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thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng 
giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
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• Laø vieäc nhaø nöôùc thoâng qua heä 

thoáng phaùp luaät xaùc laäp quyeàn 

cuûa caùc chuû theå vaø baûo veä 

quyeàn ñoù, choáng laïi baát kyø söï 

vi phaïm naøo cuûa beân thöù ba.  

 BAÛO HOÄ QUYEÀN SÔÛ HÖÕU TRÍ TUEÄ 
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Cô quan quaûn lyù 

   Cuïc sôû höõu trí tueä  

   Cục bản quyền tác giả 
Cô quan thöïc thi 

• - Boä Khoa hoïc, CN 

• - Boä VH-TT-DL 

• - Quaûn lyù thò tröôøng 

• - Caûnh saùt kinh teá 

• - Toøa aùn 

• - Haûi quan 

• - UBND tænh, TP… 



Khái niệm 

1. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân 
đối với tài sản trí tuệ, bao gồm: 3 quyền 

 

• Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả,  

 

• Quyền sở hữu công nghiệp,  

 

• Quyền đối với giống cây trồng. 



Khái niệm 

2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá 

nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo 

ra hoặc sở hữu. 

3. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau 

đây gọi là quyền liên quan) là quyền của 

tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, 

bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát 

sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương 

trình được mã hóa. 



Khái niệm 
4. Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, 

cá nhân đối với: 8 yếu tố 

• sáng chế,  

• kiểu dáng công nghiệp,  

• thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,  

• nhãn hiệu,  

• tên thương mại,  

• chỉ dẫn địa lý,  

• bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở 
hữu 

• và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. 



Khái niệm 

5. Quyền đối với giống cây trồng là quyền 

của tổ chức, cá nhân đối với giống cây 

trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát 

hiện và phát triển hoặc được hưởng 

quyền sở hữu.  



Khái niệm 
6. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ là chủ sở hữu quyền sở 

hữu trí tuệ hoặc tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu 

chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. 

7. Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn 

học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ 

phương tiện hay hình thức nào. 

8. Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này 

sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, 

chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn. 

9. Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm 

hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định 

bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. 

 



Khái niệm 
10. Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài 

của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường 
nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. 

11. Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng 
thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các 
phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số 
hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên 
trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm 
thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng 
nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử. 

12. Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây 
gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của 
các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó 
trong mạch tích hợp bán dẫn. 



Khái niệm 

13. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng 
hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. 

14. Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân 
dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt 
chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể 
kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực 
kinh doanh. 

15. Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm 
có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh 
thổ hay quốc gia cụ thể. 

16. Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt 
động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và 
có khả năng sử dụng trong kinh doanh. 
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17.QUYEÀN CHOÁNG CAÏNH TRANH KHOÂNG LAØNH MAÏNH 

• + Caùc haønh vi nhaèm taïo ra söï nhaàm laãn veà cô 

sôû kinh doanh, haøng hoùa hoaëc caùc hoaït ñoäng 

coâng nghieäp, thöông maïi cuûa ñoái thuû 

• + Caùc tuyeân boá, giaû maïo trong quaù trình kinh 

doanh nhaèm laøm maát uy tín ñoái thuû 

• + Söû duïng chæ daãn hay lyù leõ giaû maïo trong quaù 

trình kinh doanh gaây nhaàm laãn cho coâng chuùng 

veà xuaát xöù, tính naêng, chaát löôïng, caùch saûn 

xuaát… 

• + Chieám ñoaït, söû duïng traùi pheùp bí maät kinh 

doanh cuûa ngöôøi khaùc 



Khái niệm 
18. Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng 

một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về 

hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể 

nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do 

kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định 

và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào 

khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có 

khả năng di truyền được. 

19. Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập 

quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu 

dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn 

địa lý; quyền đối với giống cây trồng. 



Đối tƣợng quyền sở hữu trí tuệ  

1. Đối tượng quyền tác giả: 

+ Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học;  

+ Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả 

bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 

hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh 

mang chương trình được mã hoá. 



Đối tƣợng quyền sở hữu trí tuệ 

2. Đối tƣợng quyền sở hữu công nghiệp: 

+ Sáng chế, 

+ Kiểu dáng công nghiệp,  

+ Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,  

+ Bí mật kinh doanh, 

+ Nhãn hiệu,  

+ Tên thương mại  

+ Chỉ dẫn địa lý. 

