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A. ĐĂNG KÝ

NHÃN HIỆU 

TẠI VIỆT NAM

 Nhãn hiệu?

 Ai có quyền đăng ky ́ nhãn hiệu?

 Quy trình đăng ky ́ nhãn hiệu



A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

NHÃN HIỆU

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn

thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc

sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc

nhiều màu sắc.

Là những dấu hiệu dùng để

phân biệt hàng hóa, dịch vụ của

các tổ chức, cá nhân khác nhau.



A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM



AI CÓ QUYỀN 

ĐKNH ?

Căn cứ Điều 87 Luật SHTT năm 2005, sửa đổi bổ sung 

năm 2009 quy định:

Mọi tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho 

hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM



QUY TRÌNH

BƯỚC 1: Tra cứu đánh giá khả năng ĐKNH

1) Phân nhóm theo bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ NICE  

 Nhãn hiệu sẽ chỉ được bảo hộ trong phạm vi HH/DV đã lựa chọn từ bảng NICE

 Không thể thêm hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung sau khi đã đăng ký

 Xác định chính xác HH/DV đã – đang và sẽ dự định kinh doanh trong tương lai

Bảng NICE chi tiết: https://hotrophaply.vn/bang-phan-loai-nice-chi-tie-t.html

Bảng NICE tóm tắt: https://hotrophaply.vn/ba-ng-phan-loa-i-nice-to-m-ta-t.html

Phân  nhóm nhanh: https://hotrophaply.vn/trang-web-ho-tro-phan-nho-m-ha-ng-ho-a-di-ch-vu-

nhanh-theo-ba-ng-nice.html

A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

https://hotrophaply.vn/bang-phan-loai-nice-chi-tie-t.html


QUY TRÌNH

2) Tra cứu sơ bộ và đánh giá khả năng bảo hộ khi nộp đơn  Người nộp đơn có thể gửi

mẫu nhãn hiệu kèm danh

mục HH/DV cho HDS qua

số ZALO (0901737012) để

được tra cứu sơ bộ (FREE)

 Để biết được NH dự định đăng ký có bị trùng hay gây nhầm lẫn với

các nhãn hiệu đã đăng ký trước hay không?

 Người nộp đơn có thể tiến hành tra cứu thông qua các dữ liệu mà

Cục SHTT đã công bố, với mục địch giảm thiểu rủi ro khi tiến hành

nộp đơn.

Đường link tra cứu sơ bộ NH: 

• https://hotrophaply.vn/co-so-du-

lie-u-tra-cu-u-nha-n-hie-u.html

Hướng dẫn tra cứu sơ bộ NH: 

• https://hotrophaply.vn/huong-dan-tra-cuu-nhan-hieu-

bang-cong-cu-wipo-publish.htmlhttps://bom.so/GDPVX6

• https://hotrophaply.vn/huong-dan-su-dung-co-so-du-lieu-

toa-n-ca-u-cu-a-wipo.html

A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

https://hotrophaply.vn/huong-dan-tra-cuu-nhan-hieu-bang-cong-cu-wipo-publish.htmlhttps://bom.so/GDPVX6


QUY TRÌNH

BƯỚC 2: Nộp đơn nhãn hiệu tại cục Sở hữu trí tuệ

1) Tự nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Hình thức nộp đơn giấy

• Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp 

• Qua dịch vụ của bưu điện 

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện,

người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện,

sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ

đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục

Sở hữu trí tuệ để chứngminh khoản tiền đã nộp.

