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1. Khái quát hệ thống bảo hộ và bảo vệ quyền SHTT
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Công chúng

Người nộp đơn

Viện NC/Trường ĐH

Doanh nghiệp

Đại diện SHTT

Các cơ quan,
bộ/ ngành liên quan

Hệ thống
thực thi quyền

Đối tác quốc tế
Các cơ quan SHTT quốc 

gia/Tổ chức quốc tế

Nâng cao
nhận thức

Thúc đẩy sáng tạo

Xác lập/đăng ký

Phối hợp
quản lý

Hỗ trợ
thực thi

Hợp tác và thực 
hiện các cam kết 
quốc tế

Giám định SHTT

COV

DCP

CƠ QUAN 
QUẢN LÝ NN

KHÁI QUÁT HỆ THỐNG BẢO HỘ VÀ BẢO VỆ QUYỀN SHTT

Tư vấn/hướng dẫn ứng 
dụng SHTT vào sản xuất 

– kinh doanh, hỗ trợ 
PTTSTT
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Hệ thống
thực thi quyền

Hỗ trợ thực thi
(Cung cấp ý kiến chuyên môn)

Dịch vụ Giám định

HỆ THỐNG BẢO HỘ VÀ BẢO VỆ QUYỀN SHTT

COV

DCP

CƠ QUAN 
QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC

HÀNH CHÍNH
Quản lý thị 

trường
Thanh tra chuyên 

ngành
Cảnh sát kinh tế

UBND các cấp

KIỂM SOÁT BIÊN GIỚI
Cơ quan Hải quan

DÂN SỰ
Tòa án 

các cấp

HÌNH SỰ
Tòa án 

các cấp

- Trung tâm giám định 
QTG và QLQ (thuộc 
COV)

- Viện KHSHTT (thuộc Bộ 
KH&CN)

- Giám định quyền đối với 
GCT

Người nộp đơn/Chủ 
thể quyền/Các bên 
trong tranh chấp

Quản lý
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2. Vai trò của Cục Sở hữu trí tuệ trong thực thi quyền SHTT
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Bộ máy quản lý hoạt động SHTT ở trung ương và địa phương

Bộ VH,TT&DL
(CQ phối hợp)

Bộ KH&CN 
(CQ chủ trì về SHTT) Bộ NN&PTNT

(CQ phối hợp)

Các Bộ, ngành khác
Phối hợp với 3 Bộ và UBND cấp tỉnh trong 

QLNN về SHTT

UBND cấp tỉnh
QLNN về SHTT tại địa phương

CHÍNH PHỦ

Sở VH,TT&DL Sở KH&CN Sở NN&PTNT

- quyền SHCN
Cục SHTT- quyền TG và quyền LQ

Cục Bản quyền TG
- quyền đối với GCT

Cục Trồng trọt
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NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SHTT

Trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính 
phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà 
nước về sở hữu trí tuệ và thực hiện quản lý nhà nước về quyền 
sở hữu công nghiệp.

Điều 11 Luật SHTT

8



THANH TRA BỘ

NỘI DUNG QUẢN LÝ LIÊN QUAN ĐẾN
THỰC THI QUYỀN SHTT

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SHTT
CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

- Kiểm tra, thanh tra
việc chấp hành pháp
luật về sở hữu công
nghiệp;
- Giải quyết khiếu nại,
tố cáo về sở hữu
công nghiệp;
- Xử lý vi phạm pháp
luật về sở hữu công
nghiệp.

- Quản lý hoạt động
giám định;
- Quản lý hoạt động đại
diện sở hữu công
nghiệp
- Cung cấp ý kiến
chuyên môn phục vụ
việc giải quyết các tranh
chấp, vi phạm pháp luật
về sở hữu công nghiệp*
- Giải quyết khiếu nại, tố
cáo về sở hữu công
nghiệp;
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(Khoản 11 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ ban
hành kèm theo Quyết định số 2525/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2018)

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SHTT
CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NỘI DUNG QUẢN LÝ LIÊN QUAN ĐẾN
THỰC THI QUYỀN SHTT thực hiện bởi Cục Sở hữu trí tuệ
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Các dạng cung cấp ý kiến chuyên môn

-Tình trạng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp
-Tình trạng đăng ký xác lập quyền đối tượng sở hữu công
nghiệp
-Tình trạng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
-Xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
-Xác định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp…

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SHTT
CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP Ý KIẾN CHUYÊN MÔN
thực hiện bởi Cục Sở hữu trí tuệ
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HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP Ý KIẾN CHUYÊN MÔN
thực hiện bởi Cục Sở hữu trí tuệ

