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rong khuôn khổ chuyến công
tác của Bộ trưởng Khoa học và
Công nghệ Chu Ngọc Anh tại
nước CHDCND Lào, Cục trưởng
Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí
và Vụ trưởng Vụ Sở hữu trí tuệ,
Bộ Khoa học và Công nghệ Lào
Khanlasy Keobounphanh đã ký
kết Bản ghi nhớ hợp tác trong
lĩnh vực chỉ dẫn địa lý giữa Cục
Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và
Công nghệ nước CHXHCN Việt
Nam và Vụ Sở hữu trí tuệ, Bộ
Khoa học và Công nghệ nước
CHDCND Lào.

Bản ghi nhớ được ký kết là một
bước phát triển hơn nữa của
hợp tác song phương giữa Việt
Nam và Lào về sở hữu trí tuệ.
Với đặc điểm có nhiều đặc sản
địa phương, đẩy mạnh hệ thống
bảo hộ chỉ dẫn địa lý đang nhận
được sự quan tâm của xã hội và
ưu tiên trong chính sách sở hữu
trí tuệ quốc gia của Việt Nam và
Lào.

Trong khuôn khổ Bản ghi
nhớ, Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào
nâng cao năng lực của

hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý,
thông qua việc trao đổi thông
tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý
và phát triển sản phẩm, hoàn
thiện hệ thống đăng ký chỉ dẫn
địa lý, đào tạo cán bộ, đồng thời
tham vấn lẫn nhau đối với các
vấn đề khu vực và quốc tế liên
quan đến chỉ dẫn địa lý mà hai
bên cùng quan tâm. Đặc biệt,
hai bên sẽ tạo điều kiện thuận
lợi cho việc bảo hộ lẫn nhau chỉ
dẫn địa lý của mỗi nước, bao
gồm việc đẩy nhanh quá trình
đăng ký và tiến hành các biện
pháp thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn
địa lý.

Hai bên cũng đã thảo luận
và thống nhất các hoạt động
hợp tác cụ thể sẽ được triển
khai trong năm 2018, trong đó
Việt Nam sẽ giúp Lào về chỉ dẫn
địa lý, giải quyết tranh chấp về
sở hữu trí tuệ và xây dựng giáo
trình giảng dạy về sở hữu trí
tuệ.

Việt Nam và Lào hợp tác trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ Tín thác

Nhật Bản, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và
Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) đã phối hợp tổ chức
Diễn đàn cấp cao về sở hữu trí tuệ tại Tokyo.

Diễn đàn được tổ chức trong hai ngày 22 và
23/2/2018, thu hút sự tham dự của hơn 150 đại biểu
đến từ hơn 60 quốc gia. Đoàn Việt Nam do ông Đinh
Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT (Bộ Khoa học và Công
nghệ) làm trưởng đoàn.

Tại Diễn đàn, lãnh đạo các cơ quan SHTT đã cùng nhau
trao đổi, thảo luận các vấn đề về những thay đổi của
hệ thống SHTT nhằm đáp ứng với xu thế phát triển và
đưa ra giải pháp giải quyết nhằm thúc đẩy đổi mới
sáng tạo, phát triển và quản lý nguồn nhân lực để
nâng cao hiệu quả của hệ thống SHTT.

Cục Sở hữu trí tuệ tham dự diễn đàn cao cấp tại Nhật Bản

T
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Sáng 15/3/2018, tại Bến Tre, Cục Sở hữu trí
tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã
phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ
công bố chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” cho hai sản
phẩm Dừa uống nước xiêm xanh và Bưởi da
xanh.

Dừa uống nước xiêm xanh và Bưởi da xanh là
hai sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao,
giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển
KTXH của Bến Tre, góp phần quan trọng trong
việc tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải
thiện đời sống cho bà con nông dân. Vì vậy,
việc cấp chỉ dẫn địa lý Bến Tre cho các sản
phẩm bưởi da xanh và dừa xiêm xanh là cơ sở
pháp lý quan trọng để các DN và người sản

Sò huyết đầm Ô Loan là một trong những đặc
sản “danh bất hư truyền” của vùng đất Phú
Yên mà khó nơi nào có thể sánh bằng. Những
tính chất, chất lượng đặc thù của sò huyết Ô
Loan có được là do điều kiện địa lý tự nhiên
của khu vực địa lý và kỹ thuật nuôi sò huyết
của người dân.

Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Cục Sở hữu trí
tuệ ban hành Quyết định số 463/QĐ-SHTTvề
việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa
lý số 00065 cho sản phẩm Sò huyết Ô Loan nổi
tiếng của Phú Yên. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú
Yên là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Ngày 12 tháng 02 năm 2018, Cục Sở hữu trí
tuệ ban hành Quyết định số 462/QĐ-SHTT về
việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa
lý số 00064 cho sản phẩm hạt tiêu đen Bà Rịa
- Vũng Tàu nổi tiếng. Chi cục Phát triển nông
thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là Tổ chức quản lý
chỉ dẫn địa lý này.

Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong sáu tỉnh sản
xuất hồ tiêu lớn nhất của cả nước Đặc điểm
cảm quan của hạt tiêu đen Bà Rịa – Vũng Tàu
là quả khô nguyên hạt, hạt có màu nâu, màu
đen, mùi thơm và vị cay nồng. Hạt tiêu đen
Bà Rịa – Vũng Tàu có đặc điểm hạt to, đường
kính hạt từ 3,2 mm – 5,8 mm, vỏ mỏng, độ
dày vỏ hạt chỉ từ 92,7 µm - 157,7 µm.

Những tính chất, chất lượng đặc thù của hạt
tiêu đen Bà Rịa – Vũng Tàu có được là do điều
kiện địa lý tự nhiên của khu vực và kinh
nghiệm canh tác của người dân.