A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM



QUY TRÌNH

BƯỚC 2: Nộp đơn nhãn hiệu tại cục Sở hữu trí tuệ

1) Tự nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐƠN:

 Trụ sở CụcSHTT, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

 Văn phòng ĐD Cục SHTT tại HCM, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 

Tôn Thất Tùng, Phạm Ngũ Lão, Q1, HCM

 Văn phòng ĐD Cục SHTT tại Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, 

Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM



QUY TRÌNH

BƯỚC 2: Nộp đơn nhãn hiệu tại cục Sở hữu trí tuệ

1) Tự nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Hình thức nộp đơn trực tuyến

• Cần có chứng thư số và chữ ký số

• ĐK tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến

Đường link hướng dẫn ĐKNH online:

https://hotrophaply.vn/huo-ng-da-n-dang-ky-nha-n-hie-u-online.html

A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM



QUY TRÌNH

2) Nộp đơn thông qua dịch vụ Đại diện Sở hữu công nghiệp

 Người nộp đơn cần 

chuẩn bị các tài liệu:

Tham khảo hướng dẫn tại đây: https://hotrophaply.vn/no-p-don-dang-ky-nha-n-hie-u-ta-i-hds.html

• Mẫu nhãn hiệu

• Lĩnh vực kinh doanh

• Giấy ủy quyền

• Các tài liệu khác (nếu có)

 Đại diện SHCN (HDS) tiếp nhận và thực hiện tra cứu chuyên sâu,

đánh giá, nộp đơn và theo dõi đơn trong suốt quá trình nộp đơn.

A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM



TẠI 

SAO 

NÊN

CHỌN 

ĐẠI 

DIỆN?



QUY TRÌNH

BƯỚC 3: Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu

A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIÊ ̣U TẠI VIÊ ̣T NAM

MỤC ĐÍCH:

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

đưa ra kết luận:

• Trường hợp đơn hợp lệ: Cục SHTT ra QĐ CNĐHL;

• Trường hợp đơn không hợp lệ: Cục SHTT ra TB dự định từ chối

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

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

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

cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục SHTT ra quyết

định từ chối chấp nhận đơn).

THỜI HẠN THẨM

ĐỊNH 02 THÁNG

TỪ NGÀY NỘP ĐƠN



A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIÊ ̣U TẠI VIÊ ̣T NAM

THỦ TỤC 

1) Thời gian thẩm định nội dung và ra thông báo lần 1

BƯỚC 4: Thẩm định nội dung đăng ký nhãn hiệu

THỜI HẠN THẨM

ĐỊNH 12 đến 14

THÁNG TỪ NGÀY

CÔNG BỐ ĐƠN

(thực tế hiện nay là 2 năm)

 Cục SHTT xem xét các điều kiện ĐKNH từ đó đánh giá khả năng cấp

văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký

 Nếu đơn ĐKNH đáp ứng đủ điều kiện:: Cục SHTT ra TB dự định cấp VBBH

 Nếu đơn ĐKNH không đáp ứng đủ điều kiện: Cục SHTT ra TB từ chối bảo hô ̣

(Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại QĐ của Cục SHTT, đồng thời

đưa ra các căn cứ để cấp VBBH nhãn hiệu cho nhãn hiệu)



A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

QUY TRÌNH

2) Quyết định cấp văn bằng hoặc từ chối cấp văn bằng nhãn hiệu

 Cục đồng ý cấp VBBH

• Cục sẽ ra 1 QĐ thông báo Cấp văn

bằng, Chủ đơn đóng phí theo hướng

dẫn và chờ từ 1-2 tháng, Cục sẽ gửi

VBBH về trụ sở cho người nộp đơn.

• Nếu không đóng phí xem như Chủ

đơn bỏ việc đăng ký, và hết thời hạn

thông báo nhãn hiệu sẽ không được

bảô hộ.

 Từ chối cấp VBBH

• Cục sẽ ra QĐ từ chối cấp VBBH, và Chủ đơn trong vòng 03 tháng

có quyền nộp công văn phản đối hôặc đồng ý với quyết định từ

chối 1 phần nhãn hiệu này.

• Nếu xét thấy ý kiến của Cục là hợp lý thì bỏ qua bước này, ngược

lại nếu thấy QĐ không hợp lý có quyền ý kiến của mình cho việc

đấu tranh để được cấp VBBH.



A. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

QUY TRÌNH

2) Quyết định cấp văn bằng hoặc từ chối cấp văn bằng nhãn hiệu

⟿ Cục ra TB sau khi nhận được công văn phúc đáp (đơn không được cấp VBBH) có hai hướng trả lời:

 Cục đồng ý cấp VBBH theo ý kiến phản đối 

o Cục sẽ ra 1 QĐ thông báo Cấp VBBH, Chủ đơn

đóng phí theo hướng dẫn và chờ từ 1-2 tháng

Cục sẽ gửi Văn Bằng về Trụ sở cho người nộp

đơn.

o Nếu không đóng phí xem như Chủ đơn bỏ

việc đăng ký, và hết thời hạn thông báo nhãn

hiệu sẽ không được bảô hộ.

 Từ chối cấp VBBH do ý kiến không hợp lý

o Cục sẽ ra quyết định từ chối cấp VBBH, và Chủ đơn

không còn khả năng ý kiến mà sẽ phải làm thủ tục ý

kiến với Cục SHTT, với quyết định này Cục có 12 tháng

để giải quyết khiếu nại.



THỜI HẠN BẢO HỘ

NHÃN HIỆU

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu:

 Nhãn hiệu được bảô hộ trong vòng 10

năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên).

 Doanh nghiệp được gia hạn VBBH

và không hạn chế số lần gia hạn.

⟿ Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên

suốt quá trình hôạt động, kinh doanh

của doanh nghiệp.



B. ĐĂNG KÝ

NHÃN HIỆU  

QUỐC TẾ

 Đăng ky ́ nhãn hiệu QUỐC TẾ?

 Hình thức ĐKNH QUỐC TẾ?

 Hồ sơ đăng ky ́ nhãn hiệu QUỐC TẾ



Đăng ky ́ 

nhãn hiệu

QUỐC TẾ?

B. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU  QUỐC TẾ

 ĐKNH QT là việc chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam muốn ĐK BHNH của

mình tại một hoặc nhiều QG trên thế giới để mở rộng phạm vi kinh

doanh và tránh mọi hành vi xâm phạm nhãn hiệu của chủ sở hữu của

bên thứ 3 tại QG đó.

 Ví dụ: công ty HDS có trụ sở chính tại Việt Nam và có sản xuất hàng hóa

để xuất khẩu và tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ. Do đó, công ty HDS cần

ĐKNH này tại Hoa Kỳ trước khi xuất khẩu hàng sang để tránh việc bị 1

bên khác đăng ký chiếm chỗ trước.

 Lưu ý: quyền của nhãn hiệu sẽ được bảo hộ theo nguyên tắc lãnh thổ,

đăng ký tại QG nào sẽ chỉ được bảo hộ tại QG đó.



B. ĐĂNG KÝ

NHÃN HIỆU

QUỐC TẾ

Hình thức ĐKNH QUỐC TẾ?

 Thông qua tổ chức ĐD SHTT của nước ngoài để

nộp đơn ĐK BHNH trực tiếp tại các nước đó.

 ĐKNH Quốc tế qua hệ thống Madrid

⟿Nghị định thư Madrid

⟿Thoả ước Madrid



Hình thức

ĐKNH 

QUỐC TẾ?

B. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU  QUỐC TẾ

⎗ Thông qua tổ chức ĐD SHTT của nước ngoài để 
nộp đơn ĐK BHNH trực tiếp tại các nước đó.

⁜ Áp dụng cho trường hợp QG mà bạn lựa chọn không phải là

thành viên của hệ thống Madrid hoặc là thành viên của hệ

thống Madrid nhưng chủ sở hữu muốn nộp đơn trực tiếp.

⁜ Khi tiến hành nộp đơn trực tiếp, bạn sẽ phải tuân theo quy

định pháp luật của từng QG bạn lựa chọn (về điều kiện, thủ

tục, hồ sơ, thời gian…).

