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THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP  

ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính  

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 

 
 

 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 (sau đây gọi tắt là Luật Sở hữu trí tuệ); 

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi,  

bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 (sau 

đây gọi tắt là Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính);  

Căn cứ Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp (sau đây gọi tắt là 

Nghị định 97/2010/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 

hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định 128/2008/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 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; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (sau đây 

gọi tắt là Nghị định 103/2006/NĐ-CP sửa đổi); 

Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị định số 

119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (sau đây gọi tắt là Nghị định 105/2006/NĐ-CP 

sửa đổi); 

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

Căn cứ văn bản nhất trí của các bộ quản lý các lĩnh vực liên quan: Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Y tế; 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể một số nội 

dung liên quan đến việc thi hành một số điều của Nghị định 97/2010/NĐ-CP,  



 2 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng 

1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 2 Nghị định 

97/2010/NĐ-CP bị xử phạt hành chính khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Thực hiện hành vi vi phạm được quy định tại Chương II Nghị định 

97/2010/NĐ-CP; 

b) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thuộc đối tượng bị xử phạt hành 

chính theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; 

c) Thực hiện hành vi vi phạm trong thời hiệu xử phạt quy định tại các 

khoản 1, 2, 3 Điều 10 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.   

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan quy định tại Điều 2 Nghị định 

97/2010/NĐ-CP bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân có đơn yêu cầu xử lý vi phạm hành chính; tổ chức, cá 

nhân có quyền và lợi ích liên quan trong quá trình xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 

b) Cơ quan, cán bộ có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết đơn yêu cầu xử lý 

vi phạm hành chính, kiểm tra, thanh tra và xử lý hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;  

c) Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp; cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp; 

d) Tổ chức, cá nhân có chức năng thực hiện hoạt động giám định sở 

hữu công nghiệp; tổ chức, cá nhân hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu 

công nghiệp; 

đ) Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, cơ quan có thẩm quyền xử phạt 

có trách nhiệm thu, nộp, trích chuyển tiền phạt, tiền thu lợi bất hợp pháp do thực 

hiện hành vi vi phạm hành chính mà có; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách 

nhiệm thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý hoạt động 

kinh doanh, quảng cáo, in ấn, mạng thông tin điện tử nơi đã xảy ra hành vi vi 

phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp;  

e) Cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan khi nhận được văn bản 

kết luận hoặc quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong 

lĩnh vực sở hữu công nghiệp; 
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g) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoặc quyền, lợi ích liên quan trong 

việc cung cấp tài liệu, chứng cứ xác minh hành vi vi phạm, hàng hóa vi phạm 

hoặc trong thực hiện văn bản kết luận, quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.  

3. Văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được hiểu là văn bản kết luận về hành vi vi phạm, 

văn bản thông báo kết quả xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm 

trên cơ sở ghi nhận thoả thuận của các bên.  

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

ký, trừ trường hợp trong quyết định quy định ngày có hiệu lực thi hành khác, 

tuân theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.   

Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về hiệu lực văn bằng bảo hộ, 

văn bản kết luận của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được hiểu là 

quyết định cấp, từ chối cấp văn bằng bảo hộ; quyết định chấm dứt, huỷ bỏ hiệu 

lực văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu 

lực thi hành theo quy định của pháp luật.  

Điều 2. Hình thức xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Hình thức xử phạt chính 

a) Hình thức phạt cảnh cáo được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP trong trường hợp vi phạm có một hoặc các tình 

tiết sau đây:  

(i) Vi phạm lần đầu với quy mô nhỏ được hiểu là vi phạm lần đầu trong 

lĩnh vực sở hữu công nghiệp, hàng hóa vi phạm có số lượng đến 10 đơn vị sản 

phẩm và tổng giá trị đến dưới 3.000.000 đồng; và có tình tiết giảm nhẹ khác 

quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP; 

(ii) Do cá nhân từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. 

b) Hình thức phạt tiền được áp dụng khi hành vi vi phạm không thuộc 

trường hợp áp dụng hình thức phạt cảnh cáo và tuân theo nguyên tắc sau đây: 

(i) Trường hợp không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì áp dụng mức 

phạt ở mức trung bình của khung phạt tiền. 

(ii) Trường hợp có một hoặc các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 4 

Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP thì áp dụng mức phạt dưới mức trung bình đến 

mức tối thiểu của khung phạt. Một số tình tiết giảm nhẹ được hướng dẫn như sau: 

- Vi phạm do không biết và không có căn cứ để biết về tình trạng bảo hộ 

quyền sở hữu công nghiệp có liên quan theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 

Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là trường hợp vi phạm do bị lừa dối hoặc 

do không được cung cấp thông tin về tình trạng bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp có liên quan hoặc do người khác gây ra mà người vi phạm không biết. 
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- Người vi phạm hành chính đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của vi phạm 

hoặc đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại được áp dụng theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, ví dụ:  

+ Người vi phạm đã ngừng sản xuất, ngừng bán hàng vi phạm khi có yêu cầu 

của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

+ Người vi phạm đã tự nguyện thu hồi hàng vi phạm, thông báo cải chính, 

xin lỗi, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho chủ thể quyền sở hữu công nghiệp.  

(iii) Trường hợp có một hoặc các tình tiết tăng nặng theo quy định tại 

khoản 4 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP thì áp dụng mức phạt từ trên mức 

trung bình của khung tiền phạt đến mức tối đa của khung tiền phạt. Một số tình 

tiết tăng nặng được hướng dẫn như sau: 

- Vi phạm nhiều lần trong cùng lĩnh vực theo quy định tại khoản 2 Điều 9 

Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và khoản 2 Điều 6 Nghị định 128/2008/NĐ-CP 

được hiểu là:  

+ Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp mà 

trước đó đã vi phạm nhưng chưa bị phát hiện hoặc chưa bị xử phạt và chưa hết thời 

hiệu xử phạt; 

+ Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau khi các bên đã thỏa thuận về 

biện pháp giải quyết vụ vi phạm và được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận. 

 - Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm mặc dù người có thẩm quyền đã yêu 

cầu chấm dứt hành vi đó theo quy định tại khoản 8 Điều 9 Pháp lệnh Xử lý vi phạm 

hành chính được hiểu là người vi phạm không chấm dứt hành vi vi phạm, không 

thực hiện biện pháp ngăn chặn, giảm bớt tác hại như ngừng sản xuất, ngừng bán 

hàng vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm.  

2. Hình thức xử phạt bổ sung 

a) Biện pháp tịch thu và xử lý hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm bị 

tịch thu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được thực 

hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 37 Nghị định 97/2010/NĐ-CP. 

b) Biện pháp đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP chỉ áp 

dụng đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan trực tiếp đến hành 

vi vi phạm. Việc đình chỉ được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả  

a) Biện pháp buộc loại bỏ yếu tố vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP có thể thực hiện bằng một hoặc kết hợp nhiều 

phương thức, ví dụ như: tháo, cắt, xoá, mài để loại bỏ các dấu hiệu vi phạm ra 

khỏi hàng hoá, giấy tờ giao dịch kinh doanh, biển hiệu, bao bì hàng hóa, phương 
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tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, phương tiện quảng cáo sao cho không còn 

các yếu tố vi phạm trên hàng hoá, phương tiện là tang vật vi phạm. 

b) Biện pháp buộc thu hồi tên miền, thay đổi tên doanh nghiệp có yếu tố 

vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được 

thực hiện như sau:  

(i) Biện pháp buộc thu hồi tên miền được áp dụng khi bên yêu cầu xử lý 

vi phạm và bên bị yêu cầu xử lý vi phạm không đạt được thoả thuận theo quy 

định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định 97/2010/NĐ-CP và bên bị yêu cầu xử lý vi 

phạm không chấm dứt hành vi chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền 

vi phạm. Biện pháp buộc thu hồi tên miền được ghi trong quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi tên miền là 

Trung tâm Internet Việt Nam. 

(ii) Biện pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp được áp dụng khi bên bị 

yêu cầu xử lý vi phạm không tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp vi 

phạm theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc quyết định xử lý 

của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về sở hữu công nghiệp. Biện pháp 

buộc thay đổi tên doanh nghiệp được ghi trong quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi tên doanh nghiệp 

là cơ quan đăng ký kinh doanh. 

c) Biện pháp buộc tái xuất quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 

97/2010/NĐ-CP được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu giả mạo về sở hữu 

công nghiệp, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu 

để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo sở hữu công nghiệp sau khi đã loại bỏ 

yếu tố vi phạm trên hàng hóa.  

Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa giả mạo sở hữu công nghiệp được xác định theo quy định tại 

khoản 3 Điều 29 Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi.  

Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp buộc tái xuất gồm các chức 

danh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Điều tra chống 

buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, 

Cục trưởng Cục Hải quan. 

d) Đối với hàng hóa vi phạm, nguyên vật liệu, phương tiện sản xuất hàng 

hoá vi phạm, tang vật, phương tiện vi phạm không thuộc đối tượng bị buộc phải 

tiêu huỷ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP thì 

cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào tính chất, đặc điểm của hàng hoá và các tình 

tiết, điều kiện hoàn cảnh cụ thể của vụ việc để quyết định biện pháp xử lý hàng 

hoá, trên cơ sở tham khảo đề xuất, ý kiến của chủ thể quyền, người yêu cầu xử 

lý vi phạm và tổ chức, cá nhân vi phạm.  

