên. Trong trường hợp không 

yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì không cần phải khai vào ô này. Đánh dấu “x” vào các ô 

vuông nếu các chỉ dẫn phía sau là phù hợp. 

+ Ô số (6): Ghi yêu cầu thẩm định nội dung. Nếu chủ đơn chưa quyết định việc có 

yêu cầu thẩm định nội dung sáng chế hay không thì không cần phải khai vào ô này. Nếu 

chủ đơn muốn được thẩm định nội dung thì đánh dấu “x” vào khung ô vuông trước yêu 

cầu thẩm định nội dung. 

+ Ô số (7): Ghi yêu cầu được chuyển đổi Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế 

thành Đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích trong trường hợp kết quả thẩm 
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định nội dung cho thấy giải pháp không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo. Trong 

trường hợp có ghi vào ô này thì nếu giải pháp đáp ứng các điều kiện khác, chủ đơn sẽ 

được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. 

+ Ô số (8): Ghi các khoản phí và lệ phí và số chứng từ phí, lệ phí (nếu phí, lệ phí 

được nộp qua Bưu điện hoặc bằng cách chuyển khoản). Người khai phải tách phí, lệ phí 

thành từng khoản thích hợp theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp theo quy 

định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính. 

- Trang số 3: 

+ Ô số (9): Người khai tổng hợp danh mục các tài liệu có trong đơn. Tài liệu nào có 

trong đơn thì đánh dấu vào khung ô vuông dành cho tài liệu đó. Nếu có các tài liệu khác 

thì phải đánh dấu và ghi tổng số tài liệu, còn tên từng tài liệu ghi vào trang bổ sung. Chủ 

đơn không phải điền vào phần Kiểm tra danh mục tài liệu. 

+ Ô số (10): Dành cho Chủ đơn/ Đại diện của chủ đơn ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và 

đóng dấu (nếu có). 

Các trang bổ sung dành riêng để ghi: (i) những người thuộc danh sách chủ đơn và tác 

giả chưa được khai ở ô số (2) trang số 1 và ô số (4) trang số 2 của Tờ khai; (ii) Tên từng 

tài liệu khác kèm theo đơn chưa được khai chi tiết ở ô số (9) của trang số 3 Tờ khai. Nếu 

danh sách chỉ có một người và/ hoặc nếu không có tài liệu khác thì không cần có các 

trang bổ sung tương ứng. 

3. Cách lập Bản mô tả và Bản tóm tắt sáng chế 

- Bản mô tả sáng chế (bản mô tả) phải bao gồm phần mô tả và phạm vi (yêu cầu) bảo 

hộ. 

- Phần mô tả phải có các nội dung sau: 

+ Tên sáng chế 

+ Lĩnh vực sử dụng sáng chế 

+ Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế 

+ Bản chất kỹ thuật của sáng chế 

+ Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo, nếu có 

+ Ví dụ thực hiện sáng chế nếu cần 

+ Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được 

- Tên sáng chế phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện vắn tắt dạng đối tượng, chức năng 

hoặc lĩnh vực kỹ thuật mà bản chất của đối tượng đó và phải phù hợp với bản chất của 
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sáng chế như được thể hiện chi tiết ở phần “bản chất kỹ thuật của sáng chế” của Bản mô 

tả. 

- Lĩnh vực sử dụng sáng chế: Phải chỉ ra lĩnh vực kỹ thuật mà sáng chế sử dụng hoặc 

liên quan tới. 

- Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế: Phải nêu các thông tin về giải 

pháp kỹ thuật đã biết tính đến ngày ưu tiên của đơn tương tự (có cùng mục đích hoặc 

cùng giải quyết một vấn đề kỹ thuật) với sáng chế nêu trong đơn. Trên cơ sở các giải 

pháp đã biết đó, cần chỉ ra giải pháp có bản chất kỹ thuật gần giống nhất với sáng chế 

nêu trong đơn, mô tả tóm tắt bản chất giải pháp này và nêu các hạn chế, thiếu sót của giải 

pháp đó trong việc giải quyết vấn đề kỹ thuật hoặc đạt được mục đích mà sáng chế nêu 

trong đơn đề cập tới. Nguồn của các thông tin phải được chỉ dẫn rõ ràng. Nếu không có 

thông tin về tình trạng kỹ thuật thì phải ghi rõ điều đó. 

- Bản chất kỹ thuật của sáng chế: Được mở đầu bằng đoạn trình bày mục đích mà 

sáng chế cần đạt được hoặc vấn đề kỹ thuật mà sáng chế cần phải giải quyết nhằm khắc 

phục các hạn chế, thiếu sót của giải pháp gần giống nhất đã biết nêu ở phần “tình trạng 

kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế”.  

Tiếp theo là mô tả các dấu hiệu cấu thành sáng chế. Đặc biệt phải trình bày các dấu 

hiệu mới của sáng chế so với các giải pháp kỹ thuật gần giống nêu ở phần “Tình trạng kỹ 

thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế”. 

Các loại dấu hiệu có thể sử dụng để mô tả phụ thuộc vào dạng sáng chế: 

+ Các dấu hiệu để mô tả sáng chế dạng cơ cấu có thể là: (i) Chi tiết, cụm chi tiết và 

chức năng của chúng; (ii) hình dạng của chi tiết; (iii) vật liệu làm nên chi tiết, cụm chi 

tiết; (iv) kích thước của chi tiết, cụm chi tiết; (v) tương quan vị trí giữa các chi tiết, cụm 

chi tiết; (vi) cách liên kết các chi tiết, cụm chi tiết. 

+ Các dấu hiệu để mô tả sáng chế dạng chất rất khác nhau phụ thuộc vào cách thu 

được chất đó. Nhưng nói chung, các dấu hiệu của chất có thể là: (i) Các hợp phần tạo nên 

chất; (ii) tỷ lệ các hợp phần; (iii) công thức cấu trúc phân tử; (iv) đặc tính hóa lý… 

+ Các dấu hiệu để mô tả sáng chế dạng phương pháp có thể là: (i) Các công đoạn; (ii) 

trình tự thực hiện các công đoạn; (iii) các điều kiện kỹ thuật (nhiệt độ, áp suất, thời gian, 

chất xúc tác,…) để thực hiện các công đoạn; (iv) phương tiện/ thiết bị để thực hiện các 

công đoạn… 
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- Mô tả vắn tắt các hình vẽ: Nếu ở phần mô tả có kèm theo hình vẽ nhằm làm rõ bản 

chất sáng chế thì phải có các danh mục hình vẽ và giải thích vắn tắt từng hình vẽ. 

- Mô tả chi tiết sáng chế: Tùy thuộc vào dạng sáng chế: 

+ Đối với sáng chế dạng cơ cấu, trước hết phải mô tả theo kết cấu (cơ cấu ở trạng thái 

tĩnh) có dựa vào các số chỉ dẫn trên các hình vẽ, tức là phải trình bày tỉ mỉ các đặc điểm 

kết cấu. Sau đó, phải mô tả sự hoạt động của cơ cấu đó, tức là trình tự làm việc của nó, 

hoặc sự tương tác của các chi tiết, cụm chi tiết cấu thành nó. 

+ Đối với sáng chế dạng chất: Tùy thuộc vào loại chất, phải mô tả các dấu hiệu đặc 

trưng của nó như công thức hóa học, các thành phần… Và mô tả tỉ mỉ từng đặc điểm của 

chúng sao cho có thể hiểu rõ và nhận biết được chúng. 

+ Đối với sáng chế dạng vật liệu sinh học: Nếu vật liệu sinh học không thể mô tả 

được thì phải cần chỉ ra các dữ liệu về việc lưu giữ và nguồn gốc của nó, dữ liệu về thành 

phần định tính và định lượng của môi trường tạo ra nó, hoặc danh mục trình tự… 

+ Đối với sáng chế dạng phương pháp: Trước hết phải mô tả trình tự thực hiện các 

công đoạn (nguyên công/ bước), điều kiện cụ thể thực hiện công đoạn đó (nếu có). 

- Ví dụ thực hiện sáng chế: Cần chỉ ra một hoặc vài ví dụ thực hiện sáng chế để chứng 

minh khả năng áp dụng sáng chế. 

- Hiệu quả đạt được: Đưa ra các hiệu quả kỹ thuật kinh tế của sáng chế để chứng 

minh ưu điểm của nó so với giải pháp kỹ thuật đã biết. 

- Hình vẽ phải được thể hiện theo các quy định về vẽ kỹ thuật. 

- Phạm vi yêu cầu bảo hộ: 

+ Phạm vi yêu cầu bảo hộ dùng để xác định quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng 

chế. 

+ Phạm vi yêu cầu bảo hộ phải: (i) Phù hợp với phần mô tả và hình vẽ; (ii) chứa các 

dấu hiệu cơ bản của sáng chế đủ để đạt được mục đích hoặc giải quyết nhiệm vụ đặt ra; 

(iii) không chứa các chỉ dẫn liên quan đến bản mô tả hình vẽ; (iv) không được chứa hình 

vẽ; (v) mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ chỉ được đề cập tới một đối tượng yêu cầu 

bảo hộ. 