“Bến Tre” cho sản phẩm dừa uống nước xiêm 
xanh và bưởi da xanh

“Ô Loan” cho sản phẩm sò huyết

“Bà Rịa – Vũng Tàu” cho sản phẩm hạt tiêu đen

Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao
giá trị và năng lực cạnh tranh của sản
phẩm, tạo ra những cơ hội và lợi ích
ngày càng to lớn cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh sản phẩm hạt tiêu
đen, tạo hiệu ứng mạnh mẽ để nâng
tầm thương hiệu “Hạt tiêu đen bà Rịa –
Vũng Tàu” ở thị trường trong nước và
là bước đệm trên con đường mang
thương hiệu này ra thế giới.

xuất nâng cao danh tiếng, phát triển thị trường, 
bảo vệ những giá trị về chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm đối với người tiêu dùng.



Dù V-League 2018 sắp khởi tranh nhưng đầu tháng
3/2018, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cho biết,
chưa có kế hoạch truyền hình các trận tại giải đấu
này do đang có tranh chấp giữa các bên liên quan là
VPF với Next Media.
Next Media là đối tác sản xuất V-League theo 2 hợp
đồng ký kết với VPF. Theo như hợp đồng đã ký, Next
Media phải cung cấp thông tin các khoản doanh thu
thương mại từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ cùng

chứng từ kèm theo để có thể hạch toán, phân chia
lợi nhuận. Tuy nhiên, phía Next Media không thực
hiện, dẫn đến việc tranh chấp về bản quyền truyền
hình mùa giải này.
Theo kế hoạch, V-League 2018 sẽ khởi tranh vào
ngày 10/3. Nếu vì những tranh chấp trên giải đấu số
1 quốc nội không đến được với người hâm mộ, sẽ là
một điều rất đáng tiếc, nhất là năm nay có hiệu ứng
lớn từ U23 Việt Nam.

Tranh chấp bản quyền ở V – League 2018

Tranh chấp bản quyền quyền vở diễn “Tinh hoa Bắc Bộ”

Công ty Cổ phần Tuần Châu Hà Nội đã nộp đơn khởi
kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Truyền thông
DS do đạo diễn Việt Tú làm Tổng giám đốc ra Tòa án
Nhân dân thành phố Hà Nội, yêu cầu chuyển giao
quyền chủ sở hữu đối với kịch bản Ngày xưa.

Theo Công ty Tuần Châu, ý tưởng “biểu diễn thực
cảnh” của ông Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, Công ty
Tuần Châu triển khai dự án đầu tư “Khu du lịch, vui
chơi giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội”,
trong đó có hạng mục biểu diễn rối nước, biểu diễn
thực cảnh tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố
Hà Nội.

Để tiếp tục thực hiện ý tưởng trên, ngày
16/11/2015, Công ty Tuần Châu và Công ty DS ký
hợp đồng với nội dung Công ty DS nhận tư vấn, thiết
kế mỹ thuật, dàn dựng chương trình dự án trình
diễn thực cảnh “Tuần Châu Hà Nội” cho Công ty
Tuần Châu, sau đó Công ty Tuần Châu chi hàng trăm

tỷ đồng cho chương trình này. Đây là hoạt động sáng
tác tác phẩm sân khấu theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Do đó, Công ty Tuần Châu là chủ sở hữu của tác
phẩm sân khấu.

Trong quá trình thực hiện, chương trình đưa ra thử
nghiệm, nhưng chưa thực sự thành công theo yêu
cầu của Công ty Tuần Châu. Tuy nhiên, trong thời
gian này, phía Công ty DS, cá nhân đạo diễn Việt
Tú tiến hành công bố sản phẩm mà không xin ý kiến
của Công ty Tuần Châu.

Trước đơn kiện của Công ty Tuần Châu, đại diện
Công ty DS lên tiếng cho biết: Vụ việc tranh chấp,
xâm phạm quyền tác giả đối với kịch bản vở diễn
Ngày xưa giữa Công ty DS và tác giả/ đạo diễn
Nguyễn Việt Tú với Công ty TCHN vẫn chưa được giải
quyết dứt điểm.

Công ty DS và tác giả/ đạo diễn Nguyễn Việt Tú đã
nộp đơn kiện liên quan đến vụ việc này tại toà án có
thẩm quyền.
.
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Nhà sản xuất giày Clarks đã

thành công trong việc phản đối
đơn đăng kí nhãn hiệu ‘Clark’ tại
Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương
quốc Anh (IPO). Tháng 11/2015,
Murgai đã nộp đơn đăng kí nhãn
hiệu ‘Clark’ bảo hộ cho sản
phẩm/dịch vụ nhóm 25, bao gồm
quần áo và đồ đội đầu. Tháng
6/2016, C & J Clark International
(chủ sở hữu nhãn hiệu Clarks) đã
phản đối việc đăng kí nhãn hiệu.
Clarks cho rằng nhãn hiệu của
mình có danh tiếng lớn, bắt đầu
được sử dụng từ năm 1927, hàng
năm bán được 50 triệu đôi giày
trên toàn thế giới, vận hành
1,300 cửa hàng giầy trên toàn
cầu với 15,000 nhân viên.
Murgai đáp trả, cho rằng mặc dù
Clarks “nổi tiếng về kinh doanh
giày dép tại Anh”, nhưng đã
không sử dụng nhãn hiệu cho các
sản phẩm quần áo hoặc đồ đội
đầu và khẳng định mình đã sử
dụng nhãn hiệu ‘Clark’ cho sản
phẩm quần áo và đồ đội đầu từ
năm 1977 và các nhãn hiệu đã
song
Đến tháng 2/2018, vụ việc được
giải quyết dứt điểm khi IPO đã
ban hành quyết định đồng ý với
đơn phản đối của C & J Clark
International yêu cầu người nộp
đơn Satish Murgai bồi thường
cho Clarks £2,400 ($3,370).