+ Chống cạnh tranh không lành mạnh 



Đối tƣợng quyền sở hữu trí tuệ 

3. Đối tƣợng quyền đối với giống cây 
trồng: 

 

           + Vật liệu nhân giống; 

           + Vật liệu thu hoạch. 
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 HAØNH VI XAÂM PHAÏM 

KDCN 

• - Saûn xuaát saûn phaåm theo KDCN maø 

khoâng ñöôïc pheùp chuû quyeàn 

• -Nhaäp khaåu, baùn, quaûng caùo hoaëc söû 

duïng caùc saûn phaåm ñöôïc cheá taïo theo 

KDCN ñöôïc baûo hoä nhaèm muïc ñích 

kinh doanh 

• - Söû duïng KDCN khoâng khaùc bieät veà 

cô baûn vôùi KDCN ñang ñöôïc baûo hoä 
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 XAÂM PHAÏM NHAÕN HIEÄU  

• - Gaén nhaõn hieäu ñöôïc baûo hoä cuûa ngöôøi khaùc hoaëc 

nhaõn hieäu töông töï leân bao bì, saûn phaåm cuûa mình 

• - Nhaäp khaåu, baùn/ chaøo haøng traùi pheùp caùc sp coù gaén 

nhaõn hieäu ñöôïc baûo hoä taïi VN treân thò tröôøng VN 

• - Söû duïng daáu hieäu truøng vôùi NHHH ñang ñöôïc baûo 

hoä cho haøng hoùa cuøng loaïi/ töông töï vôùi h.hoùa thuoäc 

danh muïc ñaêng kyù keøm theo nhaõn hieäu ñöôïc baûo hoä  

• - Söû duïng daáu hieäu truøng hoaëc töông töï vôùi nhaõn 

hieäu noåi tieáng hoaëc daáu hieäu döôùi daïng ñònh nghóa,   

hay laø    phieân aâm töø nhaõn noåi tieáng ñoù 
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 KHOÂNG XAÂM PHAÏM QSHCN 

• - Söû duïng khoâng nhaèm muïc ñích kinh doanh 

• - Söû duïng treân caùc phöông tieän quaù caûnh hoaëc 

taïm thôøi naèm taïi VN nhaèm muïc ñích duy trì 

hoaït ñoäng cuûa phöông tieän ñoù 

• - Söû duïng caùc ñoái töôïng do ngöôøi coù quyeàn söû 

duïng tröôùc ñöa ra thò tröôøng 

• - Söû duïng/ tieán haønh caùc hoaït ñoäng coù tính chaát 

thöông maïi caùc saûn phaåm, haøng hoùa do chuû 

SHCN ñöa ra thò tröôøng, keå caû thò tröôøng nöôùc 

ngoaøi 
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XAÂM PHAÏM QUYEÀN TAÙC GIAÛ 

Khoâng ñöôïc pheùp cuûa taùc giaû hoaëc chuû sôû 

taùc phaåm, maø: 

• Coâng boá, phoå bieán, bieåu dieãn taùc phaåm, 

phaùt soùng, ghi aâm, ghi hình 

• Theâm, bôùt, söûa chöõa noäi dung taùc phaåm 

• Laøm giaû taùc phaåm taïo hình 

• Sao cheùp noäi dung taùc phaåm cuûa ngöôøi 

khaùc 

• Nhaân baûn, laép gheùp chöông trình phaùt 

thanh, phaùt hình… 

• Dòch, phoùng taùc, caûi bieân, chuyeån theå 



Thời gian bảo hộ 
1/ Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác 

phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ 

khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên;  

  Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng 

chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác 

phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể 

từ khi tác phẩm được định hình; 



Thời gian bảo hộ 
2/ Quyền liên quan quyền tác giả: 

2.1. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 50 năm 

tính từ năm tiếp theo năm cuộc biểu diễn được định 

hình. 

2.2. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được 

bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm công bố 

hoặc 50 năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi 

hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa 

được công bố. 

2.3. Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ 50 năm 

tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng 

được thực hiện. 



Thời gian bảo hộ 

3/ Quyền sở hữu công nghiệp: 

3.1. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp 

và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn. 

3.2. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ 

ngày cấp và kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp 

đơn. 

3.3. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực 

từ ngày cấp và kéo dài đến hết 5 năm kể từ ngày nộp 

đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. 



Thời gian bảo hộ 

3.4. Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích 

hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào 

ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây: 

a) Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn; 

b) Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người 

có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho 

phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi 

nào trên thế giới; 

c) Kết thúc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí. 



Thời gian bảo hộ 

3.5. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu 

lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp 

đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 

10 năm.  

3.6. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có 

hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp. 



Thời gian bảo hộ 

4/ Quyền đối với giống cây trồng: 

   Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực kể từ 

ngày cấp đến hết 25 năm đối với giống cây 

thân gỗ và cây nho; đến hết 20 năm đối với các 

giống cây trồng khác. 



BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

• Ban hành các quy định của pháp luật về quyền 

SHTT; 

• Cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng quyền 

SHTT cho các chủ thể khác nhau khi đáp ứng 

các yêu cầu theo quy định (xác lập quyền); 

• Bảo vệ quyền và những lợi ích hợp pháp của 

chủ thể quyền SHTT bằng các phương thức, 

biện pháp khác nhau theo quy định của pháp 

luật.  

 



Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ 

• Hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ theo quy định bao 

gồm hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và giả mạo chỉ dẫn 

địa lý và hàng hoá sao chép lậu: 

- Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là hàng hoá, bao bì của 

hàng hoá có gắn nhãn hiệu, dấu hiệu trùng hoặc khó 

phân biệt với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đang được bảo 

hộ dùng cho chính mặt hàng đó mà không được phép 

của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc của tổ chức quản lý chỉ 

dẫn địa lý. 

- Hàng hoá sao chép lậu là bản sao được sản xuất mà 

không được phép của chủ thể quyền tác giả hoặc 

quyền liên quan. 
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PHAÏM VI THÖÏC THI BAÛO HOÄ 

QSHTT CUÛA HAÛI QUAN VN 

• Luaät Haûi quan vaø Luaät SHTT: HQ phaûi 

thöïc hieän baûo hoä vôùi taát caû caùc loaïi quyeàn 

SHTT 

• Ñieàu kieän thöïc teá: HQ thöïc hieän chuû yeáu 

ñoái vôùi Nhaõn hieäu, Teân thöông maïi, Chæ 

daãn ñòa lyù, Kieåu daùng coâng nghieäp, Ghi 

aâm taùc phaåm aâm nhaïc 
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PHAÏM VI (ñoái töôïng chòu söï aùp duïng 

bieän phaùp thöïc thi baûo hoä bôûi HQ) 

• Haøng xuaát khaåu: 

• - Ñang laøm thuû tuïc 

xuaát khaåu 

• - Ñaõ hoaøn thaønh 

thuû tuïc xuaát, ñang 

chôø xuaát khaåu 

• (Töø thôøi ñieåm môû 

tôø khai xuaát) 

• Haøng nhaäp khaåu: 

• - Chöa hoaøn thaønh thuû tuïc nhaäp 

• - Ñaõ hoaøn thaønh thuû tuïc nhaäp 

nhöng ñang naèm trong caùc khu 

vöïc öu ñaõi haûi quan  

• (Töø khi haøng baét ñaàu vaøo caûng, 

cöûa khaåu VN cho ñeán khi hoaøn 

taát moïi thuû tuïc nhaäp vaø ñöôïc 

pheùp thoâng quan) 
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ÑOÁI TÖÔÏNG LOAÏI TRÖØ 

• > Haøng vieän trôï nhaân ñaïo 

• > Haøng TNTX phuïc vuï coâng taùc, sinh hoaït cuûa toå 

chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi 

• > Haøng phuïc vuï tröng baøy, trieån laõm, giôùi thieäu saûn 

phaåm khoâng baùn hoaëc ñeå giuùp ngöôøi tieâu duøng phaân 

bieät, nhaän bieát haøng vi phaïm quyeàn SHTT 

• > Haøng quaù caûnh 

• > Quaø bieáu, taëng; haønh lyù trong tieâu chuaån mieãn thueá 



Xâm phạm thƣơng hiệu và những 

tình huống cụ thể 
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XÂM PHẠM THƢƠNG HiỆU 

Xâm phạm thương hiệu được hiểu là bất kỳ hành vi 

nào từ bên ngoài làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh 

thương hiệu. 

• Trực tiếp hoặc gián tiếp 

• Cố ý hoặc không cố ý 
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XÂM PHẠM THƢƠNG HiỆU 

•Hàng giả, hàng nhái: nhãn hiệu, logo, kiểu dáng, 

chất lƣợng, nguồn gốc xuất xứ,… 

• Các điểm bán tƣơng tự hoặc giống hệt 

• Các hành vi xuyên tạc, nói xấu về hàng hóa, dịch vụ 

và doanh nghiệp 

• Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh 

• Các hành vi xâm phạm quyền tác giả, sáng chế, bí 

mật kinh doanh,… 
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XÂM PHẠM THƢƠNG HiỆU 

Hàng nhái, hàng giả 
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HÀNG GIẢ, NHÁI– Nhãn hiệu 
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HÀNG GIẢ, NHÁI – Kiểu dáng 
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HÀNG GIẢ, NHÁI – Bao bì 
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HÀNG GIẢ, NHÁI – Nhãn hiệu, kiểu dáng 
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HÀNG GIẢ, NHÁI – Nguồn gốc, xuất xứ 
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HÀNG GIẢ, NHÁI – Khác 
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ĐIỂM BÁN GIẢ 
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ĐIỂM BÁN GIẢ 
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VÍ DỤ VỀ KEM TRÀNG TIỀN 

• Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền 

• Thƣơng hiệu kem Tràng Tiền tại số 

35 phố Tràng Tiền - HN 
 

logo đã được đăng ký thương hiệu 
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KEM TRÀNG TIỀN: Điểm bán giả 
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Những thƣơng hiệu lớn bị xâm phạm 

ovi.com.br 

Cả hai đềuchưa đăng ký với cơ quan thương hiệu và bản  quyền (Patent 

and Trademark Office) ở Brazil. 

 

-> NOKIA: OVI – kho ứng dụng 
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Những thƣơng hiệu lớn bị xâm phạm 
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VẤN ĐỀ ĐẶT RA? 

1. Tại sao Thƣơng hiệu bị xâm phạm? 

2. Làm sao để bảo vệ thƣơng hiệu tốt? 
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Các DN VN đang làm gì? 
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Các DN VN đang làm gì? 
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Công cụ hỗ trợ 

Một số luật điều chỉnh tại VN: 

– Luật Sở hữu trí tuệ 

– Luật Cạnh tranh 

– Luật Dân sự, Luật Hình sự 

– Luật doanh nghiệp 

– … 

Các cơ quan, tổ chức: 

– Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương 

– Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công 

nghệ cao (C50) Bộ Công an 

– Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu 
Việt Nam (Vatap) 

 

 

4/1/2022 52 



53 

BIEÄN PHAÙP THÖÏC THI 

• Ñieàu 216, Luaät SHTT:  

• Taïm döøng laøm TTHQ 

ñoái vôùi haøng hoùa nghi 

ngôø xaâm phaïm quyeàn 

• Kieåm tra, giaùm saùt ñeå 

phaùt hieän haøng hoùa coù 

daáu hieäu xaâm phaïm 

quyeàn SHTT 

• Luaät HQ 2014: Chuû sôû 

höõu coù quyeàn ñeà nghò 

daøi haïn hoaëc trong töøng 

tröôøng hôïp cuï theå ñeå cô 

quan HQ taïm döøng laøm 

thuû tuïc ñoái vôùi haøng 

hoùa vi phaïm quyeàn 

SHTT. 



 Biện pháp bảo vệ quyền SHTT  
của Hải quan 

  a) Tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa bị 

nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT 

   Là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể 

quyền SHTT nhằm thu thập thông tin, chứng cứ về lô 

hàng để chủ thể quyền SHTT thực hiện quyền yêu cầu 

xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các 

biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn 

chặn và bảo đảm xử phạt hành chính. 

 

 



Biện pháp bảo vệ quyền SHTT  
của Hải quan 

b) Kiểm tra hải quan về hàng giả, hàng xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ là việc kiểm tra hồ sơ hải 

quan, các chứng từ liên quan và kiểm tra thực tế 

hàng hóa, phương tiện vận tải do cơ quan hải 

quan thực hiện nhằm phát hiện hàng hóa có nghi 

ngờ là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu 

trí tuệ. 

 



Biện pháp bảo vệ quyền SHTT  
của Hải quan 

  c) Kiểm soát hải quan về hàng giả, hàng xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ là các biện pháp 

tuần tra, điều tra hoặc biện pháp nghiệp vụ 

khác do cơ quan hải quan áp dụng để phòng, 

chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 

là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ vận chuyển qua biên giới hoặc đưa ra, đưa 

vào các khu phi thuế quan. 



Biện pháp bảo vệ quyền SHTT  
của Hải quan 

  d) Giám sát hải quan về hàng giả, hàng xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp nghiệp 

vụ do cơ quan hải quan áp dụng để đảm bảo sự 

nguyên trạng của hàng hóa, sự tuân thủ quy 

định của pháp luật trong việc bảo quản, lưu 

giữ, xếp dỡ, vận chuyển, sử dụng hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ đang thuộc đối tượng quản lý hải 

quan. 



Quy định về nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám 
sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
Bước 1 

 Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền nộp bộ hồ sơ gửi 

Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan): 

- Đơn đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo mẫu số 01-SHTT. 

- Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc tài liệu khác chứng minh 

quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ tại Việt Nam hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở 

hữu công nghiệp; 

- Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh chụp, các đặc 

điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

- Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu 

cầu giám sát; danh sách những người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu 

hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 



Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn đề nghị 
Bước 2 

 Cơ quan hải quan kiểm tra bộ hồ sơ theo các nội dung sau: 

-  Tư cách pháp lý của người nộp đơn theo quy định của 

pháp luật; 

- Kiểm tra sự phù hợp giữa nội dung đơn với các tài liệu gửi 

kèm; Kiểm tra thời hạn hiệu lực của các văn bằng bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ 

- Mẫu vật, hiện vật (hoặc ảnh chụp) phù hợp với nội dung 

quyền sở hữu trí tuệ có yêu cầu bảo hộ hoặc nội dung tố 

cáo hành vi vi phạm; 

-  Nội dung ủy quyền phù hợp với chức năng hoạt động của 

cơ quan hải quan và của người nộp đơn (trường hợp ủy 

quyền nộp đơn). 



Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn đề nghị 
Bước 2 

Các trường hợp từ chối tiếp nhận đơn của Cơ quan hải quan  

-  Đơn gửi không đúng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận; 

- Cơ quan hải quan có cơ sở khẳng định người nộp đơn không đủ tư 

cách pháp lý nộp đơn theo quy định của pháp luật;  

- Người nộp đơn không cung cấp đủ các tài liệu theo quy định tại 

khoản 2 Điều 74 Luật Hải quan;  

-  Trong thời gian thụ lý đơn, cơ quan hải quan nhận được văn bản của 

cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ thông báo về việc tranh 

chấp, khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ. 

 



Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn 
đề nghị 

Bước 2 

Các trường hợp từ chối tiếp nhận đơn của Cơ quan hải quan  

-  Đơn gửi không đúng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận; 

- Cơ quan hải quan có cơ sở khẳng định người nộp đơn không đủ tư 

cách pháp lý nộp đơn theo quy định của pháp luật;  

- Người nộp đơn không cung cấp đủ các tài liệu theo quy định tại 

khoản 2 Điều 74 Luật Hải quan;  

-  Trong thời gian thụ lý đơn, cơ quan hải quan nhận được văn bản của 

cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ thông báo về việc tranh 

chấp, khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ. 

 



Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn đề nghị 
Bước 2 

Trường hợp chấp nhận đơn đề nghị thì xử lý như sau:  

-  Tổng cục Hải quan ( Cục Giám sát quản lý )  Các Cục 

Hải quan Tỉnh, TP  Chi cục Hải quan . 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ bộ hồ sơ, 

Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) 

kiểm tra và thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn về 

việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đề nghị. 

 



Thủ tục tạm dừng TTHQ 

1. Người nộp Đơn dừng TTHQ: 

• Chủ sở hữu quyền SHTT  

• Người được uỷ quyền hợp pháp: 

+ Cá nhân, pháp nhân và chủ thể khác của VN, cá nhân nước ngoài 

thường trú tại VN uỷ quyền cho tổ chức dịch vụ đại diện SHCN. 

+ Pháp nhân nước ngoài có VPĐD tại VN, cá nhân hoặc pháp nhân 

nước ngoài có cơ sở SXKD tại VN được uỷ quyền cho VPĐD, cơ 

sở SXKD doanh tại VN hoặc tổ chức dịch vụ đại diện SHCN. 

+ Cá nhân nước ngoài không thường trú tại VN và không có cơ sở 

SXKD tại VN, pháp nhân nước ngoài không có đại diện hợp pháp 

và không có cơ sở SXKD tại VN chỉ có thể uỷ quyền cho tổ chức 

dịch vụ đại diện SHCN. 



Thủ tục tạm dừng TTHQ 

2. Nơi nhận đơn yêu cầu: 

• Chi cục HQ là nơi nhận đơn nếu phạm vi yêu 

cầu là các cửa khẩu thuộc phạm vi quản lý của 

Chi cục HQ đó; 

• Cục HQ là nơi nhận đơn nếu phạm vi yêu cầu 

là các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của Cục 

HQ đó; 

• TCHQ là nơi nhận đơn nếu phạm vi yêu cầu là 

các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của từ  02 

Cục HQ trở lên. 



Thủ tục tạm dừng TTHQ 

3. Hồ sơ đề nghị: 

a) Trường hợp đề nghị dài hạn: 

- Đơn đề nghị; 

- Bản sao văn bằng bảo hộ quyền SHCN hoặc tài liệu 

khác chứng minh quyền SHCN đang được bảo hộ tại 

VN hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng 

chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN; bản sao 

giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên 

quan hoặc tài liệu khác chứng minh quyền tác giả, 

quyền liên quan; 

- Giấy uỷ quyền nộp đơn;  



Thủ tục tạm dừng TTHQ 

- Mô tả chi tiết hàng hoá xâm phạm quyền SHTT, ảnh 

chụp, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm 

phạm quyền; 

- Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp 

pháp hàng hoá có yêu cầu giám sát; danh sách những 

người có khả năng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 

- Phương thức xuất khẩu, nhập khẩu và những thông tin 

khác liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng 

hoá xâm phạm quyền (nếu có); 

- Nộp lệ phí , bảo lãnh tạm dừng làm thủ tục hải quan 

đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu 

trí tuệ. 