+ Cấu trúc của yêu cầu bảo hộ: Yêu cầu bảo hộ có thể có một hay nhiều điểm độc lập 

(tương ứng với số lượng sáng chế trong đơn). Mỗi điểm độc lập có thể có các điểm phụ 

thuộc. Mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ chứa đầy đủ các dấu hiệu cơ bản cần và đủ 

để xác định phạm vi bảo hộ của một sáng chế. Điểm phụ thuộc viện dẫn đến điểm độc 
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lập mà nó phụ thuộc vào, tức là chứa các dấu hiệu của điểm đó và còn chứa thêm các dấu 

hiệu bổ sung nhằm cụ thể hóa hoặc phát triển các dấu hiệu nêu trong điểm độc lập. 

+ Cách lập yêu cầu bảo hộ: 

Mỗi điểm độc lập trong yêu cầu bảo hộ cần phải viết thành một câu và nên (nhưng 

không bắt buộc) gồm hai phần: 

Phần thứ nhất, gọi là phần giới hạn, gồm tên đối tượng và các dấu hiệu cần để xác 

định sáng chế và trùng với các dấu hiệu của đối tượng đã biết nêu ở phần tình trạng kỹ 

thuật. 

Phần thứ hai, gọi là phần khác biệt, bắt đầu bằng các từ “khác biệt ở chỗ” hoặc “đặc 

trưng ở chỗ” hoặc các từ tương đương khác và chỉ ra các dấu hiệu khác biệt của sáng chế 

mà các dấu hiệu này khi kết hợp với các dấu hiệu đã biết ở phần giới hạn tạo nên sáng 

chế. 

- Bản tóm tắt là phần trình bày ngắn gọn (không quá 150 từ) về bản chất của sáng chế 

đã được bộc lộ ở phần mô tả, yêu cầu bảo hộ và hình vẽ nhằm cung cấp các thông tin tóm 

tắt về sáng chế. Bản tóm tắt có thể được minh họa bằng hình vẽ đặc trưng. 

III. Cách thức nộp đơn và theo đuổi đơn đăng ký sáng chế 

1. Đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích phải được nộp cho cơ quan nào? 

Đơn đăng ký sáng chế được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Cục Sở hữu trí 

tuệ (trụ sở chính hoặc các Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ). 

Phí, lệ phí đăng ký sáng chế có thể được nộp bằng hình thức tiền mặt, séc chuyển 

khoản hoặc ủy nhiệm chi cho Cục Sở hữu trí tuệ theo địa chỉ: 

- Cục Sở hữu trí tuệ 

Số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Tổng đài: 024. 3858 3069, 024. 3858 3425, 024. 38583793, 024. 3858 5156 

Fax: 024. 3858 8449, 024. 3858 4002 

- Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh 

Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028. 3920 8483, 028. 3920 8485 Fax: 028. 3920 8486 

Bộ phận Nhận đơn: 028. 3920 8483 

Bộ phận Tư vấn hỗ trợ: 028. 3920 8485 

- Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng 
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Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng 

Điện thoại: 0236. 3889 955 - Fax: 0236. 3889 977 

2. Đơn đăng ký sáng chế có thể được nộp bằng cách nào? 

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể tự mình nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc có thể 

(nhưng không bắt buộc) nộp đơn đăng ký sáng chế thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện 

sở hữu công nghiệp. Danh sách các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đủ điều 

kiện hành nghề được đăng tải trên website http://www.noip.gov.vn 

- Nếu người nộp đơn chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, và 

không muốn tham vấn Cục Sở hữu trí tuệ thì nên sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp – thuê 

các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình làm và nộp đơn. 

3. Người nộp đơn nên làm gì nếu việc đăng ký không suôn sẻ? 

- Trường hợp được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp 

lệ hoặc dự định từ chối cấp Bằng độc quyền sáng chế/ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 

người nộp đơn cần phải sửa chữa những thiếu sót của đơn (nếu có thể) hoặc nêu ý kiến 

phản bác lý do dẫn đến dự định từ chối cấp Bằng độc quyền không xác đáng của Cục Sở 

hữu trí tuệ. 

- Trường hợp được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc có người khác phản đối việc 

cấp Bằng độc quyền sáng chế/ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, người nộp đơn có thể 

sửa đổi bản mô tả nhằm thu hẹp phạm vi yêu cầu của đơn bảo hộ (nhưng không được làm 

thay đổi bản chất) của sáng chế hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không 

xác đáng của người phản đối. 

- Để khắc phục thiếu sót của đơn, người nộp đơn có thể sửa đổi đơn, tuy nhiên việc 

sửa đổi không được làm thay đổi bản chất của sáng chế và không được mở rộng phạm vi 

yêu cầu bảo hộ sáng chế. 

- Nếu không đồng ý với các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn có thể 

khiếu nại trước tiên với Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. Trường hợp không đồng ý với kết 

quả giải quyết khiếu nại lần đầu, người nộp đơn có thể khiếu nại với Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa. 

IV. Trình tự xem xét đơn đăng ký sáng chế 

1. Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn theo trình tự nào? 

* Bước 1: Tiếp nhận đơn 
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Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ 

tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

* Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận 

đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp 

nhận đơn). 

- Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; 

- Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp 

nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận 

và ấn định thời hạn 02 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu 

người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý 

kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ 

chối chấp nhận đơn. 

* Bước 3: Công bố đơn 

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở 

hữu công nghiệp. 

* Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 

- Được tiến hành khi có yêu cầu thẩm định nội dung; 

- Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo 

hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi 

bảo hộ tương ứng. 

* Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ 

- Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra 

thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ lý do từ chối, có thể 

hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi (khối lượng) bảo hộ và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ 

ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến và đáp ứng yêu cầu.  

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu 

sót thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu 

rõ thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp 

đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót. 

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ hoặc người nộp 

đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác đáng trong thời hạn 
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quy định, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và ấn định thời 

hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, 

lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và lệ phí duy trì hiệu lực 

năm thứ nhất đối với sáng chế. 

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người nộp đơn 

nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo 

hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công 

nghiệp. Ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. 

Trình tự xem xét đơn sáng chế theo sơ đồ bên dưới: 
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2. Quá trình xem xét đơn kéo dài trong thời gian bao lâu? 

* Tiếp nhận đơn: Khi nhận được đơn, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra tài liệu đơn và đối 

chiếu với danh mục tài liệu ghi trong tờ khai để kết luận có tiếp nhận đơn hay không. 

Ngày nộp đơn là ngày đơn được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận ghi trong dấu nhận đơn 

đóng trên tờ khai. 

* Thẩm định hình thức: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng 

chế (trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội), Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức và thông báo cho người nộp đơn về quyết 

định chấp nhận hoặc từ chối chấp nhận đơn. 

* Thời hạn công bố đơn:  

- Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên 

hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ 

ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn; 

- Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (sau đây gọi là “đơn 

PCT”) được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ sau khi 

đơn đã vào giai đoạn quốc gia;  

- Đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 02 

tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày 

chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. 

* Thẩm định nội dung: 12 tháng đối với đơn đăng ký sáng chế kể từ ngày nhận được 

yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ 

ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn), người nộp đơn và 

người thứ ba yêu cầu thẩm định nội dung sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả 

thẩm định nội dung đơn, trong đó nêu rõ đối tượng có đáp ứng yêu cầu bảo hộ hay 

không. 

* Cấp văn bằng bảo hộ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy 

đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí (trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội). 

* Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 02 

tháng kể từ ngày ra quyết định. 
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V. Một số lưu ý trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế 

- Để tránh lãng phí thời gian và tiền bạc cho việc nộp đơn, cần phải cân nhắc khả 

năng được cấp bằng độc quyền sáng chế/ Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: 

+ Liệu đối tượng đăng ký có phải là giải pháp kỹ thuật hay không tức là có thể xếp nó 

vào một trong các dạng của sáng chế nêu trên hay không? 

+ Liệu đối tượng dự định đăng ký có thuộc danh mục các đối tượng không được bảo 

hộ nêu trên hay không? 

+ Liệu đối tượng dự định đăng ký có khả năng đáp ứng điều kiện bảo hộ sáng chế hay 

không? 

- Để đánh giá tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế, bạn cần tra cứu mọi nguồn 

thông tin có thể có – đặc biệt là thông tin sáng chế để tìm ra sáng chế có bản chất kỹ 

thuật gần nhất với đối tượng dự định đăng ký và so sánh với giải pháp kỹ thuật của bạn. 

- Người nộp đơn có thể tự mình hoặc sử dụng dịch vụ của Cục Sở hữu trí tuệ để tra 

cứu thông tin về sáng chế từ các nguồn sau đây: 

+ Công báo sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng; 

+ Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế/ giải pháp hữu ích được lưu giữ tại Cục Sở hữu trí 

tuệ; 

+ Bản mô tả sáng chế của các quốc gia thu nhập và được lưu giữ tại trung tâm thông 

tin thuộc Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Để khẳng định có nên đăng ký sáng chế hay không, bạn cần cân nhắc khả năng đem 

lại lợi ích thật sự của bằng độc quyền. 

