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I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

Quyền 
SHTT 

Quyền tác giả và 
Quyền liên quan 

Quyền sở hữu 
công nghiệp 

(SHCN) 

Quyền đối với 
giống cây trồng 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

• Quyền tác giả và quyền liên quan 

Nguồn hình ảnh: http://vtv.vn/truyen-

hinh/day-la-cach-chu-nhan-hit-ong-ba-

anh-dap-lai-khan-gia-yeu-men-minh-

20161122152611431.htm 

Nguồn hình ảnh: 

https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Ludwig_van_Beethoven 

Nguồn hình ảnh: 

http://vietnamnet.v 

n/vn/giai-tri/em-

thuy-sap-thanh-

bao-vat-quoc-gia-

155873.html 

Nguồn hình 

ảnh: 

http://www.ho 

medecorators.c 

om/detail.php? 

sku=918100082 

0?tags=sale&ai 

d=cj 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

• Quyền tác giả và quyền liên quan 

Đối tượng quyền tác giả bao gồm 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. 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

Quyền tác giả 

Quyền nhân 
thân 

Quyền tài sản 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

Quyền liên 
quan 

Quyền của người 
biểu diễn 

Quyền của nhà 
sản xuất bản ghi 

âm, ghi hình 

Quyền của tổ 
chức phát sóng 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

• Quyền SHCN 

Nguồn hình ảnh: 

http://totalsororitymove.com/coke-no-

longer-labeling-cans-to-spread-an-

awesome-message/ 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

• Quyền SHCN 

Đối tượng quyền SHCN bao gồm 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 và quyền 

chống cạnh tranh không lành mạnh. 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

• Quyền đối với giống cây trồng 

Nguồn hình ảnh: 

http://www.agi.gov.vn/vi/tin-tuc-

chung/3/mot-nong-dan-lai-tao-thanh- 
cong-nhieu-giong-lua-moi 

Đối tượng quyền đối với 

giống cây trồng là vật 

liệu nhân giống và vật 

liệu thu hoạch 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

Chu trình sáng tạo 

THƢƠNG MẠI HÓA 

SÁNG TẠO BẢO HỘ 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế 

bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn 

bằng bảo hộ của Cục SHTT; 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thƣơng mại được xác 

lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó; 

Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác 

lập trên cơ sở có đƣợc một cách hợp pháp bí mật kinh doanh 

và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó; 

Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên 

cơ sở hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh. 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

Chủ sở hữu đối tượng SHCN có các quyền tài sản: 

• Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng 

SHCN 

• Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN 

• Định đoạt đối tượng SHCN 



I. SHTT VÀ VAI TRÒ CỦA QUYỀN SHTT 

Nguồn hình ảnh: 

http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-

mo/kinh-te-dau-tu/kinh-te-dat-nuoc-

dang-da-tang-truong-manh-me-

71496.html 

Nguồn hình ảnh: 

http://www.doanhnhansaigon.vn/tu-van-

phap-luat/10-diem-phap-ly-can-luu-y- 

khi-dau-tu-ra-nuoc-ngoai/1098897/ 

Nguồn hình ảnh: 

http://best.edu.vn/news/dam-phan-big.c-

320.aspx 



II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

HIẾN PHÁP 

BỘ LUẬT, LUẬT 
CÁC ĐIỀU ƢỚC

 

QUỐC TẾ 
NGHỊ ĐỊNH 

SONG PHƢƠNG
 

THÔNG TƢ 
VÀ ĐA PHƢƠNG 



II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

• Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017, và thay 
thế Bộ Luật dân sự 2005 

• Luật SHTT 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 

• Nghị định số 103/2006/NĐ-CP và Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN 

• Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về bảo vệ quyền SHTT và 
quản lý nhà nước về SHTT 

• … 



II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 



II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

Quốc gia A Quốc gia B 

QUYỀN                                            QUYỀN ??? 

 Xác lập quyền tại các quốc gia/ vùng lãnh thổ có nhu cầu 

Nguyên tắc lãnh thổ 



II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

 Cấp cho A 

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên 

A                                   B 

nộp                                nộp 

đơn                                đơn 

Ngày t1 Ngày t2 t 



II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên 

Ngày t’ t 

 Nộp đơn càng sớm càng tốt 



II. HỆ THỐNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 
Nguyên tắc ƣu tiên 

A 

nộp 

đơn 

Khoảng thời gian t’ t 

B                      A 

nộp                   nộp 

đơn                   đơn 

Quốc gia 

X 

Quốc gia Y 

t’ <= 6 tháng đối với đơn Nhãn hiệu, 

Kiểu dáng công nghiệp 

t’ <= 12 tháng đối với đơn Sáng chế 

 Tận dụng nguyên tắc 

ƣu tiê ốc gia/ 

vùng lãnh thổ muốn xác 

lập quyền 

 Cấp cho A 



III. CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ SHTT 

Công ƣớc Paris về bảo hộ SHCN 

• Nguyên tắc đối xử quốc gia; 

• Quyền ưu tiên; 

• Một số nguyên tắc chung đối với hệ thống bảo hộ quyền 

SHCN mà các nước thành viên phải tuân thủ; 

• Các quy định về hành chính phục vụ cho việc thi hành 

Công ước. 



III. CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ SHTT 

Công ƣớc Berne về quyền tác giả 

• Nguyên tắc đối xử quốc gia 

• Nguyên tắc bảo hộ tự động 

• Nguyên tắc bảo hộ độc lập 

Nguồn hình ảnh: 

http://luatvietphong.vn/quy-tac-bao-ho-

quyen-tac-gia-theo-cong-uoc-berne/ 



III. CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ SHTT 

Hiệp ƣớc hợp tác sáng chế PCT 

• Tạo điều kiện cho việc nộp đơn đăng ký sáng chế ở nhiều 

nước; 

• Chỉ quy định nộp đơn quốc tế, không cấp bằng độc quyền 

sáng chế quốc tế 



III. CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ SHTT 

Nộp đơn         Báo cáo tra 

PCT            cứu quốc tế 

và 

Ý kiến bằng 

văn bản 

(tuỳ chọn) 

Nộp yêu cầu 

tra cứu sơ bộ 

quốc tế 

Nộp đơn 

quốc gia 

Công bố 

quốc tế 

(tháng) 

0 12 16 18 22 28 30 

(tuỳ chọn) 

Báo cáo sơ 

bộ quốc tế về 

khả năng bảo 

hộ 

Hiệp ƣớc hợp tác sáng chế PCT 



III. CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ SHTT 

Thỏa ƣớc và Nghị định thƣ Madrid về nhãn hiệu 

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ nhãn hiệu ở các thị 

trường xuất khẩu (nước ngoài) thông qua một thủ tục đơn 

giản, nhanh và tiết kiệm chi phí do: 

• nộp đơn tập trung 

• quản lý đăng ký tập trung 



III. CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ SHTT 

Hiệp định TRIPS/ WTO 

• Quy định các điều kiện bảo hộ tối thiểu, mở rộng so với 

Công ước Paris và Berne 

• Bổ sung nguyên tắc tối huệ quốc 

• Mang tính bắt buộc 

• Có các quy định về thực thi quyền 



III. CÁC ĐIỀU ƢỚC QUỐC TẾ VỀ SHTT 

Hợp tác song phƣơng và đa phƣơng khác 

Nguồn hình ảnh: 

http://kinhdoanhcafe.com/hop-tac-mo-

quan-cafe-nen-hay-khong/ 



 

Cám ơn! 

Cục Sở hữu trí tuệ - VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh 

Tầng 7 Tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, 

Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08 3920 8485 – Fax: 08 3920 8486 