Nếu bạn muốn biết được thủ

tục ĐKNH tại QG nào hãy liên

hệ với HDS để được tư vấn và

hỗ trợ miễn phí.



Hình thức

ĐKNH 

QUỐC TẾ?

B. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU  QUỐC TẾ

⎗ ĐKNH Quốc tế qua hệ thống Madrid

⁜ Áp dụng trong trường hợp bạn đăng ký cho nhiều QG.

⁜ Bạn chỉ cần nộp một đơn duy nhất lên Cơ quan SHTT WIPO

để được bảô hộ cùng lúc tại nhiều QG.

⁜ Tuy nhiên, điều kiện quan trọng các quốc gia này phải cùng là

thành viên của hệ thống Madrid (thành viên của Nghị định

thư hôặc Thỏa ước Madrid).

Nếu bạn muốn biết được thủ

tục ĐKNH tại QG nào hãy liên

hệ với HDS để được tư vấn và

hỗ trợ miễn phí.



B. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU  QUỐC TẾ

⎗ Nghi ̣ định thư Madrid: ⎗ Thỏa ước Madrid:

Hình

thức

ĐKNH 

QUỐC 

TẾ?



B. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU  QUỐC TẾ

⎗ Nghi ̣ định thư Madrid: ⎗ Thỏa ước Madrid:

Hình

thức

ĐKNH 

QUỐC 

TẾ?



B. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU  QUỐC TẾ

⎗ Nghi ̣ định thư Madrid: ⎗ Thỏa ước Madrid:

Hình

thức

ĐKNH 

QUỐC 

TẾ?



LƯU Ý

ĐKNH 

QT

B. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU  QUỐC TẾ

۞Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Thôả ước Madrid

được tiến hành độc lập tại mỗi nước thành viên.

۞Việc từ chối bảô hộ của một nước thành viên không làm

ảnh hưởng đến hiệu lực bảô hộ ở các nước còn lại.

۞Nhãn hiệu ĐKQT có hiệu lực bảô hộ giống như nhãn hiệu

được đăng ký trực tiếp tại từng QG thành viên.

۞Doanh nghiệp hàng nộp phí theo quy định khi nộp đơn

đăng ký quốc tế nhãn hiệu.



B. ĐĂNG KÝ

NHÃN HIỆU

QUỐC TẾ

Hô ̀ sơ đăng ky ́ 

nhãn hiệu Quốc tê ́
 Giấy uỷ quyền theo mẫu của

từng quốc gia đăng ký;

 Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;

 Tên các nước cần bảo hộ nhãn hiệu;

 Bản sao có công chứng giấy chứng nhận ĐKNH tại Việt Nam (nếu

đơn nộp theo Thỏa ước Madrid);

 Bản sao đơn ĐKNH có xác nhận của cơ quan nhận đơn (nếu đơn

nộp theo Nghị định thư Madrid);

 Danh mục hàng hóa/dịch vụ xin đăng ký.



C. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

THỦ TỤC

BỘ HỒ SƠ ĐKNH:

 Tờ khai (02 bản);

 Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm);

 Giáy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua ĐẠI DIỆN)

Đường link tải mẫu TK: 

• https://hotrophaply.vn/ma-u-to-

khai-dang-ky-nha-n-hie-u.html

Đường link hướng dẫn khai TK: 

• https://hotrophaply.vn/huong-dan-khai-

to-khai-don-dang-ky-nhan-hieu.html



THAM KHẢO CÁCH KHAI TỜ KHAI 
NHÃN HIÊ ̣ U TẠI HDS 

Tham khảo bộ hồ sơ ĐKNH hoàn chỉnh: 

• https://hotrophaply.vn/huong-dan-khai-

to-khai-don-dang-ky-nhan-hieu.html















ĐĂNG 

KÝ

NHÃN 
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