+ Liệu đối tượng dự định đăng ký sáng chế có tiềm năng thương mại hay không? 

+ Bản thân bạn có khả năng hoặc có ai sẵn sàng áp dụng đối tượng dự định đăng ký 

hay không? 

+ Việc áp dụng đó có mang lại lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế hay không? 

+ Liệu có đáng phải đánh đổi bí mật về đối tượng dự định đăng ký để lấy khả năng 

được cấp bằng độc quyền sáng chế/ bằng độc quyền giải pháp hữu ích hay không? 

Để có thể dành được độc quyền khai thác đối tượng đăng ký bạn phải bộc lộ hoàn 

toàn bản chất của đối tượng đó. Trong khi đó, nếu bạn có thể giữ được đối tượng trong 

vòng bí mật ngay cả khi sản phẩm chứa đối tượng đó được lưu hành công khai thì bạn 

vẫn chiếm được ưu thế cạnh tranh so với những ai không có bí mật đó.  
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 

I. Một số thông tin cơ bản về đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

1. Khái niệm kiểu dáng công nghiệp 

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng 

đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. 

Kiểu dáng công nghiệp có chức năng thẩm mỹ: hấp dẫn thị hiếu người tiêu dùng bằng 

tính độc đáo, vẻ đẹp, sự bắt mắt.  

Sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương 

tiện,... thuộc mọi lĩnh vực, có kết cấu và chức năng nhất định, được sản xuất và lưu thông 

độc lập, có thể là toàn bộ sản phẩm hoặc bộ phận của sản phẩm. 

2. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là gì? 

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là thủ thục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (Cục Sở hữu trí tuệ) tiến hành nhằm thừa nhận quyền sở hữu công nghiệp đối với 

kiểu dáng công nghiệp. 

Hình thức đăng ký kiểu dáng công nghiệp là ghi nhận kiểu dáng công nghiệp, chủ sở 

hữu và tác giả kiểu dáng công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về kiểu dáng công nghiệp 

và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp. 

Kiểu dáng công nghiệp được đăng ký trên cơ sở kết quả xem xét Đơn đăng ký kiểu 

dáng công nghiệp căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành về hình thức và nội dung 

đơn. 

3. Ai có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp? 

Những người sau đây có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp: 

- Tác giả (tức là người hoặc những người trực tiếp tạo ra kiểu dáng công nghiệp bằng 

chính công sức, lao động sáng tạo của bản thân mình) nếu tác giả tự đầu tư kinh phí, 

phương tiện vật chất của chính bản thân mình để tạo ra kiểu dáng công nghiệp; hoặc 

- Tổ chức, cá nhân cung cấp kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức 

giao việc, thuê việc với tác giả nếu các bên không có thỏa thuận khác. 

- Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra kiểu dáng công 

nghiệp thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó được thực 

hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý. 

- Người có quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể chuyển giao quyền đăng ký, 

để thừa kế hoặc thừa kế cho tổ chức, cá nhân khác, kể cả trường hợp nộp đơn đăng ký. 
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4. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp  

Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

- Tính mới, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với kiểu dáng công 

nghiệp được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ 

hình thức nào khác ở trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên 

(trong trường hợp được hưởng quyền ưu tiên) và chưa được bộc lộ công khai ở trong và 

ngoài nước. 

- Tính sáng tạo, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ 

dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng. 

- Khả năng áp dụng công nghiệp, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp có thể dùng làm 

mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài giống hệt nhau bằng phương 

pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. 

5. Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 05 

năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp 

kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được 

gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản. 

II. Cách làm đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

1. Bộ hồ sơ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ được tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và 

tài liệu sau đây: 

- Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp; 

- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; 

- Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp (5 bộ); 

- Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn. 

Các tài liệu sau đây có thể được nộp sau khi đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công 

nghiệp: 

- Giấy ủy quyền, nếu nộp đơn thông qua đại diện; 

- Tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (xác nhận của cơ quan nhận đơn đối 

với bản sao đơn (các đơn) đầu tiên; giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó 

được thụ hưởng từ người khác); 
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- Tài liệu xác nhận quyền đăng ký hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền 

đăng ký của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thỏa 

thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động); 

- Tài liệu xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn thương mại 

(nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại)... kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của 

người khác, nếu kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn chứa các đối tượng đó; 

Mọi tài liệu của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đều phải được làm bằng tiếng 

Việt. Các tài liệu bằng ngôn ngữ khác chỉ được dùng để đối chiếu, tham khảo. 

2. Cách lập Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp  

Mẫu Tờ khai (Phụ lục 2) được Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí cho người nộp 

đơn. Người nộp đơn cũng có thể sử dụng mẫu Tờ khai được đăng tải trên website 

http://www.noip.gov.vn 

Người nộp đơn cần điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai theo quy định về cách lập Tờ 

khai. 

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là tổ chức, cá nhân đứng tên nộp đơn đăng 

ký và trở thành chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (nếu được cấp). 

Chủ đơn có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình tiến hành thủ tục 

đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

Đại diện chủ đơn có thể là: 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ đơn; 

- Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn; 

- Người khác được chủ đơn ủy quyền một cách hợp pháp; 

- Một đơn có thể được sử dụng để đăng ký các phương án khác nhau của cùng một 

kiểu dáng công nghiệp (tức là các biến thể của kiểu dáng công nghiệp, theo ý tưởng sáng 

tạo chung duy nhất, không khác biệt đáng kể với kiểu dáng công nghiệp đó). 

Cần phải điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai theo hướng dẫn dưới đây: 

- Trang số 1: 

+ Ô số (1): Chủ đơn tự đặt tên cho kiểu dáng công nghiệp của mình, tên phải ngắn 

gọn, phải phán ánh được chính xác bản chất của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp. 

Phân loại quốc tế: Là phần chủ đơn cần ghi chỉ số phân loại kiểu dáng công nghiệp 

theo Bảng phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp Locarno. Nếu không phân loại hoặc 

phân loại không chính xác thì phải nộp lệ phí phân loại. 
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+ Ô số (2): Ghi các thông tin về chủ đơn. Nếu chủ đơn gồm nhiều cá nhân/ pháp nhân 

thì ghi người đầu tiên trong số cá nhân/ pháp nhân đó vào ô. Những người còn lại được 

ghi vào ô tương ứng trong trang bổ sung của Tờ khai. Nếu các chỉ dẫn sau ô vuông phù 

hợp thì đánh dấu “x” vào ô vuông đó. 

+ Ô số (3): Đánh dấu “x” vào ô phù hợp và ghi tên, địa chỉ cá nhân lập tờ khai. Nếu 

chủ đơn chính là cá nhân lập tờ khai thì không cần điền vào ô này. 

Người đại diện theo pháp luật của chủ đơn: là người đứng đầu của tổ chức hoặc người 

giám hộ của người vị thành niên. 

Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn: là tổ chức 

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đủ điều kiện hành nghề có giấy ủy quyền của chủ 

đơn. 

Người khác được ủy quyền của chủ đơn: là cá nhân được ủy quyền, người thuộc tổ 

chức được người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện Việt Nam của tổ chức nước 

ngoài. 

+ Ô số (4): Ghi các thông tin về tác giả. Nếu có từ 2 tác giả trở lên thì ở ô này chỉ ghi 

tác giả đầu tiên trong danh sách các tác giả. Các tác giả khác được ghi vào ô tương ứng 

trong trang bổ sung của Tờ khai. 

+ Ô số (5): Đánh dấu “x” vào các ô vuông phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu. Để 

trống nếu trong trường hợp không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.  

- Trang số 2: 

+ Ô số (6): Ghi các khoản phí và lệ phí và số chứng từ phí, lệ phí (nếu phí, lệ phí 

được nộp qua Bưu điện hoặc bằng cách chuyển khoản). Người khai phải tách phí, lệ phí 

thành từng khoản thích hợp theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Loại phí 

và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính. 

+ Ô số (7): Người khai tổng hợp danh mục các tài liệu có trong đơn. Tài liệu nào có 

trong đơn thì đánh dấu vào khung ô vuông dành cho tài liệu đó. Nếu có các tài liệu khác 

thì phải đánh dấu và ghi tổng số tài liệu, còn tên từng tài liệu ghi vào trang bổ sung. 

Kiểm tra danh mục tài liệu: là phần dành cho cơ quan đăng ký.  

+ Ô số (8): Chữ ký và ghi rõ họ tên của cá nhân lập tờ khai. Nếu cá nhân lập tờ khai 

là người thay mặt tổ chức là chủ đơn thì phải ghi rõ chức vụ và phải có dấu xác nhận của 

tổ chức đó. 
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- Trang bổ sung: 

Chủ đơn khác: Ghi tên, địa chỉ chủ đơn thứ hai và tác giả thứ hai trở đi.  