Công ty công nghệ Trung

Quốc Huawei đã thiết lập thỏa
thuận cấp phép sáng chế toàn
cầu với Fraunhofer IIS, một trong
72 viện nghiên cứu của
Fraunhofer-Gesellschaft, có trụ
sở tại Đức.
Thỏa thuận gồm có danh mục
sáng chế âm thanh MPEG-4 của
Fraunhofer IIS sử dụng cho các
sản phẩm của Huawei.
Theo thông cáo báo chí,
Fraunhofer IIS là một trong
những người phát triển chính bộ
giải mã âm thanh MPEG-4, các bộ
giải mã được sử dụng cho các
dịch vụ truyền thông, truyền
hình, radio và các dịch vụ quay
video và phát trực tiếp trên toàn
thế giới.
Stefan Geyersberger, Giám đốc
bộ phận sáng chế và cấp phép tại
Fraunhofer IIS cho biết danh mục
sáng chế đã được thiết lập cho
hơn 10 tỷ thiết bị trên toàn thế
giới cho tới thời điểm này.
Fraunhofer IIS cam kết duy trì
một sân chơi bình đẳng, cung cấp
danh mục đầu tư thông qua các
chương trình cấp phép sáng chế
riêng lẻ hoặc cấp phép chéo với
các điều khoản công bằng, hợp lí
và không phân biệt đối xử.

BlackBery nộp đơn khởi kiện

vào ngày 03/03/2018 tại Tòa án
Quận trung tâm California cáo
buộc Facebook, Instagram và
WhatsApp của Facebook xâm
phạm sáng chế liên quan đến
công nghệ quản lý tin nhắn.
Các sáng chế bị xâm phạm bao
gồm “Xem trước sự kiện mới
trên thiết bị màn hình nhỏ (bằng
sáng chế số 8,209,934); “Thiết bị
điện tử cầm tay kết hợp với hệ
thống cung cấp dữ liệu thời gian
cho môi trường tin nhắn” (bằng
sáng chế số 8,301,713); “Hệ
thống và phương pháp trò
chuyện trực tuyến trong trò
chơi” (bằng sáng chế số
8,677,250); và “Hệ thống và
phương pháp thông báo mối đe
dọa bằng tin nhắn” (bằng sáng
chế số 9,349,120)
Theo đơn khởi kiện, BlackBerry là
một trong những mô hình điện
thoại thông minh đầu tiên tại Mỹ
cho phép người dùng truy cập
mail và lướt web vào bất cứ lúc
nào và bất cứ nơi đâu, Facebook
và công ty con của Facebook đã
phát triển, thiết kế, phân phối và
tiếp thị các sản phẩm xâm phạm
sáng chế. Bị đơn sử dụng tài sản
sở hữu trí tuệ của BlackBerry để
cạnh tranh với dung lượng tin
nhắn điện thoại của BlackBerry.
BlackBerry còn cáo buộc
Facebook sử dụng tài sản sở hữu
trí tuệ của mình để phát triển các
ứng dụng như Facebook
Messenger, Facebook Messenger
Lite và Facebook Pages Manager
BlackBerry cho rằng Facebook đã
thu được lợi nhuận đáng kể “từ
trên trời rơi xuống” từ việc sử
dụng các sáng chế của BlackBerry
như là sáng chế của mình.
BlackBerry yêu cầu áp dụng lệnh
cấm dài hạn đối với hành vi thiết
kế, sử dụng, bán, và chào bán các
ứng dụng tin nhắn của Facebook.
BlackBerry còn yêu cầu Facebook
bồi thường thiệt hại cho hành vi
xâm phạm các sáng chế của
mình.

IP NEWSLETTER MARCH 2018      

TIN NƯỚC NGOÀI4



IP NEWSLETTER MARCH 2018      

TIN NƯỚC NGOÀI5

Nike giành thắng lợi trong tranh chấp hình ảnh Michael Jordan

PepsiCo thành công trong việc yêu cầu hủy hiệu lực văn bằng 
bảo hộ của Teng Yun International

Thương hiệu quần áo thể thao Nike

đã giành thắng lợi tại Tòa phúc thẩm
khu vực số 9 Hoa Kì trước Jacobus
Rentmeester, một nhiếp ảnh gia thể
thao. Trước đó, tháng 1/2015 Jacobus
Rentmeester đã cáo buộc Nike sao
chép bức ảnh ngôi sao bóng rổ Michael
Jordan nhảy lên không trung để tạo ra
logo “Jumpman” ngược sáng.

Tòa cho rằng Rentmeester không
chứng minh được Nike đã sao chép
hình thức thể hiện bức ảnh của mình
đến mức bị coi là xâm phạm quyền tác
giả.

Nhãn hiệu đã đăng kí bảo

hộ cho sản phẩm tương tự
với sản phẩm của Pepsi của
Teng Yun International đã bị
hủy bỏ bởi Cơ quan Sở hữu
trí tuệ Vương quốc Anh
(IPO) khi Pepsi có yêu cầu
hủy bỏ hiệu lực văn bằng số
3,175,612 cho các sản phẩm
đồ uống không chứa cồn và
đồ uống có ga nhóm 32
Nhãn hiệu được mô tả gồm
một cuộn sóng viền trắng
với các gam màu đặc trưng
xanh da trời và đỏ nằm bên
trong một hình tròn, bên
ngoài là một hình vuông
màu xanh da trời. Đầu cuộn
sóng là hình ảnh ngược sáng
màu trắng của người lướt
sóng.