Các biện pháp xử lý có thể là cho phép tổ chức, cá nhân vi phạm tận dụng  

hàng hóa, nguyên vật liệu sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm để làm nguyên liệu 
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sản xuất hàng hoá khác; cho phép tổ chức, cá nhân hoàn thiện sản phẩm, đưa sản 

phẩm vào lưu thông hợp pháp sau khi đã được phép của chủ thể quyền; cho 

phép bán đấu giá để sung công quỹ, làm từ thiện, phúc lợi xã hội, với sự đồng ý 

của chủ thể quyền; hoặc các biện pháp khác theo đề nghị và thoả thuận của các 

bên liên quan phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 29 Nghị định 

105/2006/NĐ-CP sửa đổi. 

đ) Trong trường hợp không thể loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc việc loại bỏ 

không đảm bảo triệt để ngăn chặn hành vi vi phạm hoặc không thể áp dụng được 

các biện pháp xử lý khác thì cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp buộc tiêu 

hủy theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 97/2010/NĐ-CP.  

Kinh phí tiêu huỷ yếu tố vi phạm, phương tiện, hàng hóa vi phạm do tổ 

chức, cá nhân vi phạm chi trả. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm không thể 

thực hiện được việc tiêu hủy thì cơ quan có thẩm quyền xử phạt được sử dụng 

kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 14 Nghị định 

128/2008/NĐ-CP. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải có trách nhiệm hoàn trả kinh 

phí tiêu hủy cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Trường hợp tổ chức, cá nhân 

không tự hoàn trả thì sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành. 

e) Biện pháp thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp 

do thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà có quy định tại điểm h khoản 3 

Điều 3 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được áp dụng khi có hóa đơn, chứng từ, tài 

liệu hợp lệ chứng minh tổ chức, cá nhân đó đã thực hiện hành vi vi phạm (có số 

lượng, giá trị hàng hóa vi phạm kèm theo) nhưng hàng hóa vi phạm đã được tiêu 

thụ tại thời điểm thanh tra, kiểm tra.  

Biện pháp thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp do 

thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà có được ghi trong quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính. Số tiền thu lợi bất hợp pháp được nộp vào Kho bạc Nhà 

nước tương tự như thủ tục nộp tiền phạt theo quyết định xử phạt hành chính. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử phạt có tài khoản tạm thu mở tại Kho 

bạc Nhà nước thì khoản tiền thu hồi nói trên được nộp vào tài khoản tạm thu của 

cơ quan có thẩm quyền xử phạt. Định kỳ, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm 

có trách nhiệm nộp lại cho Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Xác định số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi 

phạm hành chính mà có  

1. Số tiền thu lợi bất hợp pháp là số tiền mà tổ chức, cá nhân thu được do 

thực hiện hành vi vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp mà có. 

Số tiền thu lợi bất hợp pháp để thu về ngân sách nhà nước được xác định 

theo công thức sau: 

Số tiền thu lợi bất hợp pháp = Số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ 

vi phạm đã tiêu thụ  x  Lợi nhuận. 
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- Số lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ = Số lượng hàng hóa vi phạm ghi 

trên chứng từ, tài liệu quy định tại điểm a khoản 2 Điều này - Số lượng hàng hóa 

vi phạm chưa được tiêu thụ phát hiện được tại thời điểm thanh tra, kiểm tra. 

Khối lượng dịch vụ vi phạm đã cung cấp được xác định tương tự như 

công thức xác định số lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ nêu trên. 

- Lợi nhuận = Giá hàng hóa, dịch vụ bán ra - Giá thành hoặc giá nhập hàng. 

2. Căn cứ xác định số tiền thu lợi bất hợp pháp 

a) Số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ vi phạm được xác định căn cứ 

vào một trong các chứng từ, tài liệu như: sổ sách kế toán; bảng kê khai nộp thuế; 

hợp đồng mua bán; hóa đơn tài chính; hóa đơn bán hàng; sổ sách theo dõi bán 

hàng; sổ theo dõi nhập kho, xuất kho; hồ sơ nhập khẩu (nếu là hàng nhập khẩu) 

hoặc các tài liệu có giá trị pháp lý khác. 

b) Giá thành, giá nhập hàng, giá hàng hóa, dịch vụ bán ra:  

(i) Giá thành được tính dựa trên sổ sách kế toán, sổ sách theo dõi, phiếu nhập 

kho, phiếu xuất kho hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý khác của cơ sở sản xuất. 

(ii) Giá nhập hàng được tính dựa trên hợp đồng, hóa đơn mua bán hàng, 

tờ khai nhập khẩu hàng hóa, giấy tờ khai báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc 

các giấy tờ khác có liên quan. 

(iii) Giá hàng hóa, dịch vụ bán ra: được tính dựa trên giá niêm yết, giá ghi trên 

hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, giá ghi trên hóa đơn bán hàng, giấy tờ khai báo 

với cơ quan có thẩm quyền hoặc các tài liệu có giá trị pháp lý khác có liên quan. 

c) Trường hợp không có thông tin về số lượng, giá cả trên chứng từ, tài 

liệu hoặc không có các chứng từ, tài liệu nêu tại điểm a, b khoản 2 Điều này thì 

số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ vi phạm, giá thành, giá nhập hàng, giá 

hàng hóa, dịch vụ bán ra có thể được xác định căn cứ vào bản tường trình, cam 

kết của đối tượng vi phạm. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền 

thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định tại 

các khoản 2, 3, 6 Điều 28 Nghị định 97/2010/NĐ-CP. 

Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM BỊ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 
 

Mục 1 

Hành vi vi phạm quy định về quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp 
 

Điều 4. Hành vi vi phạm liên quan đến thủ tục xác lập, thực hiện và 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp 

Hành vi lợi dụng thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp để thực hiện hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, 
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quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 5 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là:  

1. Cố ý thực hiện thủ tục đăng ký, yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực hoặc 

khiếu nại, tố cáo trong thủ tục xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp mà không có căn cứ pháp lý, nhằm cản trở hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của người khác. 

2. Cố ý thực hiện một cách không trung thực hoặc không thực hiện hoặc 

thực hiện không đầy đủ thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc 

nước ngoài, làm lộ thông tin bí mật hoặc mất cơ hội xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp của tổ chức, cá nhân trong nước, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, 

địa phương, doanh nghiệp.  

Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về chỉ dẫn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp  

1. Hành vi chỉ dẫn sai về tình trạng pháp lý quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 6 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là việc sử dụng thông tin chỉ dẫn 

gây hiểu sai lệch rằng đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại 

Việt Nam mặc dù không được hoặc chưa được bảo hộ, kể cả trường hợp đối tượng 

đó tuy đã nộp đơn đăng ký nhưng chưa được cấp văn bằng bảo hộ hoặc văn bằng 

bảo hộ đã bị huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực hoặc hết thời hạn bảo hộ, ví dụ:  

a) In trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ chỉ dẫn gây hiểu 

sai lệch về việc sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ như: “nhãn hiệu 

đã được đăng ký bảo hộ độc quyền”, “nhãn hiệu đã được bảo hộ”, “nhãn hiệu 

thuộc độc quyền của…”, kể cả việc sử dụng ký hiệu chữ ® (chỉ dẫn về việc nhãn 

hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu); 

b) In trên sản phẩm, bao bì sản phẩm chỉ dẫn gây hiểu sai lệch về việc 

sản phẩm được bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp như: “sản phẩm được 

bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp”, “sản phẩm được bảo hộ độc quyền 

sáng chế”, “sản phẩm được sản xuất từ quy trình được bảo hộ sáng chế của…”, 

kể cả việc sử dụng ký hiệu chữ “P” hoặc “Patent” cùng các chữ số (chỉ dẫn về 

việc sản phẩm được cấp Patent - Bằng độc quyền sáng chế). 

2. Hành vi chỉ dẫn sai về phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là hành vi 

chỉ dẫn không đúng về phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp với các sản 

phẩm hàng hoá, dịch vụ nằm ngoài phạm vi bảo hộ của văn bằng. 

3. Hành vi chỉ dẫn sai hoặc không ghi chỉ dẫn về hàng hóa được sản xuất 

theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 6 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là: 

a) Hành vi chỉ dẫn sai là hành vi ghi trên sản phẩm hàng chữ “được sản 

xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của…” hoặc chỉ dẫn 

có nghĩa tương tự như vậy, bất kể bằng tiếng Việt hay tiếng nước ngoài, nhưng 
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trong thực tế chưa được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

theo quy định của pháp luật. 

b) Hành vi không ghi chỉ dẫn là hành vi không ghi trên sản phẩm, 

phương tiện dịch vụ tương ứng chỉ dẫn về việc chuyển quyền sử dụng đối 

tượng sở hữu công nghiệp liên quan nếu sản phẩm, dịch vụ được thực hiện 

theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và việc ghi chỉ dẫn đó là 

bắt buộc theo quy định pháp luật. 

 Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về đại diện sở hữu công nghiệp  

1. Hành vi “đồng thời là đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về 

quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 

97/2010/NĐ-CP được hiểu là: 

 a) Thực hiện đại diện theo uỷ quyền của cả bên yêu cầu xử lý và bên bị 

yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong cùng một vụ việc; 

b) Là đại diện cho bên thực hiện thủ tục phản đối, yêu cầu huỷ bỏ, chấm 

dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, xử lý vi phạm trong khi đang là đại diện cho 

người nộp đơn, chủ văn bằng bảo hộ thực hiện các thủ tục liên quan đến xác lập, 

thực hiện, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. 

2. Hành vi cố ý cản trở tiến trình bình thường của việc xác lập, thực hiện và 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp gây thiệt hại cho người có quyền và lợi ích liên 

quan quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là: 

a) Cố tình trì hoãn việc nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đơn yêu cầu 

xử lý vi phạm và các tài liệu, hồ sơ khác trong quá trình xác lập, thực hiện và bảo 

vệ quyền sở hữu công nghiệp của bên được đại diện mà không có lý do chính đáng; 

b) Đưa các thông tin không chính xác về tình trạng pháp lý của văn bằng bảo 

hộ, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đơn yêu cầu xử lý vi phạm, và các tài liệu, 

hồ sơ khác trong quá trình xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của chủ văn bằng; 

c) Gửi đơn thư khiếu nại việc cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ một 

cách thiếu căn cứ nhằm làm chậm tiến trình giải quyết của cơ quan có thẩm 

quyền, gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho người có quyền và lợi ích liên quan. 

3. Đại diện sở hữu công nghiệp có sai phạm nghiêm trọng trong khi hành 

nghề đại diện làm thiệt hại đến lợi ích của nhà nước hoặc xã hội quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là:  

a) Đại diện cho các tổ chức, cá nhân không phải là chủ thể quyền hoặc 

chưa được phép của chủ thể quyền đăng ký các nhãn hiệu có uy tín, được sử 

dụng rộng rãi hoặc tổ chức, cá nhân không được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa 

lý đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam ra nước ngoài; đăng ký sáng chế mật ra 

nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; 
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b) Tiết lộ thông tin, tài liệu chưa được phép công bố, thông tin thuộc diện 

bí mật nhà nước hoặc bí mật kinh doanh của bên liên quan biết được trong quá 

trình thực hiện dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.  

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về giám định sở hữu công nghiệp  

1. Hành vi tiết lộ bí mật thông tin biết được khi tiến hành giám định mà 

không được phép của các bên liên quan quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 

Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là: 

a) Tiết lộ thông tin bí mật, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền trưng cầu 

giám định, người yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp cung cấp liên quan đến 

vụ việc đang giải quyết;  

b) Tiết lộ thông tin, tài liệu chưa được phép công bố, thông tin thuộc diện 

bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền, người yêu cầu 

giám định cung cấp để thực hiện việc giám định. 

 2. Hành vi lợi dụng tư cách giám định và hoạt động giám định để trục lợi 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là 

hành vi lợi dụng tư cách tổ chức giám định, giám định viên hoặc việc tham gia 

hoạt động giám định để tác động, gây ảnh hưởng đến các đối tượng liên quan 

nhằm thu lợi bất chính. 

3. Hành vi cố ý đưa ra kết luận giám định sai sự thật quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 8 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được hiểu là hành vi cố ý đưa ra các 

kết luận giám định không khách quan, không đúng với các thông tin, tài liệu 

được cung cấp để tiến hành giám định.  
 

Mục 2 

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

Điều 8. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại 

các điều 10, 11 và 12 Nghị định 97/2010/NĐ-CP 

1. Một hành vi bị kết luận là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

quy định tại các điều 10, 11 và 12 Nghị định 97/2010/NĐ-CP khi có đủ các điều 

kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi.  

2. Chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và 

quyền yêu cầu xử lý vi phạm của chủ thể quyền được xác định theo quy định tại 

Điều 24 Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi và Điều 24 Nghị định 

97/2010/NĐ-CP. Chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền sở hữu công 

nghiệp được hướng dẫn cụ thể thêm như sau: 

a) Chứng cứ chứng minh chủ sở hữu tên thương mại là các tài liệu, hiện 

vật chứng minh việc sử dụng đầu tiên và hợp pháp tên thương mại trong lĩnh 

vực kinh doanh và khu vực kinh doanh đáp ứng các điều kiện bảo hộ quy định 

tại các điều 76, 77 và 78 của Luật Sở hữu trí tuệ; 
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b) Chứng cứ chứng minh chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tài liệu chứng 

minh tổ chức, cá nhân nắm giữ hợp pháp và đã tiến hành các biện pháp bảo 

mật thông tin được coi là bí mật kinh doanh theo quy định tại các điều 84 và 85 

của Luật Sở hữu trí tuệ; 

c) Trường hợp hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không 

đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ nhưng có nội dung đáp ứng các quy định tại các 

điều từ 141 đến 144 của Luật Sở hữu trí tuệ thì được coi là tài liệu hợp lệ dùng 

để chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối tượng sở hữu công nghiệp;  

d) Trường hợp hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quy chế 

sử dụng nhãn hiệu, giấy phép sử dụng chỉ dẫn địa lý không có nội dung thoả 

thuận hoặc quy định hạn chế quyền yêu cầu xử lý vi phạm của người được 

chuyển quyền sử dụng thì người đó được phép thực hiện thủ tục yêu cầu xử lý vi 

phạm theo quy định tại Nghị định 97/2010/NĐ-CP, với điều kiện chủ sở hữu 

quyền không có văn bản phản đối việc thực hiện thủ tục đó. 

Ngoài các tài liệu, chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền theo quy định 

tại Điều 24 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi, chủ thể quyền có thể nộp bản 

sao tài liệu chứng minh tư cách chủ thể quyền và xuất trình bản gốc để đối chứng. 

 3. Việc xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp làm căn cứ 

xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy 

định tại Điều 16 Nghị định 103/2006/NĐ-CP sửa đổi và Điều 6 Nghị định 

105/2006/NĐ-CP sửa đổi. 

Việc xác định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện 

theo quy định tại các điều 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định 105/2006/NĐ-CP sửa đổi.  

4. Một số lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế: 

a) Sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét được coi là trùng hoặc 

tương đương với sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình được bảo hộ theo một 

điểm nào đó (độc lập hoặc phụ thuộc) của yêu cầu bảo hộ thuộc Bằng độc quyền 

sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu tất cả các dấu hiệu (đặc điểm) kỹ 

thuật cơ bản được nêu trong điểm đó đều có mặt trong sản phẩm/bộ phận sản 

phẩm/quy trình bị xem xét dưới dạng trùng hoặc tương đương, trong đó: 

(i) Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là trùng nhau nếu dấu hiệu 

đó có cùng bản chất, cùng mục đích sử dụng, cùng cách thức đạt được mục đích 

và cùng mối quan hệ với các dấu hiệu khác như nêu trong yêu cầu bảo hộ;  

(ii) Hai dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật được coi là tương đương với nhau 

nếu có bản chất tương tự nhau hoặc có thể thay thế cho nhau, có mục đích sử 

dụng và cách thức để đạt được mục đích sử dụng cơ bản là như nhau. 

b) Nếu sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét không chứa ít 

nhất một dấu hiệu (đặc điểm) kỹ thuật cơ bản nêu trong một điểm nào đó của 

yêu cầu bảo hộ thì sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình bị xem xét được coi là 



 12 

không trùng/không tương đương với sản phẩm/bộ phận sản phẩm/quy trình được 

bảo hộ theo điểm đó. 

5. Một số lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu dáng 

công nghiệp: 

a) Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi là bản sao với kiểu dáng 

công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp các đặc 

điểm tạo dáng (hình dáng) bên ngoài chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ bản 

của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ. 

b) Sản phẩm/phần sản phẩm bị xem xét được coi bản chất là bản sao của 

kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu sản phẩm/phần sản phẩm đó có tập hợp 

các đặc điểm tạo dáng bên ngoài gần như chứa tất cả các đặc điểm tạo dáng cơ 

bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ, chỉ khác biệt về những đặc điểm 

tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ được. 

 c) Trường hợp tổng thể các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của một sản 

phẩm/phần sản phẩm bị coi là bản sao hoặc về bản chất là bản sao của tập hợp 

các đặc điểm tạo dáng bên ngoài của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm 

thuộc kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thì cũng bị coi là xâm phạm quyền đối 

với kiểu dáng công nghiệp đó. 

d) Đặc điểm tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ 

được hiểu là đặc điểm tạo dáng dễ dàng nhận biết, ghi nhớ, được dùng để phân 

biệt tổng thể kiểu dáng công nghiệp này với kiểu dáng công nghiệp khác. Tập 

hợp các đặc điểm tạo dáng cơ bản có thể là hình khối, đường nét, tương quan 

giữa các đặc điểm hình khối và/hoặc đường nét, các đặc điểm màu sắc được xác 

định trên cơ sở bộ ảnh chụp/bản vẽ, phần mô tả kiểu dáng công nghiệp kèm theo 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.  