 



Thủ tục tạm dừng TTHQ 

b) Đối với trường hợp đề nghị cụ thể: 

- Đơn đề nghị; 

- Bản sao văn bằng bảo hộ quyền SHCN hoặc tài liệu khác chứng 

minh quyền SHCN đang được bảo hộ tại Việt Nam, hoặc bản 

sao giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử 

dụng đối tượng SHCN; bản sao giấy chứng nhận đăng ký quyền 

tác giả, quyền liên quan hoặc tài liệu khác chứng minh quyền tác 

giả, quyền liên quan; 

- Giấy uỷ quyền nộp đơn; 

- Tên địa chỉ của người XK, NK (nếu có); 

- Các thông tin dự đoán về thời gian và địa điểm làm thủ tục XK, 

NK;  

 

 



Thủ tục tạm dừng TTHQ 

- Bản mô tả chi tiết hoặc ảnh chụp hàng hoá xâm phạm 

quyền SHTT; 

- Kết quả giám định của tổ chức giám định về SHTT 

đối với chứng cứ ban đầu; 

- Chứng từ nộp tiền bảo đảm; mức nộp bằng 20% giá trị 

lô hàng theo giá ghi trong hợp đồng hoặc tối thiểu 20 

triệu đồng (trường hợp chưa biết trị giá lô hàng nghi 

ngờ xâm phạm) hoặc chứng từ bảo lãnh của tổ chức 

tín dụng; 

- Nộp lệ phí tạm dừng làm TTHQ đối với hàng hoá bị 

nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. 

 

 



Thủ tục tạm dừng TTHQ 

4. Thời hạn, phạm vi yêu cầu: 

• Thời hạn hiệu lực của đơn đề nghị dài hạn là 01 

năm kể từ ngày cơ quan hải quan chấp nhận 

đơn.  

• Có thể được gia hạn thêm 01 năm nhưng không 

được quá thời hạn bảo hộ đối tượng SHTT liên 

quan và người nộp đơn có trách nhiệm nộp lệ 

phí gia hạn theo quy định của Bộ Tài chính. 



Thủ tục tạm dừng TTHQ 

5. Thủ tục tạm dừng:  

• Chậm nhất 02 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được 

đủ bộ hồ sơ theo quy định, nếu chấp nhận đơn đề nghị, 

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định tạm dừng 

làm thủ tục hải quan. Quyết định tạm dừng được gửi 

trực tiếp hoặc bằng thư bảo đảm, đồng thời fax ngay 

cho tổ chức, cá nhân có liên quan. 

• Thời hạn tạm dừng TTHQ:10 ngày làm việc kể từ ngày 

ra quyết định tạm dừng TTHQ 

• Chi cục HQ gia hạn thêm 10 ngày làm việc nếu người 

nộp đơn yêu cầu gia hạn và nộp bổ sung tiền bảo đảm 



Tiếp tục làm TTHQ 

1/ Không nhận được văn bản của toà án xác nhận đã 
tiếp nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp về xâm 
phạm quyền SHTT và không quyết định thụ lý vụ 
việc. 

2/ Quyết định tạm dừng TTHQ bị đình chỉ hoặc thu hồi. 

3/ Người yêu cầu rút đơn yêu cầu tạm dừng TTHQ trừ 
trường hợp hàng hóa là hàng giả mạo SHTT; tem, 
nhãn, vật phẩm khác mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý 
giả mạo. 

4/ Kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc không 
đủ căn cứ để xác định hành vi xâm phạm 

5/ Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 



Xử lý đối với hàng giả hoặc hàng hóa có dấu 
hiệu là hàng giả 

1/ Trường hợp phát hiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
là hàng giả thì áp dụng các biện pháp ngăn chặn và 
xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính. 

2/ Trường hợp phát hiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

có dấu hiệu là hàng giả, Chi cục trưởng Chi cục Hải 

quan yêu cầu người khai hải quan cung cấp tài liệu 

liên quan đến hàng hóa: 

a) Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc chứng từ có giá trị 

tương đương: 01 bản chụp; 

b) Tài liệu kỹ thuật hoặc bản phân tích thành phần (nếu 

có): 01 bản chụp. 