Pepsi sở hữu giấy chứng
nhận đăng kí nhãn hiệu số
2,499,537 tại Vương quốc
Anh và số 11,727,859 tại
Liên minh châu Âu, bảo hộ
cho sản phẩm đồ uống
không chứa cồn và đồ uống
có ga, đều mô tả một cuộn
sóng nằm bên trong một
hình tròn với các gam màu
đặc trưng là màu xanh da
trời, màu đỏ và màu trắng.
Pepsi cho rằng nhãn hiệu
của mình có khả năng phân
biệt cao do được sử dụng
rộng rãi tại Vương quốc
Anh, việc sử dụng nhãn hiệu
của Teng Yun International
là “lợi dụng” danh tiếng của
Pepsi, Teng Yun đã “cố tình
thông qua các sản phẩm
tương tự với Pepsi để cạnh
tranh không lành mạnh”



Bức ảnh năm 1984 của Rentmeester miêu tả Jordan, vào thời
điểm đó là sinh viên của trường Đại học Bắc Carolina, đang lao
tới vành bóng rổ với một quả bóng rổ được nâng trên đầu
bằng tay trái, như thể đang cố gắng úp bóng vào rổ. Bức ảnh
nguyên gốc xuất hiện trên tạp chí Life, thể hiện tinh thần của
các vận động viên Mĩ sẽ thi đấu tại Thế vận hội Mùa hè 1984.
Năm 1987, Nike đã tạo ra logo “Jumpman” ngược sáng phác
thảo hình ảnh này của Jordan. Trải qua 3 thập kỉ, Nike đã sử
dụng logo “Jumpman” vào việc tiếp thị và bán hàng thu về
hàng tỷ đô la.

Thẩm phán Paul Watford cho rằng mặc dù các bức ảnh “không
thể phủ nhận tương tự nhau” khi cả hai đều “bắt” được hình
ảnh Jordan trong tư thế bật nhảy lấy cảm hứng từ động tác đá
chân trong múa ba lê, nhưng quyền tác giả của Rentmeester
không cho phép độc quyền về “ý tưởng” hoặc “nội dung” nói
chung. Watford bổ sung rằng các tác phẩm “về cơ bản” không
tương tự nhau do có sự khác biệt về phông nền và ánh sáng,
nên Nike không xâm phạm quyền tác giả của Rentmeester.

Mặc dù IPO cho rằng mức độ tương tự về cấu tạo và

cách trình bày thấp, không đến mức gây nhầm lẫn cho

người tiêu dùng, tuy nhiên xét vấn đề lợi dụng danh tiếng

là bản chất của vụ kiện, theo IPO, việc quá trình lựa chọn

đồ uống thì “ấn tượng thị giác tương tự và khác nhau của

các nhãn hiệu” là rất quan trọng, đồ uống có ga không

“quá đắt hoặc cần cân nhắc kĩ trước khi mua” và người

tiêu dùng sẽ có mức độ quan tâm dưới mức trung bình

khi lựa chọn các sản phẩm này. Không đến mức gây

nhầm lẫn “không có nghĩa là công chúng sẽ không có sự

liên hệ giữa các nhãn hiệu”. “Nhãn hiệu bị phản đối sẽ coi

nhãn hiệu đăng kí trước đã “chiếm một thị phần đáng kể”,

IPO cho biết.

Pepsi chiếm 5% thị phần nước ngọt có ga tại Anh và là

thương hiệu có danh tiếng. Teng Yun có thể “hưởng thụ

miễn phí” lợi thế tiếp cận thị trường, là một “nguy cơ thực

tế” đối với việc “người tiêu dùng sẽ ngay lập tức lựa chọn

các sản phẩm quen thuộc tương tự nhau”. Trên cơ sở

cạnh tranh không lành mạnh, IPO đã quyết định hủy bỏ

hiệu lực văn bằng bảo hộ, yêu cầu Teng Yun phải bồi

thường cho Pepsi £2,250 ($3,118).
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Giới thiệu chung

San Leucio là một ngôi làng

nhỏ ở Ý, vùng đất này nổi

tiếng bởi có lụa riêng biệt với

thiết kế đặc biệt – nhờ đó đã

đưa tên của ngôi làng nhỏ bé

này lên bản đồ thế giới. Nghệ

thuật chế tạo lụa tại San

Leucio đã được truyền từ thế

hệ này sang thế hệ khác.

Gustavo De Negri được sinh

ra trong một gia đình tại San

Leucio. Dòng họ De Negris đã

tham gia vào việc kinh doanh

lụa trải dài năm thế hệ. Năm

1998, Gustavo thành lập một

công ty nhỏ có tên là Gustavo

De Negri & Za.Ma s.r.l. Các

thế hệ trước của dòng họ De

Negri đã làm tơ lụa để may

những bộ đồ lễ cho các vị giáo

hoàng và hồng y tại Vatican

cũng như các gia đình hoàng

gia châu Âu. Không làm gián

đoạn dịch vụ này, Gustavo đã

mở rộng phạm vi - và với tầm

nhìn của công ty - bằng cách

phân nhánh thành các loại vải

trang trí cao cấp để trang trí

nội thất. Ông cung cấp những

gì ông gọi là "một chiếc váy

phù hợp cho ngôi nhà". Mỗi

thiết kế của De Negri đều độc

đáo và được sản xuất với số

lượng hạn chế.

Chiến lược của công ty là tập

trung vào ba nội dung: sự tự

đổi mới liên tục bằng cách tạo

ra các thiết kế mới; đổi mới kỹ

thuật về cơ khí, hóa học và

hoàn thiện quy trình; và tạo ra

một nhãn hiệu tập thể mạnh

cho các loại vải lụa từ San

Leucio. Mặc cho sự cạnh tranh

của các loại vải rẻ tiền từ khắp

nơi trên thế giới, Gustavo và

42 nhân viên của ông vẫn duy

trì vị thế thị trường mạnh mẽ

thông qua hoạt động đổi mới

sáng tạo và chất lượng sản

phẩm.

Nghiên cứu và phát triển

De Negri không sử dụng loại

vải dệt tiêu chuẩn. Mỗi kết quả

của sáng tạo là được tạo ra từ

nhiều tháng nghiên cứu và

phát triển về thiết kế, màu sắc,

dệt và hoàn thiện. Gustavo De

Negri bắt đầu quy trình sáng

tạo bằng cách nghiên cứu cả

xu hướng thời trang và trang

trí nội thất. Sau đó ông thảo

luận về ý tưởng với hai nhà

thiết kế của mình để lựa chọn.