6. Một số lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: 

a) Căn cứ đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệ u 

đang được bảo hộ bao gồm: 

 (i) Phạm vi bảo hộ về tổng thể, từng thành phần của nhãn hiệu; mức độ 

tương tự của dấu hiệu với nhãn hiệu về tổng thể và với các thành phần có khả 

năng phân biệt của nhãn hiệu, đặc biệt thành phần gây ấn tượng mạnh đối với 

người tiêu dùng;  

(ii) Tính liên quan của hàng hóa, dịch vụ về chức năng, công dụng, thành 

phần cấu tạo; thực tiễn tập quán mua bán, phân phối, lựa chọn, sử dụng hàng hóa, 

dịch vụ; điều kiện, phương thức, địa điểm bày bán, phân phối, tiếp thị, quảng bá, 

mua bán hàng hóa, dịch vụ; 

(iii) Đặc điểm của đối tượng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ; mức độ chú ý của 

người tiêu dùng khi lựa chọn, mua bán hàng hóa, dịch vụ;  
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(iv) Những tiêu chí khác như: thực tiễn sử dụng và bảo hộ các nhãn hiệu 

tương tự cho cùng loại hàng hóa; ảnh hưởng của các yếu tố khác thúc đẩy sự 

liên tưởng về mối quan hệ giữa hàng hóa, dịch vụ bị xem xét với hàng hóa, 

dịch vụ được bảo hộ;  

(v) Chứng cứ về hậu quả nhầm lẫn đối với người tiêu dùng có thể được sử 

dụng để hỗ trợ đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của việc sử dụng dấu hiệu 

nhưng không phải là điều kiện bắt buộc trong việc đưa ra kết luận về khả năng 

gây nhầm lẫn của việc sử dụng dấu hiệu. 

b)  ột số lưu ý khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: 

(i) Trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng cho hàng hóa, dịch vụ trùng với 

nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký 

nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam 

hoặc Công báo nhãn hiệu quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, thì 

không cần xem xét khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về hàng hóa, 

dịch vụ mang nhãn hiệu; 

(ii) Trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch 

vụ tương tự hoặc liên quan; sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu cho hàng 

hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc 

danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo nhãn hiệu đã được xác định tại Giấy 

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế được bảo 

hộ tại Việt Nam hoặc Công báo nhãn hiệu quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ 

thế giới, thì cần phải xem xét khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về 

hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. 

c)  ột số lưu ý khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng: 

(i) Trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi 

tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu nổi tiếng cho 

hàng hóa, dịch vụ bất kỳ kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự 

và không liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ 

mang nhãn hiệu nổi tiếng thì cần phải đánh giá khả năng gây nhầm lẫn về nguồn 

gốc hàng hóa, dịch vụ hoặc về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với 

chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng; 

 (ii) Trường hợp sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi 

tiếng theo quy định tại tiết (i) điểm c khoản 6 Điều này không có khả năng gây 

nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ nhưng gây ấn tượng sai lệch cho 

người tiêu dùng về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu 

nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 

(iii) Khi nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ 

thể quyền phải cung cấp các chứng cứ chứng minh nhãn hiệu đó đã nổi tiếng tại 

Việt Nam theo các tiêu chí quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ, không 

phụ thuộc vào việc nhãn hiệu đó đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam hay chưa;  
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(iv) Trước khi quyết định tiến hành thủ tục xử lý vi phạm, cơ quan có thẩm 

quyền xử lý vi phạm căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu 

trí tuệ để xem xét, đánh giá một nhãn hiệu có được coi là nổi tiếng tại Việt Nam 

hay không. Cơ quan có thẩm quyền xử phạt có thể trao đổi ý kiến chuyên môn với 

Cục Sở hữu trí tuệ và lấy ý kiến hội đồng tư vấn. 

Trường hợp nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam được công nhận theo thủ tục 

tố tụng dân sự hoặc theo quyết định công nhận của Cục Sở hữu trí tuệ, thì cơ quan 

xử lý vi phạm có thể căn cứ vào các tài liệu liên quan để xem xét việc công nhận 

nhãn hiệu được coi là nổi tiếng tại Việt Nam nếu việc công nhận nhãn hiệu nổi 

tiếng của các cơ quan nêu trên tại thời điểm yêu cầu xử lý vi phạm còn phù hợp. 

7. Một số lưu ý khi xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại:  

a) Căn cứ để xem xét yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại là 

phạm vi bảo hộ tên thương mại được xác định trên cơ sở các chứng cứ thể hiện 

việc sử dụng tên thương mại đó một cách hợp pháp, trong đó xác định chủ thể 

kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ mang 

tên thương mại, cụ thể như sau: 

 (i) Chứng cứ chứng minh tên thương mại đó được sử dụng tại khu vực 

kinh doanh (ví dụ như: được sử dụng tại nơi có khách hàng, bạn hàng hoặc có 

danh tiếng thông qua quảng cáo, tiếp thị, phân phối) trong lĩnh vực kinh doanh 

hợp pháp (được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép 

đầu tư, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện, đăng ký mã số thuế, điều lệ công ty đã đăng ký với cơ quan 

có thẩm quyền hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý khác);  

(ii) Thời điểm bắt đầu sử dụng và quá trình sử dụng: tên thương mại đó đã 

và đang được bạn hàng, khách hàng biết đến thông qua hàng hóa, dịch vụ, hoạt 

động kinh doanh (ví dụ như: tên thương mại đang được sử dụng trên hàng hóa, 

hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng, tài liệu giao dịch kinh doanh, tài liệu quảng cáo, 

tờ khai hải quan, chứng từ thu nộp thuế và các giấy tờ giao dịch khác).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh, đăng ký mã số thuế, điều lệ công ty được coi là 

chứng cứ chứng minh tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh dưới tên thương 

mại. Tên doanh nghiệp ghi trong các giấy phép nêu trên chỉ được coi là tên 

thương mại khi có các tài liệu chứng minh tên doanh nghiệp đó được sử dụng 

trong thực tế hoạt động kinh doanh hợp pháp và đáp ứng điều kiện bảo hộ theo 

quy định tại các điều 76, 77 và 78 của Luật Sở hữu trí tuệ. 

c) Trường hợp việc sử dụng nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác 

giả, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý gây xung đột và phát sinh tranh chấp thì 

việc xử lý tuân theo quy định tại Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 17 Nghị 

định 103/2006/NĐ-CP sửa đổi, Điều 29 Nghị định 97/2010/NĐ-CP và theo 

hướng dẫn cụ thể sau đây: 
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(i) Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ chứng minh thời điểm phát sinh, xác lập 

quyền tuân theo nguyên tắc quyền đối với đối tượng nào phát sinh, xác lập trước 

thì được bảo hộ. 

 Trường hợp các bên liên quan đều có chứng cứ chứng minh quyền của 

mình được phát sinh, xác lập hợp pháp thì các bên thực hiện các quyền của 

mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ và việc thực hiện quyền không được 

xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của 

pháp luật có liên quan; 

(ii) Căn cứ vào văn bằng bảo hộ, giấy chứng nhận, xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền và tài liệu liên quan, nội dung hợp đồng, thoả thuận hợp pháp 

giữa các bên để xác định phạm vi bảo hộ đối với đối tượng được đồng thời bảo 

hộ dưới dạng các đối tượng sở hữu trí tuệ khác nhau; 

(iii) Trường hợp tên thương mại, nhãn hiệu mang địa danh được sử 

dụng trước khi chỉ dẫn địa lý hoặc nhãn hiệu mang địa danh tương ứng được 

cấp văn bằng bảo hộ và các đối tượng này đều đáp ứng các điều kiện bảo hộ 

theo quy định pháp luật, thì việc sử dụng một cách trung thực các đối tượng 

nói trên không bị coi là hành vi vi phạm theo quy định tại các điểm g, h 

khoản 2 Điều 125 của Luật Sở hữu trí tuệ.  

d) Trường hợp việc sử dụng đồng thời các đối tượng nêu tại điểm c khoản 

này gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của bên thứ ba, người tiêu dùng, xã hội và 

có yêu cầu xử lý vi phạm thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm yêu cầu các 

bên liên quan tiến hành thỏa thuận và ghi nhận bằng văn bản giữa các bên về 

điều kiện, cách thức sử dụng các đối tượng đó theo thủ tục quy định tại khoản 2 

Điều 29 Nghị định 97/2010/NĐ-CP. Đối với bên tiếp tục hành vi sử dụng bị coi 

là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của người khác mà không tham gia thỏa 

thuận hoặc không thực hiện đúng thỏa thuận đã được ghi nhận thì sẽ bị xử phạt 

theo quy định tại Nghị định 97/2010/NĐ-CP. 