(Hàng hóa đang bị tạm giữ hoặc bị áp dụng các biện 
pháp ngăn chặn theo quy định ) 



Xử lý đối với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ 

1/ Chi cục Hải quan thông báo cho người nộp đơn yêu 
cầu kiểm tra, giám sát hàng hóa có dấu hiệu xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ  

 Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày thông 

báo, Chi cục Hải quan có trách nhiệm thực hiện các 

công việc : 

a) Trường hợp nhận được đơn đề nghị tạm dừng làm thủ 

tục hải quan Làm như trên 

b) Trường hợp chủ thể quyền sở hữu trí tuệ không có 

đơn hoặc không có văn bản đề nghị tạm dừng làm thủ 

tục hải quan  Thông quan lô hàng trừ TH hàng giả 

mạo 



Xử lý đối với hàng hóa có dấu hiệu 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

3. Trường hợp không có thông tin yêu cầu bảo vệ quyền 

sở hữu trí tuệ nhưng trong quá trình kiểm tra hồ sơ 

hải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ quan hải quan 

phát hiện hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ thì thực hiện việc kiểm tra thực 

tế hàng hóa, lấy mẫu hoặc chụp ảnh hàng hóa, đồng 

thời phối hợp với đơn vị chuyên trách kiểm soát về sở 

hữu trí tuệ tại Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, 

thành phố để quyết định thông quan hàng hóa hoặc 

tạm giữ hàng hóa nếu xác định dấu hiệu vi phạm. 



Quyền và nghĩa vụ  
của chủ sở hữu quyền SHTT 

1. Được CQHQ giữ bí mật các thông tin thương mại đã 

cung cấp cho CQHQ, trừ các trường hợp phải cung cấp 

cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ thể quyền sở hữu quyền SHTT, chủ sở hữu của 

hàng thật bị làm giả hoặc người đại diện theo ủy quyền 

hợp pháp được tham gia cùng với CQHQ vào các hoạt 

động kiểm tra, giám sát, kiểm soát, xác minh, thu thập 

chứng cứ xác định hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ, quá trình xử lý hàng hóa, tang vật vi phạm. 



Quyền và nghĩa vụ  
của chủ sở hữu quyền SHTT 

3. Khiếu nại, khiếu kiện các quyết định xử lý hàng xâm 

phạm quyền SHTT, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát 

hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT của CQHQ theo 

quy định của pháp luật. 

4. Cung cấp cho CQHQ các thông tin, tài liệu liên quan đến 

hàng hoá XK, NK nghi ngờ xâm phạm quyền SHTT. 

5. Hỗ trợ và phối hợp với CQHQ trong công tác xử lý, tiêu 

hủy hàng hóa xâm phạm quyền SHTT. 

 



Quyền hạn và trách nhiệm 
 của cơ quan hải quan 

1. Triển khai áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

HQ theo quy định của pháp luật HQ, pháp luật thương mại và 

pháp luật SHTT đối với hàng hóa có nghi ngờ xâm phạm quyền 

SHTT. 

2. Giải thích, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực thi bảo vệ quyền 

SHTT, các quy định của Luật HQ, Luật SHTT. Thông báo bằng 

văn bản cho các tổ chức, cá nhân liên quan về kết quả giải quyết, 

xử lý vụ việc. 

3. Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các lực lượng bảo 

vệ quyền SHTT trong công tác đấu tranh, xử lý hàng xâm phạm 

quyền SHTTtheo quy định của pháp luật. 

 

 



Quyền hạn và trách nhiệm 
 của cơ quan hải quan 

4. Yêu cầu cá nhân, tổ chức liên quan nộp, xuất trình 

các tài liệu, chứng từ có liên quan để giải trình, làm rõ 

những nghi vấn của CQHQ về hàng hóa XNK xâm 

phạm quyền SHTT. 

5. Giải quyết khiếu kiện, khiếu nại của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan về việc xử lý hàng xâm phạm 

quyền SHTT và việc áp dụng các biện pháp kiểm soát 

hàng hóa XK, NK liên quan đến SHTT của CQHQ 

theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện chế độ báo cáo, lưu giữ tài liệu, hồ sơ có 

liên quan đến công tác bảo vệ quyền SHTT theo quy 

định hiện hành của ngành Hải quan. 

 



Trách nhiệm của các cơ quan khác  

1. Cục SHTT thuộc Bộ KHCN và Cục Bản quyền tác 

giả văn học-nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch cung cấp cho TCHQ các thông tin về đối 

tượng SHTT đang được bảo hộ tại VN và phối hợp 

với TCHQ chỉ đạo nghiệp vụ và tổ chức bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ về SHTT cho các đơn vị Hải 

quan về SHTT. 

2. Cục SHTT, Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ 

thuật, các cơ quan quản lý SHTT địa phương thực 

hiện giám định về SHTT theo yêu cầu của CQHQ và 

các bên liên quan. 