Trong những tháng tiếp theo,

các nhà thiết kế nghiên cứu

các thiết kế và các tác phẩm

nghệ thuật để tạo ra hai hoặc

ba thiết kế mới, mà De Negri

thử nghiệm với khách hàng

của mình. Từ phản hồi của họ,

một thiết kế được lựa chọn và

một sản phẩm thử nghiệm

được sản xuất để kiểm tra

chất lượng khác nhau của vải,

màu sắc và dệt.

Công ty ra mắt mẫu thiết kế

mẫu mới vào tháng 1 hàng

năm tại hội chợ thương mại

Proposte ở Como, Ý, nơi các

nhà trang trí nội thất của thế

giới chọn những loại vải mà họ

muốn làm của riêng mình. De

Negri làm việc với họ để cá

nhân hóa các thiết kế theo nhu

cầu của họ trong thời gian cho

hội chợ Maison & Objet tháng

9 ở Paris.

Gustavo giải thích: "Có thể mất

đến 3 năm cho một mẫu để

đến Proposte. Và đôi khi, mẫu

đến đó, nó đã đi trước thời đại.

Có thể mất 2-3 năm để các

nhà thiết kế khác bắt kịp, trước

khi trở thành món hàng phải

có". Tuy nhiên, ông vẫn tin

tưởng vào thiết kế sáng tạo là

một phần quan trọng trong

thành công của De Negri.

Sáng chế và bí mật thương

mại

Các yếu tố chính khác là đổi

mới kỹ thuật. De Negri sử

dụng các bí mật thương mại

để bảo vệ việc sửa đổi, cải tiến

và tuỳ biến dây chuyền sản

xuất từ xoắn đến nhuộm và

dệt cũng như thành phẩm.

C A S E S T U D Y

CHIẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGÀNH DỆT MAY –
CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SME
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Các yếu tố chính khác là đổi

mới kỹ thuật. De Negri sử

dụng các bí mật thương mại

để bảo vệ việc sửa đổi, cải

tiến và tuỳ biến dây chuyền

sản xuất từ xoắn đến nhuộm

và dệt cũng như thành phẩm.

Mỗi bốn kén tằm giòn sản xuất

một sợi tơ siêu mịn dài 1.000

mét. Năm đến tám sợi tơ siêu

mịn được xoắn để làm một

sợi, có thể được dệt thành vải.

De Negri mua kén tinh khiết và

sạch sẽ của Trung Quốc ở

Como, nơi có khoảng 80% lụa

Châu Âu được sản xuất.

Nhưng quá trình từ sợi lụa

sang dệt trong các nhà máy

De Negri là duy nhất. Máy đã

được chỉnh sửa - một số đã

được chế tạo từ đầu - làm cho

hầu như không thể cho người

bắt chước sao chép lại cùng

một quy trình và sản phẩm có

cùng chất lượng.

Gustavo De Negri làm việc với

hãng sản xuất máy dệt

Milanese để cải tiến máy móc

và điều chỉnh chúng cho phù

hợp với yêu cầu của công ty

mình. Trong một thỏa thuận

duy nhất, nhà sản xuất thực

hiện các thay đổi miễn phí và

Gustavo De Negri ủy quyền

cho họ để kết hợp những cải

tiến trong máy mới của họ.

Ông nói rằng nó là một việc tốt

cho ông, "Tôi nhận được máy

được sản xuất theo thông số

kỹ thuật của tôi miễn phí và

lần đầu tiên trên thị trường với

kỹ thuật mới này. Theo thời

gian sản phẩm bắt chước sẽ

ra đời, chúng tôi đã chuyển

sang một sản phẩm tốt hơn".

Những gì ông không đề cập

đến là những sửa đổi các

khung cửi mà ông đã làm

thêm vào các máy dệt trong

nhà máy của mình.

Ông cũng đã làm việc với các

nhà nghiên cứu trường đại

học địa phương để phát triển

các kỹ thuật mới để hoàn thiện

vải. Một sự đổi mới tạo nên

các sản phẩm gấm thêu (một

loại vải mà trong đó hoa văn

được dệt lên) để treo lên như

lụa sáng. Một kết quả sáng tạo

tạo khác tạo ra hiệu ứng dập

nổi trên lụa - giống như da nổi.

Một sản phẩm khác nữa thì

tạo ra một hiệu ứng

watermark mới. Ông hiện

đang làm việc với một trường

đại học về một công nghệ

nano mà ông nói sẽ làm cách

mạng hóa ngành công nghiệp

này. Làm thế nào, chúng ta sẽ

phải chờ đợi để tìm hiểu.

Quan hệ đối tác và Nhãn

hiệu tập thể

Năm 2006, bốn nhà sản xuất

hàng dệt lụa San Leucio, gồm

G. De Negri & Za.Ma, Tesseci

& Cicala, Bologna &

Marcaccho và ALOIS thông

báo thành lập một liên minh

đoàn kết thế mạnh của họ và

củng cố vị trí của họ trong

ngành dệt để đương đầu với

mối đe dọa từ các nhà sản

xuất dệt may của Trung Quốc.

Mục tiêu của liên minh là thiết

lập cơ cấu tổ chức cho các

hoạt động chung nhằm thúc

đẩy ngành và sản phẩm của

họ; tạo ra sự hiệp lực với các

trường đại học để đổi mới và

vượt lên trên sự cạnh tranh

nước ngoài; và đăng ký và

quản lý nhãn hiệu tập thể San

Leucio Textile Silk Quality.

Gustavo De Negri là một trong

những thành viên chính của

liên minh mang lại động lực

cao. Ông mô tả nhãn hiệu là

"cần thiết" trong quan điểm

cạnh tranh. Ông nhìn thấy

thương hiệu này là một biểu

tượng của di sản San Leucio

bởi nơi đây tạo ra các loại tơ

phong phú và chất lượng cao.

Chỉ có bốn thành viên của liên

hiệp - có gia đình là thành viên

của ngành sản xuất tơ lụa của

San Leucio trong nhiều thế hệ

- được phép sử dụng nhãn

hiệu cho các loại vải lụa tơ

tằm, sản xuất tại San Leucio

cho doanh nghiệp đến lĩnh

vực kinh doanh.

