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1
Bộ KH&CN và các cơ quan trong hệ thống thực thi
quyền SHTT tại Việt Nam



Sơ đồ các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp

CHẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030
(Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ

THỰC THI QUYỀN
SHCN TẠI VIỆT NAM

HÀNH CHÍNH: Thanh tra, Quản lý thị trường,
Công an, Ủy ban nhân dân

HÌNH SỰ: Công an, Tòa án, Viện kiểm sát

DÂN SỰ: Tòa án, Viện kiểm sát

KIỂM SOÁT BIÊN GIỚI: Hải quan



THANH TRA BỘ

• Xử lý vi phạm
trong lĩnh vực
SHCN

• Cung cấp ý kiến
đánh giá vi phạm,
ý kiến chuyên
môn.

• Đào tạo, hướng
dẫn về thực thi
quyền SHCN

CỤC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ

• Cấp văn bằng
bảo hộ quyền
SHCN

• Cung cấp ý kiến
chuyên môn

• Đào tạo, tập huấn

VIỆN KHOA HỌC 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

• Giám định sở hữu
công nghiệp

• Là tổ chức duy
nhất có chức năng
giám định SHCN

• Kết luận giám định
là tài liệu tham
khảo, chưa phải là
kết luận cuối cùng

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ



CHẾN LƯỢC SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐẾN NĂM 2030
(Quyết địnhsố1068/QĐ-TTgngày22/8/2019 củaThủtướngChínhphủ

THANH TRA KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
(Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở tại địa phương)

- Có đầy đủ thẩm quyền xử lý xâm phạm nhãn hiệu
- Là cơ quan duy nhất xử lý hành chính xâm phạm
quyền sáng chế
- Chủ yếu xử lý các hành vi sản xuất, các vụ việc
phức tạp có nhiều hành vi vi phạm, liên ngành.

QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
- Thẩm quyền xử lý hành vi vận chuyển, buôn bán.
Sau khi xử lý hành vi vận chuyển, buôn bán nếu phát
hiện cơ sở sản xuất thì tiếp tục xử lý cơ sở sản xuất.
- Bên cạnh xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền,
còn có thêm thẩm quyền xử lý hàng lậu, gian lận
thương mại.
- Chủ yếu rà soát, xử lý hàng hóa vi phạm lưu thông
trên thị trường.



2
Kết quả xử lý hành chính vi phạm quyền SHTT tại
Việt Nam



• 2020: 1.302 vụ xâm phạm quyền SHTT. 
Tổng số tiền xử phạt trên 25 tỷ đồng.

• 2021: 327 vụ xâm phạm quyền SHTT.
Tổng số tiền phạt trên 4 tỷ đồng.

Hành chính

• 2020: Xử lý 152 vụ việc về Tội xâm
phạm quyền SHCN. Khởi tố 04 vụ đối
05 bị can;

• 2021: khởi tố 08 vụ với 09 bị can liên
quan đến xâm phạm quyền SHTT.

Hình sự



3
Quy định và thủ tục về xử lý xâm phạm nhãn hiệu tại
Việt Nam



Thủ tục xử lý xâm phạmquyềnnhãnhiệu bằngbiện pháp hành chính

Quyền yêu cầu này thể hiện thông
qua Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm
và các chứng cứ kèm theo.

Sau khi nhận được đơn yêu cầu, cơ
quan có thẩm quyền có trách
nhiệm xác minh, xử lý hành vi vi
phạm theo quy định pháp luật.

Người gửi đơn yêu cầu không phải
trả phí.

Chủ thể quyền có quyền yêu cầu cơ quan có
thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền shtt
theo biện pháp hành chính (Đặc thù của Việt
Nam)



Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật SHTT năm 2022
New policies

Bổ sung thẩm quyền của Hải quan
trong việc chủ động dừng thủ tục
thông quan hàng hóa nghingờxâm
phạmquyềnSHTT.

Bổ sung thêm tráchnhiệmcủanhà
cungcấpdịchvụ trung gian (ISP).

Về cơ bản không thay đổi tương quan giữa biện
pháp dân sự và biện pháp hành chính về thực thi
quyềnSHTT tạiViệtNam.
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Một số khó khăn, thách thức



THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN CHÍNH
Khó khăn xử lý hành vi trên môi trường trực tuyến (đặc biệt
là trên facebook, tiktok, website,…): nơi mà thông tin về
chủ thể kinh doanh, địa chỉ kinh doanh bị che giấu khó xác
định, việc giao dịch giữa người bán và người mua thông
qua đơn vị vận chuyển (bên thứ 3).

Áp lực khối lượng lớn lên hệ thống cơ quan hành chính
(chiếm khoảng 98% số vụ việc hiện nay).

Chưa có cơ quan điều phối chung về xử lý vi phạm quyền
SHTT.



THANH TRA BỘ KH&CN
Địa chỉ: 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 3.555.3906  
Fax: 0243.944.6602
Website: https://thanhtra.most.gov.vn/

THANK FOR LISTENING!

HàNội - 2022