Các tài liệu khác: Nếu có tài liệu bổ trợ thì ghi rõ tên và số trang tài liệu kèm theo tờ 

khai. 

Chủ đơn/ Đại diện ký tên: Là phần chữ ký của cá nhân lập tờ khai. 

Nếu danh sách chỉ có một người và/ hoặc nếu không có tài liệu khác thì không cần có 

các trang bổ sung tương ứng. 

3. Cách lập Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp 

Bản mô tả phải bao gồm các nội dung sau đây: 

- Tên kiểu dáng công nghiệp 

- Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp 

- Kiểu dáng tương tự gần nhất 

- Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ 

- Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp 

- Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 

- Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp cần được lập theo hướng dẫn sau đây: 

(1) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp: Là tên chính sản phẩm mang kiểu 

dáng công nghiệp, được thể hiện bằng các từ ngữ thông dụng, không mang tính chất 

quảng cáo, không chứa ký hiệu, chú thích, chỉ dẫn thương mại. 

(2) Lĩnh vực sử dụng của kiểu dáng công nghiệp: Là lĩnh vực sử dụng cụ thể của 

sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng của sản phẩm 

đó. 

(3) Các kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất: Nêu rõ kiểu dáng công nghiệp ít 

khác biệt nhất với kiểu dáng công nghiệp của cùng loại sản phẩm nêu trong đơn, đã được 

biết đến rộng rãi trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên, trong đó phải chỉ ra nguồn thông 

tin bộc lộ công khai kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất đó. 

(4) Liệt kê ảnh chụp, bản vẽ: Liệt kê lần lượt các ảnh chụp, bản vẽ phối cảnh (ba 

chiều), hình chiếu, mặt cắt... của kiểu dáng công nghiệp, phù hợp với số thứ tự được ghi 

của ảnh chụp bản vẽ. 

Ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp phải theo cùng một tỷ lệ, với kích thước 

không được nhỏ hơn 90x120mm và không được lớn hơn 210x297mm, gồm: 

Hình 1: Hình vẽ phối cảnh của kiểu dáng công nghiệp 
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Hình 2: Hình chiếu nhìn từ phía trước của kiểu dáng công nghiệp 

Hình 3: Hình chiếu nhìn từ phía sau của kiểu dáng công nghiệp 

Hình 4: Hình chiếu nhìn từ trên xuống của kiểu dáng công nghiệp 

Hình 5: Hình chiếu nhìn từ dưới lên của kiểu dáng công nghiệp 

Hình 6: Hình chiếu nhìn từ bên trái của kiểu dáng công nghiệp 

Hình 7: Hình chiếu nhìn từ bên phải của kiểu dáng công nghiệp 

Hình 8: Hình chiếu nhìn từ phía trước của kiểu dáng công nghiệp trong trạng thái 

màng mỏng mặt trước được tháo bỏ 

Hình 9: Hình chiếu nhìn từ bên trái của kiểu dáng công nghiệp trong trạng thái màng 

mỏng mặt trước được tháo bỏ. 

(5) Phần mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các quy định: 

- Bộc lộ hoàn toàn bản chất của kiểu dáng công nghiệp, phải nêu đầy đủ các đặc điểm 

tạo dáng thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp, chỉ ra các đặc điểm tạo dáng mới, 

khác biệt với các kiểu dáng công nghiệp tương tự; 

- Các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp phải được trình bày theo thứ tự: 

các đặc điểm hình khối, đường nét, tương quan giữa các đặc điểm hình khối và/ hoặc 

đường nét, các đặc điểm màu sắc (nếu có); 

- Đối với sản phẩm có các trạng thái sử dụng khác nhau, phải mô tả các trạng thái đó; 

- Nếu kiểu dáng công nghiệp gồm nhiều phương án, phải chỉ rõ các đặc điểm khác 

biệt của các phương án còn lại so với phương án đầu tiên nêu trong đơn; 

- Nếu kiểu dáng công nghiệp là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phải mô tả kiểu dáng 

của từng sản phẩm trong bộ đó. 

(6) Phạm vi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (yêu cầu bảo hộ): phải liệt kê đầy đủ 

các đặc điểm tạo dáng cần và đủ để xác định bản chất kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo 

hộ và phạm vi quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. 

III. Cách thức nộp đơn và theo đuổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

1. Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải được nộp cho cơ quan nào? 

- Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến 

Cục Sở hữu trí tuệ, kể cả các Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ. 

- Phí, lệ phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể được nộp bằng hình thức tiền mặt, 

séc chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi, theo địa chỉ: 

- Cục Sở hữu trí tuệ 
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Số 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Tổng đài: 024. 3858 3069, 024. 3858 3425, 024. 38583793, 024. 3858 5156 

Fax: 024. 3858 8449, 024. 3858 4002 

- Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh 

Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028. 3920 8483, 028. 3920 8485 Fax: 028. 3920 8486 

Bộ phận Nhận đơn: 028. 3920 8483 

Bộ phận Tư vấn hỗ trợ: 028. 3920 8485 

- Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng 

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng. 

Điện thoại: 0236. 3889 955 - Fax: 0236. 3889 977 

2. Người nộp đơn nên làm gì nếu đăng ký không suôn sẻ?  

Trong trường hợp được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn 

hợp lệ hoặc dự định từ chối cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ đơn cần 

phải sửa chữa mọi thiếu sót nêu trong Thông báo hoặc nêu ý kiến phản bác lý do dẫn đến 

dự định từ chối không xác đáng của Cục Sở hữu trí tuệ. 

Trong trường hợp được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc có người khác phản đối 

việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chủ đơn cần sửa đổi kiểu dáng công nghiệp (trong 

phạm vi được phép) hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng của 

người phản đối. 

IV. Trình tự xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp  

1. Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn theo trình tự nào? 

* Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ 

tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

* Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận 

đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp 

nhận đơn). 

- Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; 
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- Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp 

nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận 

và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu 

người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý 

kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ 

chối chấp nhận đơn. 

* Bước 3: Công bố đơn 

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở 

hữu công nghiệp. 

* Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo 

hộ (tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo 

hộ tương ứng. 

* Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ 

- Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra 

thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu rõ lý do từ chối, có thể 

hướng dẫn việc sửa đổi phạm vi (khối lượng) bảo hộ và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ 

ngày ra thông báo để người nộp đơn có ý kiến và đáp ứng yêu cầu.  

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhưng đơn còn có thiếu 

sót thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, trong đó nêu 

rõ thiếu sót của đơn và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp 

đơn có ý kiến giải trình hoặc sửa chữa thiếu sót. 

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ hoặc người nộp 

đơn đã sửa chữa thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến giải trình xác đáng trong thời hạn 

quy định, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và ấn định thời 

hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, 

lệ phí công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ, lệ phí đăng bạ và lệ phí duy trì hiệu lực 

năm thứ nhất đối với sáng chế. 

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người nộp đơn 

nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo 

hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công 

nghiệp. Ngược lại, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. 
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Trình tự xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo sơ đồ sau: 

 
2. Quá trình thẩm định đơn kéo dài trong thời gian bao lâu? 

* Tiếp nhận đơn: Khi nhận được đơn, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra tài liệu đơn và đối 

chiếu với danh mục tài liệu ghi trong tờ khai để kết luận có tiếp nhận đơn hay không. 



24 
 

Ngày nộp đơn là ngày đơn được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận ghi trong dấu nhận đơn 

đóng trên tờ khai. 

* Thẩm định hình thức: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký kiểu 

dáng công nghiệp, chủ đơn sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định hình 

thức đơn dưới hình thức Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Quyết định dự định từ 

chối chấp nhận đơn hợp lệ (trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội). 

* Thời hạn công bố đơn: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, 

đơn được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. 

* Thẩm định nội dung: Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công bố đơn, chủ đơn sẽ 

được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn. 

* Cấp văn bằng bảo hộ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy 

đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí (trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội). 

* Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 

trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định. 

V. Một số lưu ý trong đăng ký kiểu dáng công nghiệp  

Để tránh đầu tư công sức và chi phí vô ích cho việc nộp đơn, người nộp đơn cần cân 

nhắc một số vấn đề sau: 

- Đối tượng dự định đăng ký có thuộc danh mục đối tượng không được bảo hộ hay 

không? 

- Kiểu dáng công nghiệp muốn đăng ký có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công 

nghiệp hay không? 

- Kiểu dáng công nghiệp muốn đăng ký đã thuộc sở hữu của người khác hoặc đã có 

người nào nộp đơn đăng ký chưa? 

- Để đánh giá tính mới của kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn có thể tự mình 

hoặc sử dụng dịch vụ của Cục Sở hữu trí tuệ để tra cứu thông tin về kiểu dáng công 

nghiệp từ các nguồn sau đây: 

- Công báo Sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng; 

- Đăng bạ quốc gia về kiểu dáng công nghiệp (lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ); 

- Cơ sở dữ liệu điện tử về kiểu dáng công nghiệp và các thông tin liên qua đến kiểu 

dáng công nghiệp được thu thập và lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ. 
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- Cơ sở dữ liệu về các kiểu dáng công nghiệp được nộp lưu quốc tế theo Thỏa ước La 

Hay, do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố trên mạng 

http://www.ipdl.wipo.int 

- Kiểu dáng công nghiệp đăng ký phải chưa được công bố, bộc lộ công khai. 
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 

I. Một số thông tin cơ bản về đăng ký nhãn hiệu 

1. Khái niệm nhãn hiệu 

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân 

khác nhau. 