8. Một số lưu ý khi xác định hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý: 

a) Căn cứ đánh giá khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với chỉ dẫn địa lý 

có thể được áp dụng một cách thích hợp tương tự như cách áp dụng căn cứ đánh 

giá khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu với nhãn hiệu được bảo hộ. 

b)  ản phẩm, hàng hóa vi phạm có thể là: 

(i)  ản phẩm cùng loại mang dấu hiệu trùng với chỉ dẫn địa lý được sản 

xuất tại địa phương thuộc vùng mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nhưng không 

đáp ứng điều kiện về chất lượng đặc thù mang chỉ dẫn địa lý đó;  

(ii)  ản phẩm cùng loại mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn 

địa lý nhưng không được sản xuất tại địa phương thuộc vùng mang chỉ dẫn địa 
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lý được bảo hộ, kể cả trường hợp sản phẩm đó có các thông số tương ứng về 

chất lượng, quy trình sản xuất và quản lý sản phẩm;  

(iii)  ản phẩm cùng loại mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự chỉ dẫn địa lý 

được sản xuất tại địa phương thuộc vùng mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ và đáp 

ứng các điều kiện chất lượng đặc thù nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm đó 

không được tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý đó cấp phép sử dụng chỉ dẫn địa lý; 

(iv) Sản phẩm tương tự mang dấu hiệu trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn 

địa lý nhằm lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý và/hoặc gây hiểu sai 

lệch về nguồn gốc địa lý của sản phẩm, bất kể nơi sản xuất sản phẩm đó có 

thuộc vùng mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ hay không. 

 9. Một số lưu ý khi xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công 

nghiệp quy định tại khoản 11 Điều 11, khoản 10 Điều 12, khoản 7 Điều 14 

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP: 

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi gắn dấu hiệu vi phạm 

lên sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sản xuất thì cơ quan có thẩm quyền xử lý 

theo hành vi sản xuất. 

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện hành vi sản xuất mà chỉ 

thực hiện hành vi gắn dấu hiệu vi phạm lên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản 

phẩm, hàng hóa thì cơ quan có thẩm quyền xử lý theo hành vi gắn dấu hiệu vi phạm. 

10. Một số lưu ý khi xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

trong xuất khẩu hoặc quá cảnh:  

Cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm trong xuất khẩu hoặc quá 

cảnh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong trường hợp có chứng 

cứ khẳng định việc khai báo hàng hoá xuất khẩu hoặc quá cảnh là không đúng 

thực tế và nhằm mục đích đưa hàng hóa đó vào lưu thông tại Việt Nam. 

11. Trường hợp tổ chức, cá nhân tái sử dụng, sửa chữa, tái chế sản phẩm, 

bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được chủ thể 

quyền đưa ra thị trường để tạo ra sản phẩm khác cũng bị coi là hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh nếu 

việc sử dụng đó gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc thương mại của 

sản phẩm, chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh hoặc các đặc tính của sản 

phẩm theo quy định tương ứng về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 

và hành vi cạnh tranh không lành mạnh.  

Quy định tại khoản này không áp dụng trong trường hợp trên sản phẩm đã 

có thông báo rõ ràng về sản phẩm, bao bì sản phẩm được tái sử dụng, sửa chữa, 

tái chế và đã loại bỏ các dấu hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng 

về nguồn gốc thương mại của sản phẩm, chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh 

doanh hoặc các đặc tính của sản phẩm theo quy định tương ứng về hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu công nghiệp và hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 
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Điều 9. Hành vi vi phạm quy định tại Điều 13 Nghị định 97/2010/NĐ-CP 

1. Hành vi vi phạm quy định tại Điều 13 Nghị định 97/2010/NĐ-CP được 

áp dụng trong trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện tem, nhãn hoặc vật phẩm 

mang nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo chưa được gắn lên sản phẩm nhưng 

có đủ căn cứ để xác định rằng tem, nhãn, vật phẩm đó sẽ được gắn lên sản phẩm 

để đưa ra thị trường (ví dụ như thông qua hợp đồng mua bán, hợp đồng in ấn, tài 

liệu khai báo với cơ quan có thẩm quyền, mẫu bao bì, mẫu sản phẩm có gắn tem, 

nhãn, vật phẩm vi phạm đang tàng trữ, vận chuyển, bày bán).  

2. Tem, nhãn, vật phẩm khác quy định tại Điều 13 Nghị định 

97/2010/NĐ-CP được hiểu là các loại tem của nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà 

nhập khẩu để gắn lên sản phẩm, kể cả tem kiểm tra chất lượng (KCS); nhãn 

hàng hóa; đề can; bao bì sản phẩm; bộ phận sản phẩm có thể tách rời nhưng 

không được lưu hành một cách độc lập, trên đó có in, đúc, dập khuôn nhãn hiệu, 

chỉ dẫn địa lý giả mạo. 

Điều 10. Nhập khẩu song song  

1. Nhập khẩu song song theo quy định tại tại khoản 2 Điều 28 của Nghị 

định 97/2010/NĐ-CP là việc tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm do chính chủ 

sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền sử dụng, kể cả chuyển giao 

quyền sử dụng theo quyết định bắt buộc, người có quyền sử dụng trước đối tượng 

sở hữu công nghiệp đã đưa ra thị trường nước ngoài, mặc dù không được sự đồng ý 

của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp. 

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi nhập khẩu song song không bị xử 

phạt vi phạm hành chính. Một số ví dụ về hành vi nhập khẩu song song:  

a) Công ty A là chủ Bằng độc quyền sáng chế cho sản phẩm X đang 

được bảo hộ tại Việt Nam. Công ty A ủy quyền cho đại lý của mình là Công ty 

B tại Việt Nam được phép nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm X tại 

Việt Nam. Công ty C mua và nhập khẩu vào Việt Nam sản phẩm X do Công ty 

A sản xuất và bán ở thị trường nước ngoài, mặc dù không được sự đồng ý của 

Công ty A và Công ty B. 

b) Công ty A là chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Y đang được 

bảo hộ cho kiểu dáng sản phẩm G tại Việt Nam. Công ty A cấp li-xăng cho Công 

ty B để sản xuất sản phẩm G mang kiểu dáng công nghiệp Y tại Việt Nam, đồng 

thời cấp li-xăng cho Công ty C để sản xuất sản phẩm G mang kiểu dáng công 

nghiệp Y tại nước khác. Công ty D mua và nhập khẩu vào Việt Nam sản phẩm G 

mang kiểu dáng công nghiệp Y do Công ty C sản xuất và bán ở thị trường nước 

ngoài, mặc dù không được sự đồng ý của Công ty A, Công ty B và Công ty C.  

c) Công ty A là chủ nhãn hiệu Z được bảo hộ cho sản phẩm T tại nước 

ngoài. Công ty A thành lập chi nhánh là Công ty B tại Việt Nam và đồng ý cho 

Công ty B nộp đơn đăng ký và đứng tên chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn 

hiệu Z cho sản phẩm T tại Việt Nam. Công ty C mua và nhập khẩu vào Việt 
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Nam sản phẩm T mang nhãn hiệu Z do Công ty A sản xuất và bán ở thị trường 

nước ngoài, mặc dù không được sự đồng ý của Công ty A và Công ty B. 

Điều 11. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu 

công nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định 97/2010/NĐ-CP 

1. Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn 

a) Chủ thể có quyền yêu cầu xử lý hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây 

nhầm lẫn là chủ thể kinh doanh đã sử dụng trước các chỉ dẫn thương mại quy định 

tại khoản 2 Điều 130 của Luật Sở hữu trí tuệ một cách rộng rãi, ổn định trong hoạt 

động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, được người tiêu dùng biết đến uy tín của 

chủ thể kinh doanh và hàng hóa, dịch vụ mang chỉ dẫn thương mại đó.  

b) Chỉ dẫn thương mại quy định tại khoản 2 Điều 130 của Luật Sở hữu trí 

tuệ gồm các đối tượng sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn 

địa lý) và các đối tượng sau đây:  

(i) "Nhãn hàng hóa" là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, 

hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì 

thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hoá, 

bao bì thương phẩm của hàng hóa thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về hàng 

hóa để người tiêu dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng; để 

nhà sản xuất, kinh doanh quảng bá cho hàng hoá của mình và để các cơ quan 

chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát; 

(ii) "Khẩu hiệu kinh doanh" là một nhóm từ ngữ xuất hiện bên cạnh tên 

doanh nghiệp hoặc nhãn hiệu của sản phẩm của doanh nghiệp nhằm nhấn mạnh 

mục đích hoặc tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp hoặc đối tượng khách hàng 

mà sản phẩm hướng tới. 