Kết quả kinh doanh

De Negri & Za.Ma có thể là

một công ty nhỏ, nhưng họ đã

tiếp tục đi trước bằng cách

suy nghĩ lớn. Vải lụa của công

ty trang trí cho các ngôi nhà

của những gia đình giàu có và

nổi tiếng, tổng thống, cung

điện hoàng gia và những chiếc

du thuyền sang trọng. De

Negri để các loại vải được

thực hiện bởi các nhà trang trí

nội thất nổi tiếng tại hội chợ

Maison & Objet có uy tín ở

Paris như của riêng họ. Danh

sách khách hàng của De Negri

bao gồm Ralph Lauren Home

và Christopher Hyland Inc -

nhà cung cấp hàng dệt may

sang trọng lớn nhất châu Âu

và trên thế giới.

Tiếp tục phát triển

Gustavo De Negri & Za.Ma

đang phải đối mặt với một

thách thức lớn từ các nhà sản

xuất lụa bên ngoài châu Âu,

đặc biệt là từ châu Á. Công ty

đối mặt với thách thức này

bằng cách duy trì lợi thế cạnh

tranh thông qua đổi mới và

chất lượng. Các sản phẩm

cao cấp của doanh nghiệp Ý

vượt trội so với các phiên bản

rẻ hơn từ các đối thủ cạnh

tranh thông qua chất lượng và

các thiết kế dệt hiện đại. Nhãn

hiệu tập thể San Leucio đã

giúp duy trì uy tín độc quyền

của thương hiệu về chất

lượng vượt trội này.



Khi quyết định khởi sự kinh doanh, các startup

phải đối mặt với rất nhiều thách thức và các rào cản.
Các thách thức đến từ thị trường, mô hình, chiến
lược kinh doanh và khung pháp lý. Quản trị tài sản trí
tuệ cũng là một trong những thách thức như vậy
thậm chí nó mang tính quyết định cho việc thành
công của startup, bởi đa phần các startup được bắt
đầu từ một ý tưởng. Là một loại tài sản trí tuệ, có
thể hàm lượng sáng tạo dành cho nhãn hiệu và chỉ
dẫn thương mại nói chung không cao như các tài sản
trí tuệ khác, tuy nhiên, quá trình tạo lập ra nó lại gây
nên nhiều tranh cãi giữa chủ sở hữu và nhà tư vấn.
Bởi vậy, khi tạo lập một cái tên mới việc tìm hiểu các
khung pháp lý liên quan là một trong những công
việc quan trọng không kém với quá trình lập chiến
lược và kế hoạch kinh doanh của các startup.

Tranh cãi về sáng tạo tên nhãn hiệu mới giữa luật sư
tư vấn và chủ sở hữu nhãn hiệu được coi là những
“trận chiến dai dẳng mang tính lịch sử”. Trung tâm
của cuộc chiến này mang tên “tính mô tả”. Các luật
sư tư vấn về sở hữu trí tuệ cũng phải tham gia công
việc này bởi vì họ có nhiệm vụ kiểm tra và tư vấn các
nhãn hiệu nào phù hợp, có khả năng được bảo hộ
hay không. Các startup khi khởi sự kinh doanh có xu
hướng thích chọn các từ ngữ mang tính mô tả để
đặt tên cho nhãn hiệu bởi những dấu hiệu này dễ
dàng nhận biết, dễ dàng để họ thực hiện các công
việc tiếp theo để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến
người tiêu dùng như các hoạt động quảng cáo, PR,
marketing và các hoạt động khác phục vụ cho mục
đích xây dựng thương hiệu và thu hút khách hàng.
Ngược lại, các Luật sư sở hữu trí tuệ luôn luôn bác
bỏ các từ ngữ mang tính mô tả bởi vì … pháp luật
không cho phép như vậy, xu hướng của họ là lựa

chọn các từ ngữ bất kỳ không có nghĩa hoặc các từ
có nghĩa nhưng không liên quan đến sản phẩm/dịch
vụ mà nó đang gắn vào.
Sở dĩ pháp luật không cho phép sử dụng dấu hiệu từ
ngữ mang tính mô tả bởi vì đó là những dấu hiệu rất
yếu. Nhãn hiệu có tính mô tả là nhãn hiệu diễn đạt
mục đích mong muốn, chức năng, thành phần cấu
tạo, chất lượng, công dụng, nơi sản xuất của sản
phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu, … nếu pháp luật cho
phép một người nào đó sử dụng từ ngữ mô tả cho
các sản phẩm dịch vụ của họ thì đồng nghĩa với việc
cho phép họ có quyền ngăn ngừa các đối thủ cạnh
tranh cũng sử dụng từ ngữ mô tả này trong sản
phẩm/dịch vụ tương ứng, và như thế là tạo ra sự
không công bằng. Thử tưởng tượng một đơn vị cung
cấp các sản phẩm may mặc mà được độc quyền sử
dụng các từ COTTON hay SILK cho sản phẩm của
mình thì sẽ ngăn ngừa các tổ chức và cá nhân khác
sử dụng từ COTTON hay SILK để mô tả sản phẩm của
họ tới người tiêu dùng trong các hoạt động quảng
cáo, marketing, … Trên thực tế vẫn có những nhãn
hiệu mang tính mô tả được bảo hộ, nếu nhãn hiệu
đó được sử dụng thường xuyên, rộng rãi nhiều
người biết đến trước thời điểm đăng ký, chẳng hạn
như BEST cho xe gắn máy, CLEAR cho dầu gội đầu,
…ở Mỹ những nhãn hiệu như vậy được gọi là nó có ý
nghĩa phụ (secondary meaning). Tuy nhiên, kể cả khi
nó được bảo hộ (trong trường hợp đạt được
secondary meaning) thì khả năng bảo vệ nó rất khó
khăn và tốn kém, những nhãn hiệu mang tính mô tả
được đăng ký tốn rất nhiều thời gian, chi phí và công
sức để chứng minh khả năng phân biệt qua quá trình
sử dụng.
Vậy giải pháp nào cho các startup khi không được sử 
dụng các từ ngữ mang tính mô tả để làm nhãn hiệu 
cho sản phẩm/dịch vụ mà lại muốn truyền tải được 
nhiều nhất đến người tiêu dùng? 
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Tên gợi ý