Theo quy định này thì đối tượng bảo hộ đối với nhãn hiệu bao gồm cả nhãn hiệu dùng 

cho hàng hóa và nhãn hiệu dùng cho dịch vụ. 

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được thể hiện dưới dạng từ ngữ, 

hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. 

2. Phân loại nhãn hiệu 

Có 4 loại nhãn hiệu, bao gồm: Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu 

liên kết, nhãn hiệu nổi tiếng. 

- Nhãn hiệu tập thể: Là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành 

viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân 

không phải là thành viên của tổ chức đó. 

- Nhãn hiệu chứng nhận: Là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá 

nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc 

tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp 

dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch 

vụ mang nhãn hiệu. 

- Nhãn hiệu liên kết: Là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương 

tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với 

nhau. 

- Nhãn hiệu nổi tiếng: Là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn 

lãnh thổ Việt Nam. 

3. Đăng ký nhãn hiệu là gì? 

- Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến 

hành với ý nghĩa thừa nhận quyền sở hữu đối với nhãn hiệu. 

- Hình thức đăng ký nhãn hiệu là ghi nhận nhãn hiệu và chủ sở hữu vào Sổ đăng ký 

quốc gia về nhãn hiệu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu. 

- Nhãn hiệu được đăng ký trên cơ sở kết quả xem xét đơn của người nộp đơn, căn cứ 

vào các quy định pháp luật về hình thức và nội dung đơn. 
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4. Ai có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu? 

Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh đều có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch 

vụ của mình. 

- Các chủ thể sản xuất có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm do mình sản xuất. 

- Các chủ thể kinh doanh dịch vụ có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu dịch vụ cho 

dịch vụ do mình cung cấp. 

- Các chủ thể kinh doanh thương mại hàng hóa có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng 

hóa mà mình buôn bán, với điều kiện người sản xuất không sử dụng và không phản đối 

việc sử dụng nhãn hiệu đó. 

- Tổ chức tập thể của các chủ thể kinh doanh có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập 

thể cho hàng hóa, dịch vụ của các thành viên. 

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc 

tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, 

với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó. 

5. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu 

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 

- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình 

ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. 

- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, 

dịch vụ của chủ thể khác. 

6. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ 

ngày nộp đơn, có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ 

hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ. 

II. Cách làm đơn đăng ký nhãn hiệu 

1. Bộ hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu  

Đơn đăng ký nhãn hiệu phải có các tài liệu sau đây: 

- 02 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phải có danh 

mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu);  

- 09 Mẫu nhãn hiệu (ngoài 1 mẫu được gắn trên Tờ khai); 

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, 

thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức); 
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- Giấy ủy quyền nộp đơn (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 

- Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn/ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, 

lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ); 

- Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, ngoài các tài liệu nêu 

trên, đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây: 

+ Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/ nhãn hiệu chứng nhận; 

+ Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm 

mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có 

tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn 

hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý); 

+ Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn 

gốc địa lý của sản phẩm). 

2. Cách lập Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

- Mẫu Tờ khai (Phụ lục 3) được Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí cho người nộp 

đơn. Người nộp đơn cũng có thể sử dụng mẫu Tờ khai được đăng tải trên website của 

Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ http://www.noip.gov.vn 

- Người nộp đơn cần điền đầy đủ thông tin vào Tờ khai theo quy định về cách lập Tờ 

khai. 

- Hàng hóa, dịch vụ cần phải được phân loại theo Bảng phân loại hàng hóa dịch vụ 

của Thỏa ước Ni xơ (xuất bản lần thứ X). Nếu người nộp đơn không phân loại hoặc phân 

loại không chính xác thì Cơ quan đăng ký sẽ thực hiện việc đó và người nộp đơn phải 

nộp phí phân loại. 

Hướng dẫn cách điền tờ khai: 

- Trang số 1: 

+ Ô số (1):  

Về mẫu nhãn hiệu 

Dán mẫu nhãn hiệu có kích thước không vượt quá khổ 80x80 mm. Mẫu nhãn hiệu 

phải được trình bày đúng màu sắc cần được bảo hộ, nếu không mẫu nhãn hiệu phải được 

trình bày dưới dạng đen trắng. 

Về loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký  
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Đánh dấu “x” vào nhãn hiệu tập thể nếu nhãn hiệu cần đăng ký là nhãn hiệu của tổ 

chức tập thể các doanh nghiệp dành cho các thành viên sử dụng theo quy chế do tập thể 

đó quy định. 

Đánh dấu “x” vào nhãn hiệu liên kết nếu nhãn hiệu cần đăng ký trùng hoặc tương tự 

với nhãn hiệu khác mà chính mình đã đăng ký cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc 

tương tự hoặc có liên quan đến nhau. 

Đánh dấu “x” vào nhãn hiệu chứng nhận nếu nhãn hiệu cần đăng ký là nhãn hiệu hình 

khối ba chiều. 

Về mô tả nhãn hiệu  

Mô tả rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu như sau: 

 Chỉ rõ các yếu tố cấu thành và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu. 

 Các từ ngữ không phải là tiếng Việt phải được phiên âm và dịch ra tiếng 

Việt nếu từ đó có nghĩa. 

 Mô tả dạng hình họa của các chữ, từ ngữ nếu đó là yếu tố phân biệt cần 

bảo hộ. 

 Nêu rõ vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu trên sản phẩm hoặc bao bì sản 

phẩm. 

+ Ô số (2): Chủ đơn phải cung cấp tên và địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân theo thông 

tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngoài ra còn phải cung cấp thông tin liên 

lạc như số điện thoại, fax, email… Nếu có nhiều chủ đơn thì ngoài chủ đơn khai tại mục 

này, các chủ đơn khác sẽ khai tại trang bổ sung. 

+ Ô số (3): Đánh dấu “x” vào ô phù hợp và sau đó kê khai đầy đủ các thông tin như 

tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, fax, email.  Người đại diện theo pháp luật của chủ đơn 

là người đứng đầu của tổ chức hoặc người giám hộ của người vị thành niên. Tổ chức dịch 

vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền là tổ chức dịch vụ đủ điều kiện hành nghề 

và có giấy ủy quyền của chủ đơn. Người khác được ủy quyền của chủ đơn là cá nhân, 

người thuộc tổ chức được người đứng đầu tổ chức ủy quyền, người đứng đầu chi nhánh 

văn phòng đại diện tại Việt Nam của Tổ chức nước ngoài. 

Nếu chủ đơn chính là cá nhân lập tờ khai thì không cần điền vào ô này. 

Kết thúc trang thứ nhất, chủ đơn hoặc đại diện của chủ đơn ký tên xác nhận các thông 

tin đã cung cấp là chính xác. 

- Trang số 2: 
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+ Ô số (4): Đánh dấu “x” vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu, để trống nếu 

không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. 

+ Ô số (5): Ghi các khoản phí, lệ phí và số chứng từ phí, lệ phí (nếu phí, lệ phí được 

nộp qua Bưu điện hoặc bằng cách chuyển khoản). Người khai phải kê khai các loại phí 

này theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

- Trang số 3:  

+ Ô số (6): Đánh dấu “x” vào ô phù hợp và điền thông tin theo yêu cầu. 

Cuối trang, cá nhân lập tờ khai (chủ đơn/ đại diện của chủ đơn) phải ký tên xác nhận. 

- Trang số 4: 

+ Ô số (7): Liệt kê hàng hóa dịch vụ sẽ mang nhãn hiệu phù hợp với lĩnh vực kinh 

doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cần được phân thành nhóm theo 

Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ theo thỏa ước Ni xơ, theo tuần tự từ nhóm 

có số thứ tự thấp đến nhóm có số thứ tự cao. 

+ Ô số (8): Đối với nhãn hiệu chứng nhận, cung cấp các thông tin mô tả tóm tắt đặc 

tính của hàng hóa/dịch vụ được chứng nhận như nguồn gốc địa lý, chất lượng, đặc tính 

khác. 

+ Ô số (9): Chữ ký và ghi rõ họ tên của cá nhân lập Tờ khai. Nếu cá nhân lập Tờ khai 

là người thay mặt Tổ chức là chủ đơn thì phải ghi rõ chức vụ và có dấu xác nhận của Tổ 

chức đó. 

Phần cuối trang: Ghi số trang bổ sung tiếp theo, nếu có. 

- Trang bổ sung: 

Ghi tên, địa chỉ của Chủ đơn thứ hai trở đi. 

Nếu có tài liệu bổ trợ thì ghi rõ tên và số trang tài liệu kèm theo Tờ khai. 

Chữ ký của cá nhân lập Tờ khai. 