Ví dụ: Bitis’: “Nâng niu bàn chân Việt” 

Cà phê Trung Nguyên: “Khơi nguồn sáng tạo”; 

(iii) "Biểu tượng kinh doanh" là ký hiệu, chữ viết, hình vẽ, hình khối được 

thiết kế một cách độc đáo và được coi là biểu tượng của doanh nghiệp sử dụng 

trong hoạt động kinh doanh;  

(iv) “Kiểu dáng bao bì hàng hóa” là thiết kế, trang trí bao bì hàng hóa, 

gồm hình dạng, đường nét, hình vẽ, chữ, số, màu sắc, cách trình bày, cách phối 

hợp màu sắc, cách bố trí, kết hợp giữa các yếu tố nói trên tạo nên ấn tượng riêng 

hay nét đặc trưng của bao bì hàng hóa. 

c) Chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn là chỉ dẫn thương mại chứa các dấu 

hiệu (yếu tố cấu thành, cách trình bày, cách kết hợp giữa các yếu tố, màu sắc, ấn 

tượng tổng quan đối với người tiêu dùng) trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với 

chỉ dẫn thương mại tương ứng của chủ thể quyền yêu cầu xử lý hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh được sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự. 
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Việc sử dụng chỉ dẫn nêu trên nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho người 

tiêu dùng về chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương 

mại của hàng hóa, dịch vụ, xuất xứ địa lý, cách sản xuất, tính năng, chất 

lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hóa, dịch vụ, hoặc về điều kiện 

cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

d) Chủ thể yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sử dụng 

chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn phải cung cấp các chứng cứ chứng minh:  

(i) Chủ thể kinh doanh đã sử dụng chỉ dẫn thương mại một cách rộng rãi, ổn 

định, được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến, có thể bao gồm: các thông 

tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số lượng sản 

phẩm bán ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh 

giá của các cơ quan nhà nước, phương tiện thông tin đại chúng, bình chọn của 

người tiêu dùng và các thông tin khác thể hiện uy tín của chủ thể kinh doanh gắn 

với chỉ dẫn thương mại trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam; 

(ii) Bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn 

trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, 

phương tiện quảng cáo; 

(iii) Bên bị yêu cầu xử lý tiếp tục sử dụng chỉ dẫn thương mại gây 

nhầm lẫn mặc dù đã được chủ thể quyền yêu cầu chấm dứt việc sử dụng hoặc 

thay đổi chỉ dẫn đó. 

2. Hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền 

a) Chủ thể có quyền yêu cầu xử lý hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử 

dụng tên miền hoặc sử dụng tên miền là chủ sở hữu nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, 

tên thương mại đã sử dụng các đối tượng này một cách rộng rãi, ổn định trong 

hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam, được người tiêu dùng trong lĩnh 

vực liên quan biết đến uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp 

và hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đó.  

b) Hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền bị 

coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp tại Việt Nam, 

trừ tên miền đã được phân bổ thông qua hình thức đấu giá hoặc thi tuyển theo 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 48 của Luật Viễn thông, thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

(i) Sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” có chứa phần chữ trùng 

hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý 

đang được bảo hộ và được sử dụng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào 

hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan trên trang 

thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới; gây nhầm lẫn và làm thiệt 

hại đến uy tín hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại 

hoặc chỉ dẫn địa lý đó; 
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(ii) Đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam 

“.vn” có chứa phần chữ trùng với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa 

lý có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam nhưng trên một năm tên miền đó chưa 

đưa vào sử dụng cho hoạt động cụ thể và có căn cứ chứng minh tổ chức, cá 

nhân chỉ đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời 

hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý được bảo 

hộ đó đăng ký tên miền. 

c) Chủ thể yêu cầu xử lý hành vi đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng hoặc 

sử dụng tên miền bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công 

nghiệp phải cung cấp các chứng cứ chứng minh:  

(i) Chủ thể quyền đã sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại 

một cách rộng rãi, ổn định, được người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến uy tín, 

danh tiếng của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và hàng hóa, dịch vụ mang 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đó (có thể là các thông tin về quảng 

cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số lượng sản phẩm bán 

ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh giá của 

các cơ quan nhà nước, phương tiện thông tin đại chúng, bình chọn của người 

tiêu dùng và các thông tin khác thể hiện uy tín, danh tiếng của chủ thể kinh 

doanh, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đó) 

trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam; 

 (ii) Bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng tên miền trên mạng Internet để 

quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán cho hàng hóa, dịch vụ 

trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc 

vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý 

đang được bảo hộ. 

Bên bị yêu cầu xử lý tiếp tục sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn 

địa lý gây nhầm lẫn thông qua tên miền đó mặc dù đã được chủ sở hữu nhãn 

hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý thông báo và thỏa thuận với các điều 

kiện hợp lý nhưng không được chấp thuận; 

(iii) Bên bị yêu cầu xử lý đã đăng ký nhưng quá một năm vẫn chưa đưa 

vào hoạt động tên miền có chứa phần chữ trùng với nhãn hiệu, tên thương mại, 

chỉ dẫn địa lý đã được sử dụng rộng rãi và có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam và 

có căn cứ chứng minh bên bị yêu cầu xử lý chỉ đăng ký chiếm giữ quyền sử 

dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên 

thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ đó đăng ký tên miền, mặc dù đã 

được chủ thể quyền sở hữu công nghiệp thông báo và thỏa thuận với các điều 

kiện hợp lý nhưng không được chấp thuận; 

(iv) Bên bị yêu cầu xử lý không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đã được bảo hộ của chủ thể quyền. 
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Chương III 

THỦ TỤC NỘP ĐƠN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
 

Điều 12. Đơn và các chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý vi phạm 

1. Đơn yêu cầu xử lý vi phạm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định 

tại Điều 26 Nghị định 97/2010/NĐ-CP. 

2. Đối với các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:  

a) Bản sao các giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ, chứng chỉ và các tài 

liệu khác được coi là hợp lệ nếu chủ thể quyền xuất trình bản gốc để đối chiếu 

hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao có xác 

nhận của cơ quan cấp bản gốc. Cán bộ nhận hồ sơ ký xác nhận vào bản sao đã 

được đối chiếu với bản gốc và không cần có xác nhận của cơ quan công chứng 

hoặc cơ quan cấp các giấy chứng nhận, văn bằng, chứng chỉ đó. 

b) Bản giải trình của chủ thể quyền (về doanh thu, uy tín, quảng cáo, bằng 

chứng sử dụng rộng rãi, bản sao các giấy chứng nhận, văn bằng bảo hộ tại các 

nước khác) cung cấp cho cơ quan xử lý vi phạm được coi là hợp lệ nếu có cam 

kết chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung, thông tin của bản giải trình và chữ ký 

xác nhận và đóng dấu (nếu có) của chủ thể quyền hoặc người đại diện hợp pháp 

của chủ thể quyền. Nếu bản giải trình có nhiều trang thì chủ thể quyền phải ký 

nháy vào từng trang hoặc đóng dấu giáp lai vào các trang (nếu có). 

Quy định này cũng được áp dụng tương ứng đối với tài liệu do bên bị yêu 

cầu xử lý cung cấp. 

Điều 13. Nộp đơn yêu cầu xử lý vi phạm 

1. Trong một đơn yêu cầu xử lý vi phạm, chủ thể quyền có thể yêu cầu xử lý:  

a) Một hoặc nhiều hành vi vi phạm liên quan đến một hoặc nhiều đối 

tượng sở hữu công nghiệp do cùng một tổ chức, cá nhân thực hiện; 

b) Một hoặc nhiều hành vi vi phạm liên quan đến một đối tượng sở hữu 

công nghiệp do nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện; 

c) Trường hợp chủ thể quyền nộp đơn yêu cầu xử lý một hoặc nhiều tổ 

chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm ở cùng một địa phương thì chủ thể quyền 

chỉ cần nộp một đơn yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý tại địa phương đó;  

d) Trường hợp chủ thể quyền nộp đơn yêu cầu xử lý một hoặc nhiều tổ 

chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm ở các địa phương khác nhau thì chủ thể 

quyền có thể nộp đơn yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền xử lý ở từng địa 

phương hoặc nộp một đơn cho cơ quan trung ương có thẩm quyền xử lý đối với 

hành vi vi phạm tại các địa phương đó.  
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2. Trường hợp nhiều cơ quan khác nhau cùng có thẩm quyền xử lý một 

hành vi vi phạm thì chủ thể quyền có thể lựa chọn một trong số các cơ quan đó 

để nộp đơn yêu cầu xử lý. 

Ví dụ: Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Cục Quản lý cạnh tranh đều có thẩm quyền xử lý hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền. Chủ thể quyền có thể lựa chọn 

để nộp đơn yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên 

miền bằng biện pháp hành chính theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 

97/2010/NĐ-CP tại một trong ba cơ quan nêu trên.  

3. Trường hợp chủ thể quyền đồng thời nộp đơn yêu cầu nhiều cơ quan có 

thẩm quyền xử lý cùng một hành vi vi phạm thì cơ quan nào thụ lý đầu tiên sẽ 

có thẩm quyền giải quyết. 

a) Trước khi thụ lý vụ việc, nếu cơ quan tiếp nhận đơn biết được thông tin 

cơ quan có thẩm quyền xử phạt khác hoặc Toà án đã thụ lý vụ việc đó thì cơ quan 

tiếp nhận đơn ra thông báo từ chối thụ lý đơn. 

b) Sau khi thụ lý vụ việc nhưng chưa tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm, nếu cơ quan thụ lý đơn biết được thông tin cơ quan có thẩm 

quyền xử lý khác đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoặc Toà án 

đang thụ lý vụ việc thì cơ quan thụ lý đơn ra thông báo từ chối tiến hành thủ 

tục xử lý vi phạm. 

c) Sau khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan xử lý vi phạm biết 

được thông tin cơ quan khác đã tiến hành thanh tra, kiểm tra thì cơ quan xử lý vi 

phạm yêu cầu cơ quan có liên quan phối hợp xử lý và thống nhất để một cơ quan 

tiến hành thủ tục xử phạt. Trường hợp cơ quan khác đã tiến hành xử lý vi phạm 

nhưng tại thời điểm thanh tra, kiểm tra vẫn phát hiện tổ chức, cá nhân đang thực 

hiện hành vi vi phạm đó thì cơ quan xử lý vi phạm tiến hành xử lý vi phạm với 

tình tiết tăng nặng là tái phạm. 

d) Trong quá trình xử lý vi phạm, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì cơ 

quan xử lý vi phạm chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra có thẩm quyền nơi 

xảy ra vụ vi phạm. 