 



THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 

1. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Khoa học và 

Công nghệ: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ vi phạm có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định  

 



THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 

2. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra 
Thông tin và Truyền thông: 

• a) Phạt cảnh cáo; 

• b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

• c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 
hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
vi phạm có thời hạn; 

• d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính; 

 



THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 

3.  Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị 
trƣờng: 

• a) Phạt cảnh cáo; 

• b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

• c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm có thời 
hạn; 

• d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính; 

 



THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 

4.  Thẩm quyền xử phạt của Hải quan: 

• a) Phạt cảnh cáo; 

• b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

• c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ vi phạm có thời hạn; 

• d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính; 

 



THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 

4.  Thẩm quyền xử phạt của Công an: 

• a) Phạt cảnh cáo; 

• b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

• c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ vi phạm có thời hạn; 

• d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính; 

 



THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 

4.  Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh: 

• a) Phạt cảnh cáo; 

• b) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; 

• c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính; 

• d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm có thời 
hạn; 

 



THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 

Ngoài các hình thức xử phạt quy định trên: 

Tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn 

có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục 

hậu quả sau đây: 

-Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng 

không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá giả 

mạo về sở hữu trí tuệ. 

-Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hoá 

quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc buộc tái 

xuất đối với hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi 

đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hoá 

 

 



THẨM QUYỀN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH 

Ngoài các hình thức xử phạt quy định trên: 

Tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp 

dụng các Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử 
phạt hành chính sau đây: 

a) Tạm giữ người; 

b) Tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm; 

c) Khám người; 

d) Khám phương tiện vận tải, đồ vật; khám nơi cất giấu hàng 

hoá, tang vật, phương tiện vi phạm về sở hữu trí tuệ; 

đ) Các biện pháp ngăn chặn hành chính khác theo quy định của 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Quy định về mức phạt tiền tối đa, 
thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân, 

tổ chức 
 

- Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 250.000.000 
đồng. 

 

- Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức 
phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức phạt tiền đối 
với cá nhân. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức là 
500.000.000 đồng. 



 
 
 
 
 
 
 

MỘT SỐ TRƢỜNG HỢP  GIẢ NHÃN 
HIỆU NỔI TIẾNG 
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 Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: 

• AKAI kiện NAKAI (tương tự gây nhầm lẫn) 

• SP điện tử 
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• Sunlight (Unilever) kiện Skylight 

• Nước rửa bát 
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• OMO (Unilever-Anh – Hà Lan kiện TOTMOT, 

HOAMO (cách trình bày NH trong thực tế sử dụng) 

• Bột giặt 
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• Sunlight & hình chai (Unilever) kiện Sunlike & 
hình 

• Nước rửa bát 
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• JET (Indonesia) kiện AG (An Giang) (cách trình bày, 

hình vẽ) 

• Thuốc lá 
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 CRAVEN “A” (AG-Thuỵ 

sĩ) kiện CAMRY “V” 

Thuốc lá 



96 

• CRAVEN (AG Thuỵ sĩ) + mèo đen kiện BLACK CAT + mèo 
đen 

• Thuốc lá  
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 Coca-cola (Hoa Kỳ) 

kiện Cola 
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• BIA HÀ NỘI kiện BIA ViỆT HÀN 

• Bia 
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• Hình chai MAGGI (Nestlé –Thuỵ sĩ) kiện chai 
nước mắm, nước tương của một công ty tại VN 
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• MAGGI (Nestlé –Thuỵ sĩ) kiện MAGGIKING 

• Nước tương 
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• Lipton Ice Tea (Nestlé) kiện S-Tea 

• Trà chanh 
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• NESTEA (Nestlé) kiện FRESHTEA 
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• NESTLÉ CRUNCH (Nestlé) kiện Max Crunch 

• Kẹo cà phê 
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• Vinamit  kiện  Minamit 

• Mít sấy khô 



105 

• PHỞ 24 (&hình) kiện PHỞ CALI (&hình) 

• Phở 
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• Giả mạo LOUIS VUITTON (trùng) 

• Túi, cặp xách 
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• GASTROBULGITE kiện GASTRODIC  

• Thuốc đau dạ dày 
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• VIFON kiện MIPOONG (tương tự bao gói) 

• Thực phẩm 



• HAIHA kiện HAICHAU (tương tự bao gói) 

• Kẹo cứng 



• Apple kiện Samsung các sản phẩm điện tử 

• Máy tính bảng và điện thoại 

 



• Mì Hảo Hảo kiện mì Hảo Hạng 

• Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp nhãn 
hiệu “Hảo Hảo, mì tôm chua cay” 



 

 

Xin cảm ơn  ! 