III. Cách thức nộp và theo đuổi đơn đăng ký nhãn hiệu 

1. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho cơ quan nào? 

Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan đăng 

ký nhãn hiệu là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Văn phòng đại 

diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng theo địa chỉ: 

- Cục Sở hữu trí tuệ 

Số 386, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 
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Tổng đài: 024. 3858 3069, 024. 3858 3425, 024. 3858 3793, 024. 3858 5156 

Fax: 024. 3858 8449, 024. 3858 4002 

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh 

Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 - 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028. 3920 8483 - 3920 8485 Fax: 028. 3920 8486 

Bộ phận Nhận đơn : 028. 3920 8483 

Bộ phận Tư vấn hỗ trợ : 028. 3920 8485 

- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng 

Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành 

phố Đà Nẵng. 

Điện thoại: 0236. 3889 955 - Fax: 0236. 3889 977 

2. Người nộp đơn nên tự nộp đơn hay thuê dịch vụ chuyên nghiệp? 

- Người nộp đơn là tổ chức cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt 

Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có quyền 

tự mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc có thể (nhưng không bắt buộc) thông qua Tổ 

chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. 

- Người nộp đơn là cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam bắt buộc phải nộp 

đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp tại Việt 

Nam. 

- Nếu người nộp đơn chưa hiểu rõ cách thức làm và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, và 

không muốn tham vấn Cục Sở hữu trí tuệ thì nên sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp – thuê 

các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình làm và nộp đơn. 

- Danh sách các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đủ điều kiện hành nghề 

được đăng tải trên website http://www.noip.gov.vn 

3. Người nộp đơn nên làm gì nếu việc đăng ký không suôn sẻ? 

- Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ 

hoặc dự định từ chối đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần sửa chữa những thiếu sót của 

đơn (nếu có thể) hoặc nêu ý kiến phản bác lý do dẫn đến dự định từ chối không xác định 

của Cục Sở hữu trí tuệ. 
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- Trường hợp được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc có người khác phản đối việc 

đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần sửa đổi mẫu nhãn hiệu, thu hẹp danh mục hàng 

hóa dịch vụ trong đơn, hoặc nêu ý kiến phản bác những lý lẽ, chứng cứ không xác đáng 

của người phản đối. 

- Để khắc phục thiếu sót của đơn, người nộp đơn có thể sửa đổi đơn, tuy nhiên người 

nộp đơn không được phép sửa đổi mẫu nhãn hiệu và không được phép bổ sung hàng hóa, 

dịch vụ vào danh mục hàng hóa, dịch vụ đã khai trong đơn. 

- Nếu không đồng ý với các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến đơn đăng 

ký, người nộp đơn có thể khiếu nại lần đầu với Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. 

Trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu, người nộp đơn có 

thể khiếu nại với Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ hoặc khởi kiện vụ án hành chính 

ra tòa án hành chính có thẩm quyền. 

IV. Trình tự xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu 

1. Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn theo trình tự nào? 

* Bước 1: Tiếp nhận đơn 

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ 

tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

* Bước 2: Thẩm định hình thức đơn 

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận 

đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp 

nhận đơn). 

- Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ; 

- Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp 

nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp 

nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. 

Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không 

có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết 

định từ chối chấp nhận đơn. 

* Bước 3: Công bố đơn 

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở 

hữu công nghiệp. 

* Bước 4: Thẩm định nội dung đơn 
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Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo 

hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng. 

* Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ 

- Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở 

hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ; 

- Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ và người nộp đơn 

nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo 

hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu 

công nghiệp. 

Trình tự xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu theo sơ đồ sau: 
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2. Quá trình xem xét đơn kéo dài trong thời gian bao lâu? 

* Tiếp nhận đơn: Khi nhận được đơn, Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra tài liệu đơn và đối 

chiếu với danh mục tài liệu ghi trong tờ khai để kết luận có tiếp nhận đơn hay không. 
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Ngày nộp đơn là ngày đơn được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận ghi trong dấu nhận đơn 

đóng trên tờ khai. 

* Thẩm định hình thức: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn 

hiệu, chủ đơn sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định hình thức đơn 

dưới hình thức Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc Quyết định dự định từ chối chấp 

nhận đơn hợp lệ (trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội). 

* Thời hạn công bố đơn: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, 

đơn được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. 

* Thẩm định nội dung: Trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công bố đơn, chủ đơn sẽ 

được Cục Sở hữu trí tuệ thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn. 

* Cấp văn bằng bảo hộ: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy 

đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí (trừ những ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội). 

* Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định. 

V. Một số lưu ý trong đăng ký nhãn hiệu 

1. Người nộp đơn cần cân nhắc những gì trước khi làm đơn đăng ký nhãn hiệu? 

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu không có khả năng thực hiện chức năng phân 

biệt của nhãn hiệu. 

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với 

nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký sớm hơn, hoặc nhãn 

hiệu được coi là nổi tiếng hoặc nhãn hiệu được thừa nhận rộng rãi. 

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu trùng hoặc tương tự tên thương mại, chỉ dẫn địa 

lý, kiểu dáng, tên nhân vật hoặc hình tượng, quyền tác giả của người khác đã được biết 

đến rộng rãi. 

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu trùng với tên riêng. 

Biểu tượng hình ảnh của quốc gia, địa phương, danh nhân, tổ chức của Việt Nam và 

nước ngoài (trừ trường hợp được phép của cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền); trùng 

hoặc tương tự với dấu chứng nhận, kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ 

chức đó có yêu cầu không sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký con dấu đó 

làm nhãn hiệu đối chứng. 
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- Nhãn sẽ bị từ chối đăng ký nếu mang tính mô tả hàng hóa, dịch vụ và gây hiểu sai 

lệch về nguồn gốc, tính năng, công dụng, giá trị, chất lượng của hàng hóa dịch vụ. 

- Nhãn hiệu sẽ bị từ chối đăng ký nếu chứa dấu hiệu không phù hợp với trật tự và đạo 

đức xã hội. 

2. Nhãn hiệu cần được thiết kế như thế nào? 

Nhãn hiệu cần phải được thiết kế độc đáo, dễ nhận biết, có khả năng thực hiện chức 

năng phân biệt. Những dấu hiệu sau đây bị coi là không có khả năng phân biệt của một 

nhãn hiệu: 

- Dấu hiệu chỉ là màu sắc mà không được kết hợp với dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu 

hình hoặc không được thể hiện thành dạng dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình. 

- Dấu hiệu trái với trật tự xã hội, có hại cho an ninh quốc gia. 

- Dấu hiệu thuộc ngôn ngữ mà người tiêu dùng Việt Nam có hiểu biết thông thường 

không thể nhận biết ghi nhớ được, ký tự có nguồn gốc La tinh nhưng chỉ bao gồm các 

chữ cái và chỉ bao gồm chữ số hoặc mặc dù có hai chữ cái nhưng không thể đọc được, 

trừ trường hợp được trình bày dưới dạng đồ họa hoặc dạng đặc biệt khác. 

- Tập hợp quá nhiều chữ cái hoặc từ ngữ khiến cho không thể nhận biết và ghi nhớ 

được. 

- Ký tự có nguồn gốc La tinh nhưng là một từ có nghĩa và nghĩa của từ đó được sử 

dụng nhiều và thông dụng tại Việt Nam trong lĩnh vực liên quan đến mức bị mất khả 

năng phân biệt. 

- Một từ hoặc một tập hợp từ được sử dụng tại Việt Nam như tên gọi thông thường 

của chính hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh 

doanh của chủ nhãn hiệu. 

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự với một trong các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp của người khác. 

- Dấu hiệu là hình học phổ thông như hình tròn, hình elip, tam giác, tứ giác… hoặc 

hình vẽ đơn giản hoặc dấu là hình vẽ, hình ảnh chỉ được sử dụng làm nền hoặc đường nét 

trang trí sản phẩm, bao bì sản phẩm. 

- Dấu hiệu là hình vẽ, hình ảnh quá rắc rối, phức tạp khiến cho người tiêu dùng không 

thể nhận thức và không thể ghi nhớ được, đặc điểm của hình, như gồm quá nhiều hình 

ảnh, đường nét kết hợp và chồng lên nhau. 
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- Dấu hiệu là hình vẽ, hình ảnh, biểu tượng, dấu hiệu tượng trưng đã được sử dụng 

rộng rãi hoặc mang tính mô tả chính hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. 

- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng 

về nguồn gốc xuất xứ, tính năng công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác 

như thành phần cấu tạo, quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, tính ưu việt của hàng hóa, 

dịch vụ. 

3. Liệu nhãn hiệu mà người nộp đơn cần đăng ký đã có ai đăng ký hay chưa? 

Mỗi một nhãn hiệu dùng cho một sản phẩm, dịch vụ nhất định chỉ thuộc về một chủ 

thể duy nhất - là người nộp đơn đăng ký đầu tiên. Vì vậy, để tránh đầu tư công sức và chi 

phí vô ích, trước khi nộp đơn đăng ký, doanh nghiệp cần biết chắc nhãn hiệu mà mình 

muốn đăng ký chưa thuộc về người khác hoặc chưa có người nào khác nộp đơn đăng ký. 