Điều 14. Ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm 

Văn bản ủy quyền yêu cầu xử lý vi phạm khi được nộp kèm theo đơn yêu 

cầu xử lý vi phạm phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 25 của 

Nghị định 97/2010/NĐ-CP và lưu ý một số trường hợp sau: 

1. Trường hợp văn bản ủy quyền gốc bao gồm nội dung ủy quyền thực 

hiện thủ tục xử lý vi phạm, bảo vệ, thực thi quyền sở hữu công nghiệp đã nộp 

trong hồ sơ trước đó cho cùng cơ quan xử lý vi phạm thì chủ thể quyền nộp bản 

sao và chỉ dẫn đến bản gốc văn bản ủy quyền đó.  
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2. Trường hợp văn bản ủy quyền gốc có bao gồm nội dung ủy quyền thực 

hiện thủ tục xử lý vi phạm, bảo vệ, thực thi quyền sở hữu công nghiệp đã nộp 

cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác thì chủ thể quyền nộp 

bản sao có xác nhận của cơ quan đang lưu giữ bản gốc văn bản ủy quyền.  

Điều 15. Xem xét đơn yêu cầu xử lý vi phạm 

1. Trường hợp đơn yêu cầu xử lý vi phạm đã có đầy đủ chứng cứ về hàng 

hóa giả mạo sở hữu công nghiệp, hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, 

chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp thì cơ quan có thẩm quyền phối hợp với 

chủ thể quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định tại 

điểm d khoản 2 Điều 27 Nghị định 97/2010/NĐ-CP.  

2. Trường hợp đơn yêu cầu xử lý vi phạm chưa có đủ chứng cứ về hàng 

hóa giả mạo sở hữu công nghiệp, hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, 

chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp; đơn yêu cầu xử lý vi phạm đối với sáng 

chế, thiết kế bố trí, tên thương mại, bí mật kinh doanh; đơn yêu cầu xử lý hành 

vi cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp thì cơ quan có thẩm 

quyền có thể yêu cầu các bên  cung cấp thông tin, chứng cứ, giải trình trong 

thời hạn mười ngày, kể từ ngày được ấn định trong thông báo. Trường hợp có 

lý do chính đáng thì có thể đề nghị bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền về 

việc gia hạn thời gian trả lời nhưng không quá ba mươi ngày, kể từ ngày được 

ấn định trong thông báo ban đầu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 27 và 

điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị định 97/2010/NĐ-CP. 

a) Trường hợp các bên đã có ý kiến giải trình theo yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền nhưng xuất hiện tình tiết, chứng cứ mới trong vụ việc, cơ quan có 

thẩm quyền có thể yêu cầu các bên giải trình, phản biện giải trình, cung cấp 

chứng cứ bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 28 Nghị định số 97/2010/NĐ-CP 

trong thời hạn tương ứng được quy định trên đây. 

Các bên có thể cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm văn bản 

ý kiến chuyên môn của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp, văn bản 

kết luận giám định sở hữu công nghiệp, quyết định giải quyết tranh chấp, quyết 

định xử lý vụ việc vi phạm có liên quan hoặc tương tự của cơ quan có thẩm quyền 

và các tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh yêu cầu, lập luận, giải trình của mình 

và làm rõ các tình tiết của vụ việc; 

b) Trường hợp văn bản giải trình của các bên chưa làm rõ được các tình 

tiết của vụ việc và theo đề nghị của một hoặc các bên thì cơ quan có thẩm quyền 

tổ chức làm việc trực tiếp với các bên. Biên bản làm việc ghi nhận ý kiến của 

các bên được coi là một chứng cứ để giải quyết vụ việc;  

c) Trường hợp các bên đạt được thoả thuận về biện pháp giải quyết vụ việc 

phù hợp với quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và không ảnh hưởng đến quyền 

và lợi ích của bên thứ ba, người tiêu dùng và xã hội thì cơ quan có thẩm quyền 
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ghi nhận thỏa thuận đó và ra thông báo dừng giải quyết vụ việc theo quy định tại 

khoản 2 Điều 29 và điểm c khoản 2 Điều 30 Nghị định 97/2010/NĐ-CP.  

Điều 16. Cung cấp thông tin xử lý vi phạm 

1. Trường hợp có yêu cầu của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp hoặc của 

người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp hoặc xử phạt vi phạm thuộc các cơ 

quan, tổ chức khác theo quy định tại khoản 5 Điều 28 Nghị định 97/2010/NĐ-CP 

thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm cung cấp bản sao biên bản, tài liệu, mẫu 

vật, ảnh chụp liên quan đến nội dung xử lý vi phạm, với điều kiện việc cung cấp 

thông tin, tài liệu đó không làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý vụ việc và không 

thuộc trường hợp bảo mật theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp có đơn yêu cầu xử lý vi phạm quy định tại Điều 26 Nghị 

định 97/2010/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền xử phạt gửi văn bản kết luận, quyết 

định xử phạt, thông báo từ chối hoặc tạm dừng xử lý vi phạm cho tổ chức, cá 

nhân yêu cầu xử lý vi phạm theo thủ tục tương tự quy định tại khoản 4 Điều 33 

Nghị định 97/2010/NĐ-CP. 

Điều 17. Phối hợp xử lý vi phạm liên quan đến tên doanh nghiệp 

1. Khi nhận được đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại hoặc hành vi cạnh 

tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp liên quan đến tên doanh nghiệp, 

cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có thể yêu cầu bên bị yêu cầu xử lý cung cấp 

thông tin, tài liệu, chứng cứ giải trình theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 

Nghị định 97/2010/NĐ-CP hoặc tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh, thu thập 

chứng cứ. Trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền xử 

lý vi phạm đưa ra một trong các văn bản sau đây:  

a) Văn bản kết luận về việc sử dụng tên doanh nghiệp là vi phạm quyền 

sở hữu công nghiệp, trong đó đánh giá, kết luận tên doanh nghiệp có chứa yếu tố 

xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại được bảo hộ 

hay không; việc sử dụng tên doanh nghiệp đó trên hàng hóa, phương tiện kinh 

doanh, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, giấy tờ giao dịch trong lĩnh vực kinh 

doanh liên quan có bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc 

cạnh tranh không lành mạnh hay không; 

b) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền trong đó có 

áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đổi tên doanh nghiệp vi phạm. 

2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra văn bản kết luận về 

việc sử dụng tên doanh nghiệp là vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

này thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bản đó cho chủ thể quyền, 

bên vi phạm và tạo điều kiện cho các bên tự thoả thuận, thương lượng trong thời 

hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận này: 
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a) Trường hợp các bên đã đạt được thoả thuận và đề xuất biện pháp giải 

quyết phù hợp quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, không ảnh hưởng đến quyền 

và lợi ích của bên thứ ba, người tiêu dùng và xã hội theo quy định tại khoản 2 

Điều 29 Nghị định 97/2010/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thông 

báo ghi nhận sự thỏa thuận đó và dừng giải quyết vụ việc; 

b) Trường hợp các bên không đạt được thoả thuận trong thời hạn quy định 

thì bên yêu cầu xử lý vi phạm gửi văn bản kết luận về việc sử dụng tên doanh 

nghiệp vi phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

này kèm theo đơn đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp có 

tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp phải thay đổi tên doanh nghiệp vi phạm 

theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 43/2010/NĐ-CP); 

c) Trường hợp doanh nghiệp có tên vi phạm không tiến hành thủ tục đổi 

tên doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này thì cơ quan đăng ký kinh 

doanh thông báo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm tiến hành thanh tra, 

kiểm tra và xử lý theo quy định của Nghị định 97/2010/NĐ-CP.  

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: 

a) Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính cho các bên liên quan và cơ quan đăng ký kinh doanh để yêu cầu 

doanh nghiệp đổi tên doanh nghiệp vi phạm theo quy định tại Điều 17 Nghị 

định 43/2010/NĐ-CP; 

b) Trường hợp doanh nghiệp có tên vi phạm không tiến hành thủ tục đổi 

tên doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản này thì cơ quan đăng ký kinh 

doanh căn cứ vào quyết định xử phạt để đưa thông tin việc xử phạt doanh 

nghiệp vi phạm quy định về sở hữu công nghiệp trên cổng thông tin đăng ký 

doanh nghiệp quốc gia. 

Điều 18. Phối hợp xử lý vi phạm liên quan đến tên miền 

1. Khi nhận được đơn yêu cầu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

liên quan đến tên miền, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có thể yêu cầu bên 

bị yêu cầu xử lý cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ giải trình theo quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị định 97/2010/NĐ-CP hoặc tiến hành thanh tra, 

kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ. Trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ, 

cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đưa ra một trong các văn bản sau đây: 

 a) Văn bản kết luận về việc tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn 

với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý 

mà mình không có quyền sử dụng; và việc đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng 

hoặc sử dụng tên miền đó bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh về sở 

hữu công nghiệp hay không; 
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b) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền trong đó có 

áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thu hồi tên miền vi phạm. 