Tên gợi ý là một trong những cách thức rất được
ưa chuộng để đặt làm nhãn hiệu. Từ gợi ý có hai
loại, nó có thể là từ có nghĩa không có nghĩa. Tuy
nhiên, nhìn vào dấu hiệu đó khách hàng có thể liên
tưởng đến ngay sản phẩm dịch vụ mà tên gọi đó
gắn vào. Cách tạo tên nhãn hiệu này rất hiệu quả
để thực hiện các hoạt động marketing bởi sự liên
tưởng mà tên gọi mang lại. Có thể kể ra nhiều ví dụ
điển hình như NIVEA (cho sản phẩm mỹ phẩm) bắt
nguồn từ NIVIS (tiếng La tinh có nghĩa là tuyết);
PANADOL cho sản phẩm dược phẩm có thành phần
hoạt chất là PARACETAMOL; SURFACE cho dòng
máy tính cao cấp của Microsoft; JAGUAR trong
tiếng Anh là báo đốm, nó gợi lên sự sung mãn,
nhanh nhẹn, giàu có, thịnh vượng đó chính là lý do
hãng xe FORD đã chọn từ này để đặt cho dòng xe
hơi đắt tiền của mình; TOYOTA chọn từ LEXUS với
mục đích tương tự, LEXUS bắt nguồn từ LUXURY
(xa xỉ), …

Tên tùy ý

Tên gọi tùy ý là tên có nghĩa trong từ điển, tuy nhiên
ý nghĩa của nó chẳng có sự liên quan nào đối với sản
phẩm và dịch vụ mà nhãn hiệu gắn vào. Nhãn hiệu
nổi tiếng nhất trên thế giới tại thời điểm hiện tại -
APPLE là một cái tên như vậy. Một số tên khác nổi
tiếng thế giới cũng lựa chọn phương pháp đặt tên
tùy ý như ALIBABA cho dịch vụ thương mại điện tử,
cũng cho dịch vụ thương mại điện tử, ở Việt Nam có
Rồng Bay, Én Bạc. Tuy nhiên, lựa chọn tên gọi này các
startup cần phải rất cân nhắc bởi sự tốn kém trong
hoạt động marketing. Tên gọi này không có sự liên
tưởng, không mô tả nên sẽ tốn thời gian và công sức
cũng như chi phí để khách hàng có thể biết đến sản
phẩm của mình

Tên sáng tạo

Tên sáng tạo là loại tên gọi do chủ sở hữu sáng tạo
nên, cho đến khi được chủ sở hữu đăng ký và sử
dụng, nó chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cuốn từ
điển nào. Giống như tên tùy ý, tên sáng tạo cũng là
một loại tên gọi gây tốn kém trong hoạt động
marketing. Tuy nhiên, tên sáng tạo lại đảm bảo sự
khả năng được đăng ký cao nhất trong các loại nhãn
hiệu bởi sự độc đáo của nó. Các đối thủ cạnh tranh
sẽ khó có lý do biện minh về việc trùng lặp ý tưởng
trong trường hợp họ sao chép tên gọi của các chủ
nhãn hiệu, ví dụ XEROX cho máy photocopy, KODAK
cho vật tư ảnh. …

Trong hoạt động marketing và truyền thông thương hiệu, các startup không chỉ dựa vào thuần túy tên nhãn
hiệu mà còn có biểu trưng (logo), taglines, slogans, các chỉ dẫn thương mại khác như hình ảnh, âm thanh, mùi
vị và cả các câu chuyện truyền thông. Tất cả những yếu tố này đều dựa vào định vị thương hiệu, các giá trị mà
chủ sở hữu muốn cung cấp cho khách hàng của mình. Thị trường hàng hoá/dịch vụ sẽ ngày càng phong phú,
đồng nghĩa với việc hằng này có hàng ngàn hàng triệu các nhãn hiệu mới được ra đời. Bởi vậy, sử dụng bất kỳ
tiêu chí nào để đặt tên nhãn hiệu, các startup nên lưu ý đặc biệt tới định vị của mình, sản phẩm và dịch vụ
đứng ở đâu trong tâm trí khách hàng, mang lại giá trị gì thì khi đó tên gọi mới thực sự có ý nghĩa và được sử
dụng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Tên chủ sở hữu

Giải pháp nhanh chóng và đơn giản nhất là sử dụng
tên chủ sở hữu để làm nhãn hiệu và cách thức này
khá được ưa chuộng trước đây bởi tên nó mang một
dấu ấn cá nhân đặc biệt của chủ thương hiệu. Tuy
nhiên, hiện nay phương pháp đặt tên này ít được sử
dụng do nó thể hiện rất hạn chế cho các tính cách và
hình mẫu của thương hiệu mà tên nhãn hiệu đang
đại diện. Do vậy, các startup đang hướng tới các cách
thức khác mà vừa đảm bảo được khả năng bảo hộ
cũng như thể hiện được khát vọng và mong muốn
của mình khi khởi sự kinh doanh
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Tôi có dự định mở một spa chăm sóc sắc đẹp tên là
“The Best Spa”. Tôi muốn đăng ký bảo hộ cho tên
Spa của mình. Vậy tên spa của tôi có khả năng đăng
ký không?

Trả lời:
Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 74 Luật sở
hữu trí tuệ, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng
phân biệt nếu chứa những “dấu hiệu chỉ thời gian,
địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số
lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng,
giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả hàng
hoá, dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt
được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử
dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu”
Do đó, tên Spa của bạn là “The Best Spa” được coi là
không có khả năng phân biệt và sẽ không được bảo
hộ theo quy định của pháp luật.
Vì vậy để có thể đăng ký bảo hộ, Spa của bạn cần đổi
sang một tên khác.