Người nộp đơn có thể tự tra cứu thông tin về các nhãn hiệu đã có chủ sở hữu hoặc đã 

được nộp đơn đăng ký từ các nguồn sau đây:  

- Công báo Sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng; 

- Đăng bạ quốc gia và Đăng bạ quốc tế về nhãn hiệu (lưu giữ tại Cục Sở hữu trí tuệ); 

- Cơ sở dữ liệu điện tử về nhãn hiệu đã đăng ký trực tiếp tại Việt Nam, do Cục Sở 

hữu trí tuệ công bố trên website http://www.noip.gov.vn; 

- Cơ sở dữ liệu điện tử về nhãn hiệu đã đăng ký vào Việt Nam theo Thỏa ước Madrid, 

do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố trên website http://www.wipo.int 
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIỐNG CÂY TRỒNG 

I. Một số thông tin cơ bản về đăng ký giống cây trồng 

1. Khái niệm giống cây trồng 

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp 

nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được 

bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định 

và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất 

một tính trạng có khả năng di truyền được. 

2. Quyền đối với giống cây trồng 

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với giống cây trồng 

mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được hưởng quyền sở hữu. 

Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ 

giống cây trồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo thủ tục đăng ký quy 

định tại Luật Sở hữu trí tuệ. 

3. Điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ 

Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát 

triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có 

tên phù hợp. 

4. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 

- Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng là tổ chức, cá nhân 

chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc đầu tư cho công tác chọn tạo 

hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng hoặc được chuyển giao quyền đối với giống 

cây trồng. 

- Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng bao gồm tổ chức, cá 

nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước có ký kết với Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng; tổ chức, cá nhân nước ngoài 

có trụ sở, địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây 

trồng tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có trụ sở, địa chỉ thường trú hoặc có cơ 

sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng tại nước có ký kết với Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng. 
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5. Tính mới của giống cây trồng 

Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu 

hoạch của giống cây trồng đó chưa được người có quyền đăng ký theo quy định hoặc 

người được phép của người đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai 

thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký một năm hoặc 

ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng 

thuộc loài thân gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác. 

6. Tính khác biệt của giống cây trồng 

- Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với 

các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên 

nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.  

- Giống cây trồng được biết đến rộng rãi theo quy định là giống cây trồng thuộc một 

trong các trường hợp sau đây:  

+ Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó được 

sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời điểm nộp đơn 

đăng ký bảo hộ; 

+ Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc đưa vào Danh mục giống cây trồng ở bất kỳ 

quốc gia nào; 

+ Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc đơn đăng ký vào Danh 

mục giống cây trồng ở bất kỳ quốc gia nào, nếu các đơn này không bị từ chối. 

7. Tính đồng nhất của giống cây trồng 

Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các 

tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong phạm vi cho phép đối với một số tính trạng 

cụ thể trong quá trình nhân giống. 

8. Tính ổn định của giống cây trồng 

Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng liên quan của giống 

cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay đổi sau mỗi 

vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ. 

9. Tên của giống cây trồng 

- Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây trồng với cơ quan quản 

lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó phải trùng với tên đã đăng ký bảo 

hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận 
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về bảo hộ giống cây trồng. 

- Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân 

biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài 

hoặc loài tương tự. 

- Tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp sau đây: 

+ Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự hình 

thành giống đó;  

+ Vi phạm đạo đức xã hội; 

+ Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó;  

+ Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả; 

+ Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn 

địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng;  

+ Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác. 

10. Thời hạn bảo hộ cho giống cây trồng 

Bằng bảo hộ Giống cây trồng có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 25 năm đối với 

giống cây thân gỗ và cây nho; đến hết 20 năm đối với các giống cây trồng khác. 

II. Cách thức nộp đơn và trình tự xem xét đơn đăng ký 

1. Cách thức nộp đơn 

Đơn đăng ký bảo hộ chỉ được Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới tiếp nhận khi có 

đủ các tài liệu theo quy định. 

Hồ sơ gồm có 

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định 

- Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định; 

- Giấy ủy quyền nếu đơn được nộp thông qua đại diện; 

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng ký là người được chuyển giao 

quyền đăng ký; 

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; 

- Chứng từ nộp phí, lệ phí. 

Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký 

Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới - Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Địa chỉ: Phòng 106, Nhà A6A số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 



41 
 

Điện thoại: 024. 3843 5182 - Fax: 024. 3734 2844 

Email: pvpvietnam@mard.gov.vn 

Mẫu tờ khai (Phụ lục 4) được đăng tải trên website http://pvpo.mard.gov.vn 

2. Trình tự xem xét đơn đăng ký 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định 

Cục Trồng Trọt thuộc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thời hạn giải quyết 

- Thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn; 

- Công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn 90 

ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận; 

- Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là 90 ngày kể từ ngày nhận được 

kết quả khảo nghiệm kỹ thuật. 

Trình tự cấp bằng bảo hộ 

- Người tạo giống nộp đơn đăng ký bảo hộ cho văn phòng Bảo hộ giống cây trồng 

mới, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới nhận đơn và đóng dấu, ghi ngày nhận đơn. 

- Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thẩm định hình thức đơn trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận đơn. Nếu đơn không hợp lệ về hình thức, Văn phòng Bảo hộ giống 

cây trồng mới thông báo cho người nộp đơn sửa chữa thiếu sót trong thời hạn 30 ngày. 

Trong thời hạn 30 ngày, người nộp đơn không đến sửa chữa thiếu sót thì Văn phòng Bảo 

hộ từ chối đơn. 

- Đơn hợp lệ về hình thức, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thẩm định nội 

dung đơn đăng ký bảo hộ trong thời hạn 90 ngày. Đơn hợp lệ, Văn phòng Bảo hộ giống 

cây trồng mới chấp nhận bằng văn bản và thông báo cho người nộp đơn, đồng thời đăng 

trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Người nộp đơn nộp mẫu giống cho cơ quan khảo nghiệm, cơ quan khảo nghiệm tiến 

hành khảo nghiệm kỹ thuật trong điều kiện hai vụ cùng tên (đối với cây ngắn ngày), 3 - 5 

năm (đối với cây dài ngày). Sau khi kết thúc thí nghiệm khảo nghiệm kỹ thuật, trong thời 

hạn 30 ngày, cơ quan khảo nghiệm kỹ thuật phải gửi báo cáo kết quả khảo nghiệm cho 

Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng. 

- Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật 

(DUS) trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm. 
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- Sau khi thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật, nếu giống đáp ứng điều kiện bảo 

hộ (tính mới, tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và tên gọi phù hợp). Văn phòng 

Bảo hộ giống cây trồng mới làm thủ tục trình Bộ trưởng ra quyết định cấp Bằng bảo hộ 

và đăng trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Sau 30 ngày, kể từ ngày quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng được đăng trên 

tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu không nhận được ý kiến phản đối hoặc 

khiếu nại bằng văn bản về việc cấp bằng, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng làm thủ tục 

trình Bộ trưởng cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng đăng 

trên tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nếu Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng 

nhận được ý kiến phản đối hoặc khiếu nại bằng văn bản về việc cấp Bằng bảo hộ giống 

cây trồng thì phải xử lý theo quy định. 

Trình tự xem xét đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng theo sơ đồ sau: 

Thẩm định đơn 
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Thẩm định tên gọi phù hợp 

 
III. Một số lưu ý khi đăng ký giống cây trồng 

1. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đối với giống cây trồng 

- Trường hợp có từ hai người trở lên độc lập nộp đơn đăng ký bảo hộ vào các ngày 

khác nhau cho cùng một giống cây trồng thì Bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ có thể được 

cấp cho người đăng ký hợp lệ sớm nhất. 

- Trường hợp có nhiều đơn đăng ký bảo hộ cho cùng một giống cây trồng được nộp 

vào cùng một ngày thì Bằng bảo hộ giống cây trồng chỉ có thể được cấp cho người nào 

đứng tên nộp một đơn duy nhất theo sự thỏa thuận của tất cả những người đăng ký; nếu 

những người đăng ký không thỏa thuận được thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối 

với giống cây trồng sẽ xem xét để cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng trên cơ sở xác định 

người đầu tiên đã chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó. 

2. Nguyên tắc ưu tiên đối với đơn đăng ký bảo hộ 

- Người đăng ký có quyền yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên trong trường hợp đơn 

đăng ký bảo hộ được nộp trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký bảo 

hộ cùng một giống cây trồng tại nước có ký kết với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng. Ngày nộp đơn đầu tiên không tính vào thời hạn 

này. 

