Thủ tục Đăng ký bảo hộ các đối tượng của sở hữu trí tuệ

I. Hồ sơ đăng ký các đối tượng của sở hữu trí tuệ
1. Hồ sơ đăng ký đối với sáng chế/giải pháp hữu ích.
Để được bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích thì cần phải nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc
quyền đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích. Đơn gồm những tài liệu sau:
- Tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế theo mẫu MTK03 - 03 bản
- Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích - 03 bản
- Yêu cầu bảo hộ
- Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán...(nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp hữu ích
nêu trong bản mô tả - 03 bản
- Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu
cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế - 01 bản
- Chứng từ nộp lệ phí - 01 bản
Yêu cầu:
Đối với bảng mô tả: phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của giải pháp kỹ thuật cần được bảo
hộ. Trong bảng mô tả phải có đầy đủ các thông tin đến mức căn cứ vào đó, bất kỳ người
nào có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện được giải
pháp đó.
Bản mô tả phải làm rõ được tính mới, trình độ sáng tạo (nếu đối tượng cần bảo hộ là
sáng chế) và khả năng áp dụng kỹ thuật cần bảo hộ.Bản mô tả bao gồm các nội dung sau:
• Chỉ số phân loại sáng chế quốc tế (theo thỏa ước Strasbourg),
• Tên giải pháp kỹ thuật,
• Lĩnh vực trong đó giải pháp kỹ thuật được sử dụng hoặc liên quan,
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• Tình trạng kỹ thuật thuộc lĩnh vực nói trên tại thời điểm nộp đơn (các giải pháp kỹ
thuật đã biết),
• Bản chất của giải pháp kỹ thuật,
• Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có),
• Ví dụ thực hiện giải pháp kỹ thuật,
• Những lợi ích có thể đạt được (hiệu quả của giải pháp kỹ thuật)
2. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
Đơn yêu cầu cấp giấy chững nhận đối với nhãn hiệu hàng hóa gồm tài những tài liệu
sau:
- Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa theo mẫu MTK01 - 03 bản
- Mẫu nhãn hiệu - 15 bản
- Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp - 01 bản
- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn
của người khác (chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp
đơn kể cả đơn đã nộp, hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...) - 01 bản
- Quy chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiêu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể - 01 bản
- Bản sao đơn đầu tiên hoặc giấy chững nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu
hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế - 01 bản
- Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu nhãn hiệu chứa đựng các
thông tin đó - 01 bản
- Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền nếu tên nhãn hiệu có sử dụng các biểu tượng, tên
riêng - 01 bản
- Chứng từ nộp lệ phí - 01 bản
Yêu cầu
Đối với tờ khai:
Phần mô tả nhãn hiệu phải làm rõ khả năng phân biệt của nhãn hiệu, trong đó phải
chỉ rõ từng yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu. Nếu
nhãn hiệu có chứa từ ngữ không phải là tiếng việt thì phải ghi rõ cách phát âm (phiên
âm ra tiếng Việt) và nếu từ ngữ đó có nghĩa thì phải dịch nghĩa ra tiếng Việt.
Nếu các chữ, từ ngữ yêu cầu bảo hộ được trình bày dưới dạng hình họa của các chữ,
từ ngữ đó;
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Nếu nhãn hiệu có chứa chữ số không phải là chữ số ả rập hoặc chữ số La mã thì phải
dịch ra chữ số ả rập;
Nếu nhãn hiệu gồm nhiều phần tách biệt nhau nhưng được sử dụng đồng thời trên
một sản phẩm thì phải nêu rõ vị trí gắn từng phần của nhãn hiệu đó trên sản phẩm
hoặc bao bì đựng sản phẩm;
Phần khai các danh mục sản phẩm, dịch vụ phải phù hợp hoặc cùng loại với sản
phẩm dịch vụ được phép kinh doanh như đã nêu trong Giẫy phép kinh doanh hoặc
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phải được phân nhóm theo bảng phân loại
quốc tế các sản phẩm dịch vụ (theo thỏa ước Nixo
Đối với mẫu nhãn hiệu: phải được trình bày rõ ràng với kích thước không được vượt quá
khuôn khổ 80mm x 80mm. Nếu yêu cầu bảo hộ màu sắc thì tất cả các mẫu nhãn hiệu đều phải
được trình bày đúng mầu sắc cần bảo hộ.
