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Sở Khoa học và Công nghệ
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1. Nhãn hiệu là gì?

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

2. Đối tượng bảo hộ - điều kiện bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu là dấu hiệu:

3



I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

2. Đối tượng bảo hộ - điều kiện bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu là dấu hiệu:
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

2. Đối tượng bảo hộ - điều kiện bảo hộ

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu là dấu hiệu:

Minh họa:
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

3. Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

6



I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

3. Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

 Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây

nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình

ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của

Việt Nam, của nước ngoài;

 Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với

dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức

quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ

trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn

hiệu chứng nhận;
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

4. Ai có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu?
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

5. Doanh nghiệp cần chú ý gì khi chọn dấu hiệu để đăng ký?

 Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt, dễ ghi nhớ, dễ nhận biết.

 Khi làm nhãn hiệu thì nên chọn từ ngữ hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh thì

sẽ làm cho người tiêu dùng dễ nhớ hơn. Nên chọn từ ngữ hoặc từ ngữ kết hợp

với hình ảnh càng ấn tượng, đơn giản thì càng đi nhanh đến người tiêu dùng.

 Từ ngữ chọn làm nhãn hiệu phải đơn giản, dễ đọc, dễ nhớ, dễ phát âm hoặc

đánh vần được, dễ truyền thụ từ người này sang người khác.
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

5. Doanh nghiệp cần chú ý gì khi chọn dấu hiệu để đăng ký

nhãn hiệu?

 Khi chọn từ ngữ kết hợp với hình ảnh thì

, không nên chọn những

hình ảnh cầu kỳ, phức tạp bởi lẽ khó lưu lại trong trí nhớ của người tiêu dùng.

Rất ít doanh nghiệp chỉ chọn hình ảnh làm nhãn hiệu. Cần nhớ rằng màu sắc

cũng là yếu tố tạo nên tính độc đáo, hấp dẫn của một nhãn hiệu.
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

5. Doanh nghiệp cần chú ý gì khi chọn dấu hiệu để đăng ký

nhãn hiệu?

 Những dấu hiệu được chọn làm nhãn hiệu phải đáp ứng những điều kiện nhất

định và không thuộc những dấu hiệu không được bảo hộ là nhãn hiệu. Cho nên

khi thiết kế nhãn hiệu để đăng ký làm thủ tục bảo hộ thì doanh nghiệp

.
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I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHÃN HIỆU

6. Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh có bắt buộc phải 

đăng ký nhãn hiệu mà mình đang sử dụng không?
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II. CÁCH LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là gì?

 Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, tài liệu tối thiểu gồm có:

1. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Phụ lục A- Mẫu số: 04-NH)

2. Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

3. Chứng từ nộp phí, lệ phí
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II. CÁCH LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 Trường hợp đăng ký nhãn hiệu tập thể, đơn đăng ký cần có thêm các tài

liệu sau:

1. Quy chế sử dụng NHTT hoặc NHCN;

2. Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm;

3. Văn bản của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép sử dụng địa danh

để đăng ký nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu có chứa địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa

lý của đặc sản địa phương);

4. Bản đồ khu vực địa lý có xác nhận của UBND tỉnh.
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II. CÁCH LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Giấy đăng ký kinh doanh (01 bản sao);

- Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

- Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (05 bản - kích thước không nhỏ

hơn 15x15mm và không lớn hơn 80x80mm);

- Chứng từ nộp phí, lệ phí;

- Số lượng hồ sơ (01 bộ).

- Tài liệu liên quan:
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1. Trình tự thực hiện

- Tiếp nhận đơn: Đơn có thể nộp trực tiếp, thông qua đại diện hợp pháp tại Việt 
Nam để gởi qua Bưu điện tới một trong các địa chỉ sau: 

a/ Cục Sở hữu trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

b/ Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

c/ Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng

III. CÁCH THỨC NỘP VÀ THEO DÕI ĐƠN 
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III. CÁCH THỨC NỘP VÀ THEO DÕI ĐƠN 

2. Quá trình theo dõi hồ sơ đơn:

Trong thời gian 05 ngày, sẽ nhận được TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU của Cục 
SHTT ghi rõ số đơn và ngày ưu tiên.

- Trong vòng từ 02-03 tháng, sẽ nhận được thông báo CHẤP NHẬN ĐƠN HỢP LỆ 
của Cục SHTT.

- Trong thời hạn 9-12 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ ra 
quyết định cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU.

Tại sao phải theo dõi đơn?

17



III. CÁCH THỨC NỘP VÀ THEO DÕI ĐƠN 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU
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III. CÁCH THỨC NỘP VÀ THEO DÕI ĐƠN 

THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN 
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Thời gian hiệu lực của GCN đăng ký Nhãn hiệu là 10 năm,
có giá trị trên toàn lãnh thổ VN, và được gia hạn nhiều
lần, mỗi lần có thời hạn hiệu lực là 10 năm (không giới
hạn số lần gia hạn)
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III. CÁCH THỨC NỘP VÀ THEO DÕI ĐƠN 

Tham khảo và hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu:

- Website Cục SHTT: www.noip.gov.vn;

- Website Sở KHCN tỉnh An Giang: www.sokhcn.angiang.gov.vn;

- Hướng dẫn đăng ký: Phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở KHCN An Giang;

- Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang;

- Số điện thoại: 0296. 3954557
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HẾT

Cám ơn quý vị đã 

theo dõi
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