Công ty của tôi mới thành lập, hoạt động trong lĩnh
vực sản xuất dược phẩm nhưng chưa đi vào sản
xuất. Tuy nhiên đã xác định được danh mục sản
phẩm sẽ sản xuất và đặt tên cho sản phẩm.
Hỏi:
- Chưa sản xuất sản phẩm thì có đăng ký bảo hộ

cho tên sản phẩm được không?
- Chi phí cho bảo hộ tên công ty và tên sản phẩm

là bao nhiêu?

Trả lời:
- Sản phẩm chưa sản xuất vẫn có thể thực hiện thủ

tục đăng ký bảo hộ cho tên sản phẩm.
- Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Luật sở

hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp đối với
tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng
hợp pháp tên thương mại đó. Công ty của bạn đã
thành lập nên tên công ty (tên thương mại) được
coi là đã được sử dụng hợp pháp và quyền sở
hữu công nghiệp đối với tên công ty đã phát sinh
mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

- Chi phí bảo hộ cho tên sản phẩm (Nhãn hiệu)
được xác định trên căn cứ số Nhãn hiệu đăng ký
bảo hộ và phạm vi bảo hộ của từng Nhãn hiệu. Vì
thông tin bạn cung cấp không được đầy đủ nên
chúng tôi chưa thể trả lời chính xác được mức
phí.

Công ty tôi hiện đang hoạt động trong lĩnh vực đào
tạo từ năm 2015 (cụ thể là mở trung tâm đào tạo
ngoại ngữ). Chúng tôi đang có dự định đăng ký bảo
hộ cho mẫu logo của Công ty là “Thiên An”. Nhưng
qua quá trình tra cứu, chúng tôi nhận được thông
tin rằng Công ty Long Vĩ đã nộp đơn đăng ký Nhãn
hiệu “Thiên An” cho lĩnh vực giáo dục với các thiết
kế giống y hệt với mẫu logo mà Công ty chúng tôi
dự định đăng ký. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng đã
tìm hiểu được rằng Công ty Long Vĩ đang hoạt động
trong lĩnh vực sản xuất chai nhựa. Vậy chúng tôi có
thể làm gì để có thể đăng ký đăng ký mẫu logo của
Công ty chúng tôi?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ “Kể
từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công
bố trên Công báo sở hữu công nghiệp đến trước
ngày ra quyết định cấp Văn bằng bảo hộ, bất kỳ
người thứ ba nào cũng có quyền có ý kiến với cơ
quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp
về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ đối với
đơn đó. Ý kiến phải được lập thành văn bản kèm
theo các tài liệu hoặc trích dẫn nguồn thông tin để
chứng minh”, Công ty có quyền nộp công văn gửi
Cục Sở hữu trí tuệ về việc phản đối cấp Văn bằng
bảo hộ cho đơn đăng ký Nhãn hiệu của Công ty Long
Vĩ. Theo đó, Công ty phải đưa ra được những chứng
cứ và lý lẽ chứng minh việc Công ty đã sử dụng mẫu
Nhãn hiệu “Thiên An” và thực tế hoạt động của Công
ty Long Vĩ không hề liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
Và việc Long Vĩ đăng ký Nhãn hiệu của Công ty với
mục đích không trung thực nhằm chiếm đoạt Nhãn
hiệu.
Song song với quá trình phản đối đơn, Công ty nên
tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu ngay
lập tức tại Cục Sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền lợi
của mình.
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Công ty tôi hiện đang kinh doanh trong lĩnh vực
thời trang. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, nên
chúng tôi đang có dự định mua lại Nhãn hiệu thời
trang của “Momefa” Công ty Thời đại. Để được sở
hữu Nhãn hiệu Momefa, chúng tôi có cần phải làm
thủ tục gì tại cơ quan nhà nước hay không?

Trả lời:
Việc trước tiên Công ty nên kiểm tra xem Nhãn hiệu
Momefa của Công ty Thời Đại đã được bảo hộ hay
đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ hay chưa.
Trong trường hợp Nhãn hiệu Momefa đã nộp đơn
đăng ký và đang trong giai đoạn xử lý hồ sơ, Công ty
sẽ tiền hành thủ tục chuyển giao đơn đăng ký Nhãn
hiệu
Trong trường hợp Nhãn hiệu Momefa đã được bảo
hộ (được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu),
Công ty sẽ tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền
sở hữu trí
Hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai đăng ký
- Hợp đồng đăng ký chuyển giao/ chuyển nhượng
- Đơn đăng ký Nhãn hiệu/Giấy chứng nhận đăng ký

Nhãn hiệu/
Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao/
chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là 02
tháng (không bao gồm thời gian sửa chữa thiếu sót).

Ngày 15/1/2008, Công ty tôi đã nộp đơn đăng ký
bảo hộ Nhãn hiệu “Falihu” và được Cục Sở hữu trí
tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu số
268956 vào ngày 27/11/2010.
Theo quy định của pháp luật, Giấy chứng nhận
đăng ký Nhãn hiệu của chúng tôi đã hết hiệu lực
vào ngày 15/01/2018. Tuy nhiên, chúng tôi đã quên
mất không làm thủ tục gia hạn. Bây giờ, chúng tôi
có thể tiến hành thủ tục gia hạn được hay không?

Trả lời
Theo quy định tại điểm 20.4.b thông tư số
01/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn thi hành Nghị định
số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 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
Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn
quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng
kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết
hiệu lực và chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn
cho mỗi tháng nộp muộn.
Vì vậy, tại thời điểm hiện tại Công ty có thể tiến
hành thủ tục gia hạn. Lệ phí gia hạn sẽ phụ thuộc
vào phạm vi đăng ký của Nhãn hiệu và thời gian nộp
muộn
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