3. Hồ sơ đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp:
Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp gồm những tài liệu sau:
- Tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo mẫu MTK02- 03 bản
- Bảng mô tả kiều dáng công nghiệp - 03 bản
- Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp - 06 bản
- Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa
nhãn hiệu hàng hóa - 01 bản
- Bản sao đơn đẩu tiên hoặc tài liệu hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong
đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế - 01 bản
- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn
của người khác (giấy chứng nhận thừa kế, giấy chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao
quyền nộp đơn, hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động...) - 01 bản
- Chứng từ nộp lệ phí - 01 bản
Yêu cầu:
Đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp: phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của kiểu
dáng công nghiệp, phải phù hợp với bộ ảnh chụp hay bản vẽ và bao gồm các nội dung sau:
• Tên kiểu dáng công nghiệp
• Chỉ số phân loại quốc tế
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• Lĩnh vực sử dụng
• Các kiểu dáng tương tụ đã biết
• Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ
• Bản chất của kiểu dáng công nghiệp (mô tả những đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu
dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với kiểu dáng công nghiệp đã biết)
Đối với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ: phải thể hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng công nghiệp
như đã được mô tả nhằm xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó, cụ
thể:
• ảnh chụp/ bản vẽ phải rõ ràng và sắc nét, không được lẫn các sản phẩm khác với sản
phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ;
• tất cả ành chụp/ bản vẽ phải theo cùng một tỷ lệ. Kích thước mỗi tấm ảnh chụp không
được nhỏ hơn 90mm x 120mm và không được lớn hơn 210mm x 297mm
4. Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý:
- Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý theo mẫu MTK04 - 03 bản
- Bản sao tài liệu kinh doanh hợp pháp (giấy đăng ký kinh doanh) - 01 bản
- Bảng thuyết minh về đặc thù, chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý - 01 bản
- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền rằng sản phẩm do người nộp đơn sản xuất hoặc
kinh doanh thương mại có tính chất, chất lượng đặc thù và được sản xuất tại vùng lãnh
thổ tương ứng với tên gọi xuất xứ hàng hóa đó - 01 bản
- Bản đồ mô tả phạm vi lãnh thổ tương ứng trong đó có chỉ dẫn địa điểm sản xuất, kinh
doanh của người nộp đơn - 01 bản
- Bản sao văn bằng bảo hộ do nước xuất xứ cấp, hoặc tài liệu của nước xuất xứ xác nhận
quyền của người nộp đơn được sử dụng chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc từ nước ngoài - 01
bản
- Chứng từ nộp lệ phí - 01 bản
5. Đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ:
- Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ theo mẫu MTK05 - 02 bản
- Bản gốc văn bằng bảo hộ
- Tài liệu xác nhận việc sửa đổi tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ - 01 bản
- Bộ bản chụp hoặc bản vẽ phương án KDCN cần loại bỏ - 02 bộ
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- Mẫu nhãn hiệu hàng hóa đã sửa chữa - 10 bản
- Chứng từ nộp lệ phí - 01 bản
6. Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
- Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ theo mẫu MTK06 - 02 bản
- Bản gốc văn bằng bảo hộ
- Chứng từ nộp lệ phí - 01 bản
7. Đơn đăng ký hợp đồng chuyền giao quyền sở hữu công nghiệp
- Tờ khai đề nghị đăng ký hợp đồng chuyền giao quyền sở hữu công nghiệp theo mẫu
MTK07 - 02 bản
- Bản gốc hoặc bản sao Hợp đồng chuyển giao, kể cả phụ lục (nếu có); nếu Hợp đồng làm
bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch có xác nhận công chứng - 02 bản
- Bản gốc văn bằng bảo hộ (đối với trường hợp chuyển giao quyền sở hữu đối tượng
SHCN); hoặc bản sao văn bằng bảo hộ (đối với trường hợp chuyền giao quyền sử dụng