2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra văn bản kết luận về 

việc tên miền vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì cơ quan có 

thẩm quyền gửi văn bản kết luận đó cho chủ thể quyền, bên vi phạm và tạo điều 

kiện cho các bên tự thoả thuận, thương lượng trong thời hạn ba mươi ngày kể từ 

ngày nhận được văn bản kết luận này.  

a) Trường hợp các bên đã đạt được thoả thuận và đề xuất biện pháp giải 

quyết phù hợp quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, không ảnh hưởng đến quyền 

và lợi ích của bên thứ ba, người tiêu dùng và xã hội theo quy định tại khoản 2 

Điều 29 Nghị định 97/2010/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thông 

báo ghi nhận thoả thuận đó và dừng giải quyết vụ việc;  

b) Trường hợp các bên không đạt được thoả thuận trong thời hạn quy định thì 

cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.  

3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính trong đó có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

“buộc thu hồi tên miền vi phạm” thì sau một năm, kể từ ngày quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực thi 

hành, nếu bên phải thi hành không tự nguyện thi hành, cơ quan có thẩm quyền 

xử lý vi phạm gửi văn bản đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện việc 

thu hồi tên miền. Trình tự, thủ tục thu hồi tên miền được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về công nghệ thông tin, viễn thông, Internet và các quy định về 

quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 Điều 19. Phối hợp xử lý vi phạm liên quan đến sản phẩm, hàng hóa 

ảnh hưởng đến sức khoẻ, môi trường, an toàn xã hội 

1. Khi nhận được đơn yêu cầu xử lý hoặc phát hiện hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến sản phẩm, hàng hóa có ảnh hưởng đến 

sức khỏe, môi trường, an toàn xã hội quy định tại điểm b khoản 3 Điều 24 Nghị 

định 97/2010/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có thể yêu cầu bên 

bị yêu cầu xử lý vi phạm cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ giải trình theo 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 Nghị định 97/2010/NĐ-CP hoặc phối hợp 

với chủ thể quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ. 

Trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm 

đưa ra một trong các văn bản sau đây: 

 a) Văn bản kết luận về việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; 

 b) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 

 2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra văn bản kết luận 

về việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

này thì cơ quan có thẩm quyền gửi văn bản kết luận đó cho chủ thể quyền và bên 
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vi phạm và tạo điều kiện cho các bên tự thoả thuận, thương lượng trong thời hạn 

ba mươi ngày kể từ ngày nhận được văn bản kết luận này.  

a) Trường hợp các bên đã đạt được thoả thuận và đề xuất biện pháp giải 

quyết phù hợp với quy định pháp luật sở hữu trí tuệ, không ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích của bên thứ ba, người tiêu dùng và xã hội theo quy định tại 

khoản 2 Điều 29 Nghị định 97/2010/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi 

phạm ra văn bản thông báo ghi nhận thoả thuận đó và dừng giải quyết vụ việc;  

b) Trường hợp các bên không đạt được thoả thuận trong thời hạn quy định thì 

cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.  

3. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bản kết luận vi phạm, 

văn bản thông báo ghi nhận thỏa thuận của các bên hoặc quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính cho cơ quan quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực liên quan 

để phối hợp xử lý vi phạm trong việc xem xét từ chối cấp, gia hạn hoặc đình chỉ 

giấy phép lưu hành sản phẩm theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Xử lý vụ việc khi đang có tranh chấp  

1. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp theo quy định tại khoản 1 Điều 29 

Nghị định 97/2010/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền thụ lý vụ việc có thể yêu cầu 

cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ  làm rõ về tình trạng pháp lý của 

quyền sở hữu công nghiệp, cụ thể là: 

a) Thông tin về quyền sở hữu, quyền sử dụng, chuyển giao quyền đối với 

đối tượng đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; 

b) Phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp liên quan; phạm vi, điều 

kiện áp dụng các quy định về các trường hợp không bị coi là xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp; 

 c) Khả năng chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ, thay đổi phạm 

vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp liên quan. 

2. Dừng xử lý vụ vi phạm khi có phát sinh tranh chấp theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 30 Nghị định 97/2010/NĐ-CP:  

a) Cơ quan có thẩm quyền xem xét dừng xử lý vụ vi phạm sau khi đã thụ 

lý đơn yêu cầu xử lý vi phạm trong trường hợp sau đây: 

(i) Khi nhận được văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền trong 

thủ tục xác lập quyền đã thụ lý đơn yêu cầu huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực văn bằng 

bảo hộ, khiếu nại về phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến 

đối tượng trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm; hoặc quyết định thụ lý của tòa án về 

vụ việc xâm phạm; hoặc khiếu nại, tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp liên 

quan đến đối tượng trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm; 

(ii) Khi thấy vụ việc có nội dung liên quan đến tranh chấp hợp đồng giữa 

các bên về quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. 



 28 

b) Thông báo dừng giải quyết vụ việc phải nêu rõ căn cứ, lý do, thời gian 

dừng giải quyết, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan và được gửi cho bên yêu 

cầu xử lý vi phạm, bên bị yêu cầu xử lý vi phạm và cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại. 

3. Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu chủ thể quyền giải trình, cam kết theo 

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định 97/2010/NĐ-CP và xem xét việc 

tiến hành xử lý dựa trên các căn cứ sau đây: 

a) Bên bị yêu cầu xử lý vi phạm đã nộp đơn yêu cầu huỷ bỏ, chấm dứt 

hiệu lực văn bằng bảo hộ nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thụ lý; 

 b) Bên bị yêu cầu xử lý vi phạm đã nộp đơn đăng ký bảo hộ đối tượng 

nêu trong đơn yêu cầu xử lý vi phạm tại cơ quan xác lập quyền sở hữu công 

nghiệp nhưng chưa có quyết định cấp văn bằng bảo hộ; 

c) Bên yêu cầu xử lý vi phạm yêu cầu tiếp tục xử lý và cam kết trách 

nhiệm bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Nghị định 

97/2010/NĐ-CP trong trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị 

sửa đổi, hủy bỏ, đình chỉ hiệu lực theo quyết định giải quyết tranh chấp của 

cơ quan có thẩm quyền. 

4. Từ chối xử lý vi phạm 

Trước khi ra thông báo thụ lý đơn yêu cầu xử lý vi phạm, nếu cơ quan xử lý 

vi phạm nhận được văn bản thông báo thụ lý đơn của cơ quan có thẩm quyền nêu 

tại điểm a khoản 2 Điều này thì cơ quan xử lý vi phạm ra Thông báo từ chối xử lý 

vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định 97/2010/NĐ-CP. 

Điều 21. Thu, nộp tiền phạt và quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi 

phạm hành chính 

Việc thu, nộp tiền phạt; quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và biên lai thu tiền phạt được thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 6/10/2005 của Chính phủ 

quy định về biên lai thu tiền phạt, quản lý, sử dụng tiền nộp phạt vi phạm hành 

chính và quy định tại Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 124/2005/NĐ-CP nói trên. 

Điều 22. Trách nhiệm hỗ trợ của chủ thể quyền trong hoạt động 

thanh tra, kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm 

1. Chủ thể quyền có yêu cầu xử lý vi phạm có thể đề xuất nội dung hợp tác 

hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm thông tin, tài liệu, phương tiện đi lại, thiết bị kỹ thuật 

và kinh phí hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, 

xử lý tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 27, 

khoản 5 Điều 36, khoản 3 Điều 37 Nghị định 97/2010/NĐ-CP. 
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2. Chi phí hỗ trợ điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, xử lý tang vật, 

phương tiện vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp nói tại khoản 1 Điều 

này được coi là chi phí hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và được 

hạch toán vào chi phí sản xuất theo quy định tại Điều 32 Nghị định 

103/2006/NĐ-CP sửa đổi. 

3. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm có trách nhiệm sử dụng kinh phí 

hõ trợ theo nguyên tắc sau đây: 

a) Sử dụng theo đúng nội dung hợp tác, hỗ trợ mà chủ thể quyền có yêu 

cầu xử lý vi phạm đề xuất với điều kiện các nội dung hợp tác, hỗ trợ đó không 

trái với quy định pháp luật; 

b) Đảm bảo tính minh bạch, không trùng với các chi phí được chi từ ngân 

sách nhà nước và phải được mở sổ sách kế toán theo dõi riêng; 

c) Cuối năm tài chính, cơ quan có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm báo 

cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp đễ theo dõi và kiểm soát việc sử dụng 

nguồn kinh phí hỗ trợ của chủ thể quyền.  

 

Chương IV 

HIỆU LỰC THI HÀNH 
 

Điều 23. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành. 

Các vụ việc chưa được xử lý đến ngày Thông tư này có hiệu lực được giải quyết 

theo quy định tại Thông tư này.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng 
mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để 
kịp thời xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c); 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;                         

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;    

- Các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN;  

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);                                                                  

- Công báo; 

- Lưu: VT, TTra, PC.    

 

 
 

    

 