- Để được hưởng quyền ưu tiên, người đăng ký phải thể hiện yêu cầu được hưởng 

quyền ưu tiên trong đơn đăng ký bảo hộ. Trong thời hạn chậm nhất là ba tháng, kể từ 

ngày nộp đơn đăng ký, người đăng ký phải cung cấp bản sao các tài liệu về đơn đầu tiên 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và các mẫu hoặc bằng chứng khác xác nhận giống 

cây trồng ở hai đơn là một và phải nộp lệ phí. Người đăng ký có quyền cung cấp thông 

tin, tài liệu hoặc vật liệu cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống 

cây trồng thẩm định theo quy định trong thời hạn hai năm sau ngày kết thúc thời hạn 
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hưởng quyền ưu tiên hoặc trong thời hạn thích hợp tùy thuộc vào loài của giống cây 

trồng trong đơn, sau khi đơn đầu tiên bị từ chối hoặc rút bỏ. 

- Đơn đăng ký bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên thì ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu 

tiên. 

- Trong thời hạn quy định, việc nộp một đơn khác hoặc công bố hoặc sử dụng giống 

cây trồng là đối tượng của đơn đầu tiên không bị coi là căn cứ để từ chối đơn đăng ký 

bảo hộ được hưởng quyền ưu tiên. 

3. Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật 

- Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính 

đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.  

- Khảo nghiệm kỹ thuật được thực hiện theo 1 trong 4 hình thức sau: 

+ Khảo nghiệm kỹ thuật do tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chỉ định; 

+ Khảo nghiệm kỹ thuật do người nộp đơn tự thực hiện; 

+ Sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có do người nộp đơn cung cấp; 

+ Hợp đồng với tổ chức, cá nhân của nước là thành viên UPOV (The International 

Union for the Protection of New Varieties of Plants - Công ước quốc tế về bảo hộ giống 

cây trồng mới) để khảo nghiệm hoặc để mua kết quả khảo nghiệm đã có. 

4. Hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng 

- Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:  

+ Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng do người không có quyền đăng ký đứng tên, 

trừ trường hợp quyền đối với giống cây trồng được chuyển lại cho người có quyền đăng 

ký; 

+ Giống cây trồng được bảo hộ không đáp ứng các điều kiện về tính mới hoặc tính 

khác biệt tại thời điểm cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng; 

+ Giống cây trồng không đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất hoặc tính ổn định 

trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp dựa trên kết quả khảo nghiệm 

kỹ thuật do người đăng ký thực hiện. 

- Trong thời hạn hiệu lực của Bằng bảo hộ giống cây trồng, mọi tổ chức, cá nhân có 

quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng hủy bỏ hiệu 

lực Bằng bảo hộ giống cây trồng. 



45 
 

Căn cứ vào kết quả xem xét đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây 

trồng và ý kiến của các bên liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống 

cây trồng ra thông báo từ chối hủy bỏ hoặc ra quyết định hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ 

giống cây trồng. 

- Trong trường hợp Bằng bảo hộ giống cây trồng bị hủy bỏ, mọi giao dịch phát sinh 

trên cơ sở giống cây trồng được cấp Bằng bảo hộ đó bị vô hiệu.  

5. Sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng 

- Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với 

giống cây trồng thay đổi, sửa chữa sai sót liên quan đến tên và địa chỉ của chủ bằng bảo 

hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp những sai sót này là do cơ quan 

quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng gây ra thì cơ quan quản lý nhà nước 

về quyền đối với giống cây trồng phải sửa chữa, chủ bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ 

phí. 

- Chủ bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với 

giống cây trồng cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng trong trường hợp bị mất hoặc hư 

hỏng với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.  
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HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ 

I. Một số thông tin cơ bản về đăng ký bảo hộ quyền tác giả 

1. Các khái niệm liên quan 

- Tác giả, đồng tác giả 

+ Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, 

nghệ thuật và khoa học. 

+ Đồng tác giả là những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác 

phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. 

+ Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm 

không được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả. 

- Quyền tác giả  

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra 

hoặc sở hữu. 

+ Quyền nhân thân   

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây: 

 Đặt tên cho tác phẩm; 

 Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh 

khi tác phẩm được công bố, sử dụng; 

 Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; 

 Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén 

hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự 

và uy tín của tác giả. 

+ Quyền tài sản 

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:   

 Làm tác phẩm phái sinh; 

 Biểu diễn tác phẩm trước công chúng; 

 Sao chép tác phẩm; 

 Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; 

 Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô 

tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; 

 Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính. 
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2. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả 

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: 

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể 

hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; 

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; 

- Tác phẩm báo chí; 

- Tác phẩm âm nhạc; 

- Tác phẩm sân khấu; 

- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi 

chung là tác phẩm điện ảnh); 

- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; 

- Tác phẩm nhiếp ảnh; 

- Tác phẩm kiến trúc; 

- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa 

học; 

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; 

- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu. 

3. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả 

- Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có 

thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác 

phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, 

kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ khi tác phẩm 

được định hình. Trong trường hợp tác phẩm khuyết danh, khi các thông tin về tác giả 

xuất hiện thì thời hạn bảo hộ là suốt đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết, nếu 

tác giả có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm sau năm đồng tác 

giả cuối cùng chết. 

- Các tác phẩm khác có thời hạn bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm 

tác giả chết, trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào 

năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết. 

- Thời hạn bảo hộ trong các trường hợp trên chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 

tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả. 
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II. Cách thức làm đơn và nộp đơn đăng ký 

1. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ 

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân 

khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn 

phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở. 

Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện. 

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả theo quy định 

trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả nộp đơn đăng ký quyền 

tác giả tại Cục Bản quyền tác giả hoặc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, 

chủ sở hữu quyền tác giả cư trú hoặc có trụ sở. 

2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả  

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả; 

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền 

tác giả. 

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả 

hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, 

tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm được 

sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, 

địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong 

đơn. 

b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả; 

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng 

ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký. 

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh 

hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản 

sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều. 

c) Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được ủy quyền; 

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó 

của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa; 

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả; 

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung. 
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Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; trường 

hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/ chứng 

thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực. 

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả (Phụ lục 5) được đăng tải trên website của Cục bản 

quyền tác giả tại địa chỉ http://www.cov.gov.vn 

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác 

giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. 

Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho 

người nộp hồ sơ. 

III. Một số lưu ý khi đăng ký quyền tác giả 

1. Các trường hợp cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận 

- Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận 

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có nhu cầu xin cấp lại 

hoặc đổi Giấy chứng nhận thì nộp đơn nêu rõ lý do và nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định. 

Cục Bản quyền tác giả cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận bị 

mất; đổi Giấy chứng nhận trong trường hợp bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi chủ sở 

hữu quyền tác giả. 

- Trường hợp hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận 

Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận không phải là tác giả, chủ sở hữu 

quyền tác giả hoặc tác phẩm đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ thì Cục Bản 

quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đã cấp. 

Tổ chức, cá nhân phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận trái với quy định thì có quyền 

yêu cầu Cục Bản quyền tác giả hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận. 

2. Nơi tiếp nhận đăng ký, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận 

- Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả 

Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, TP. Hà Nội. ĐT: 024. 3823 4304. 

- Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh 

Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 3930 8086 

- Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng 

Số 01 Đường An Nhơn 7, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.  

ĐT: 0236. 3606 967 
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- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tác 

giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở là nơi 

tiếp nhận đơn và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Luật Sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Văn phòng 

Quốc hội. 

2. Nghị định số 02/VBHN-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí 

tuệ về sở hữu công nghiệp.  

3. Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp. 

4. Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. 

5. Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên 

quan. 

6. Thông tư số 07/VBHN-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 

2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở 

hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp. 

7. Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây 

trồng. 

8. Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền 

tác giả, quyền liên quan.  

9. Thông tư số 28/2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục loài cây trồng được bảo hộ. 

10. Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp. 
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11. Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác 

giả, quyền liên quan đến quyền tác giả. 

12. Thông tư số 22/VBHN-BTC ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng 

trọt và giống cây lâm nghiệp. 

13. Sở KH&CN thành phố Cần Thơ (2016), Sổ tay hướng dẫn đăng ký bảo hộ quyền sở 

hữu công nghiệp. 

14. Đoàn Đức Lương, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Hồng Trinh (2018), Giáo trình Sở hữu 

trí tuệ trong lĩnh vực khoa học giáo dục, NXB. Đại học Huế. 

15. Website của Cục Sở hữu trí tuệ:  http://www.noip.gov.vn 

16. Website của Cục bản quyền tác giả: http://www.cov.gov.vn 

17. Website của Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới - Cục trồng trọt: 

http://pvpo.mard.gov.vn 

18. http://baohothuonghieu.com 
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PHỤ LỤC 
 

Phụ lục 1. Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế 

Phụ lục 2. Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

Phụ lục 3. Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu 

Phụ lục 4. Mẫu tờ khai đăng ký bảo hộ giống cây trồng 

Phụ lục 5. Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả 

Phụ lục 6. Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp 

Phụ lục 7. Biểu mức thu lệ phí bảo hộ giống cây trồng 

Phụ lục 8. Biểu mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả 

Phụ lục 9. Danh mục loài cây trồng được bảo hộ 

 