đối tượng SHCN), nếu Hợp đồng cần đăng ký là hợp đồng Li-Xăng thứ cấp thì phải kèm
theo giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng li-xăng độc quyền trên thứ cấp - 01 bản
- Văn bản đồng ý của các chủ sở hữu chung về việc chuyển giao quyền nếu quyền SHCN
tương ứng là chủ sở hữu chung; hoặc nếu không đạt được điều thỏa thuận nói trên thì
phải có văn bản giải trình lý do của việc không đồng ý của số chủ sở hữu chung còn lại 01 bản
-

Giấy phép kinh doanh của bên nhận (bản sao có công chứng) - 01 bản

- Chứng tử nộp lệ phí - 01 bản
II. Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ các đối tượng của sở hữu trí tuệ
1. Thực hiện việc nộp đơn:
- Đơn đăng ký được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục sở hữu trí tuệ tại địa chỉ:
- Cục sở hữu trí tuệ, 386 Nguyễn Trãi - Hà Nội
- tài khoản: 920.90.006 Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân
- Tổ chức, cá nhân Việt Nam có quyền tự mình nộp đơn đăng ký hoặc có thể thông qua
dịch vụ trung gian của một tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thay mặt mình
làm và nộp đơn
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- Tổ chức, cá nhân nước ngoài không thường trú hoặc không có đại diện hợp pháp, không
có cơ sở kinh doanh thực thụ ở Việt Nam nộp đơn thông qua việc ủy quyền cho tổ chức
dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
- Lệ phí đăng ký có thể được nộp bằng tiền mặt, séc, chuyển khoản hoặc ủy nhiệm chi cho
cục sở hữu công nghiệp
2. Qui trình xét nghiệm đơn - nhận đơn
* Xét nghiệm hình thức
Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích đều phải được
xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay
không. Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, thì Cục sở hữu trí tuệ xác nhận ngày
nộp đơn hợp lệ, số đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn
quyết định chấp nhận đơn. Các yêu cầu của đơn hợp lệ gồm có: Các yêu cầu chung, các
yêu cầu cụ thể về hình thức và các yêu cầu về tính thống nhất của đơn sở hữu công
nghiệp. Thời hạn xét nghiệm hình thức là 03 tháng kể từ ngày đơn đến Cục sở hữu trí tuệ
* Công bố đơn
Các đơn sáng chế, giải pháp hữu ích đã được công nhận là đơn hợp lệ đều được
Cục sở hữu trí tuệ công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Công báo này được ấn
hành hàng tháng. Bất kỳ ai có nhu cầu đều có thể yêu cầu Cục sờ hữu trí tuệ cung cấp bản
in công báo và bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích có liên quan và phải trả tiền mua
công báo và/hoặc phí sao chụp bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích
* Xét nghiệm nội dung
Việc xét nghiệm nội dung chỉ được tiến hành khi có yêu cầu xét nghiệm nội dung
của người nộp đơn hoặc của người thứ ba với điều kiện yêu cầu xét nghiệm nội dung
được nộp cho cục sở hữu trí tuệ trong thời gian 42 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn
sáng chế và 36 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn Giải pháp hữu ích. Quá thời hạn trên,
nếu không có yêu cầu xét nghiệm nội dung, thì đơn coi như không nộp. Người yêu cầu
xét nghiệm nội dung phải nộp lệ phí theo quy định. Mục đích của việc xét nghiệm nội
dung đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ là để xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng
các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không.
* Cấp văn bằng bảo hộ/đăng bạ
Căn cứ vào kết quả xét nghiệm nội dung, nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các
tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đơn kết quả xét nghiệm
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và yêu cầu nộp lệ phí đăng bạ, lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, lệ phí công bố Văn bằng bảo
hộ và lệ phí duy trì hiệu lực năm thứ nhất và năm thứ hai.
Nếu người nộp đơn nộp các lệ phí nêu trên, thì Cục sở hữu trí tuệ tiến hành các thủ
tục cấp văn bằng bảo hộ cho người nộp đơn, đăng bạ và công bố văn bằng bảo hộ. Nếu
người nộp đơn không nộp lệ phí theo yêu cầu, thì đơn coi như bị rút bỏ.
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