2 2019 2020 2021

Quản lý thị trường 26 37 30

Hải quan 3 12 13

Công an 64 74 151

Tòa án nhân dân 8 8 10

Thanh tra 10 8 6

Loại khác 60 47 24

Tổng số 171 136 234

Thống kế số lượng ý kiến chuyên môn cung cấp năm 2019-2021
(theo cơ quan yêu cầu)
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HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP Ý KIẾN CHUYÊN MÔN
thực hiện bởi Cục Sở hữu trí tuệ

2 2019 2020 2021

Sáng chế 5 3 6

Giải pháp hữu ích 0 0 1

Kiểu dáng công nghiệp 8 2 2

Nhãn hiệu 158 181 225

Tổng số 171 186 234

Thống kế số lượng ý kiến chuyên môn cung cấp năm 2019-2021
(theo đối tượng SHCN)
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HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP Ý KIẾN CHUYÊN MÔN
thực hiện bởi Cục Sở hữu trí tuệ

Một số ví dụ yêu cầu cung cấp ý kiến chuyên môn:

Bao bì sản phẩm chứa dấu hiệu nghi ngờ xâm phạmĐỐI TƯỢNG BẢO HỘ
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Sản phẩm có gắn dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm Sản phẩm có gắn nhãn 
hiệu được bảo hộ
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3. Phân biệt vai trò của Cục Sở hữu tuệ và Viện Khoa học SHTT 
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VAI TRÒ CỦA CỤC SHTT VÀ VIỆN KHSHTT
TRONG HỖ TRỢ THỰC THI QUYỀN SHCN

VIỆN KHOA HỌC
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

- Cơ quan sự nghiệp
nghiên cứu khoa học
(cung cấp dịch vụ);
- Thực hiện hoạt
động giám định trong
phạm vi pháp luật quy
định đối với hoạt
động giám định tại
Luật SHTT (có thu
phí)

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

- Cơ quan quản lý nhà
nước về sở hữu công
nghiệp;
- Cung cấp ý kiến
chuyên môn về các vấn
đề liên quan đến quyền
sở hữu công nghiệp
(trong phạm vi hoạt
động quản lý nhà nước
(không thu phí)

ĐỘC LẬP
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Cơ quan giám định SHCN (duy nhất): Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

-Giám định viên: 01 
-Lĩnh vực giám định:

Nhãn hiệu
Kiểu dáng công nghiệp
Sáng chế/Giải pháp hữu ích
Chỉ dẫn địa lý.

(không đủ điều kiện giám định về tên thương mại và chống cạnh tranh không
lành mạnh)

-Kết luận giám định

VAI TRÒ CỦA CỤC SHTT VÀ VIỆN KHSHTT
TRONG HỖ TRỢ THỰC THI QUYỀN SHCN



Nguyên tắc thực hiện giám định:

a) Tuân thủ pháp luật, tuân theo trình tự, thủ tục giám định.

b) Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời.

c) Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu.

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định.

đ) Chi phí giám định được xác định theo thỏa thuận giữa người có yêu cầu
giám định và tổ chức, cá nhân giám định.

Kết luận giám định:

- Nguồn chứng cứ để xử lý, giải quyết vụ việc;

- Không kết luận về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ
tranh chấp

(Điều 201 Luật SHTT sửa đổi, bổ sung năm 2022)

VAI TRÒ CỦA CỤC SHTT VÀ VIỆN KHSHTT
TRONG HỖ TRỢ THỰC THI QUYỀN SHCN



Nội dung giám định:
Xác định phạm vi bảo hộ đối tượng SHCN

Xác định đối tượng giám định có đáp ứng điều kiện để bị coi là yếu
tố xâm phạm/hàng hóa giả mạo nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý;

Đánh giá khả năng đối tượng giám định trùng/tương đương/tương
tự/gây nhầm lẫn...với đối tượng được bảo hộ;

Xác định giá trị quyền SHCN/xác định giá trị thiệt hại.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 39 Nghị định 105/2006/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 9 

Điều 1 Nghị định 119/2010/NĐ-CP)

VAI TRÒ CỦA CỤC SHTT VÀ VIỆN KHSHTT
TRONG HỖ TRỢ THỰC THI QUYỀN SHCN



Người có quyền trưng cầu giám định:
Các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp,
xử lý hành vi xâm phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về sở hữu
công nghiệp (quy định tại Điều 200 Luật SHTT).
Người có quyền yêu cầu giám định:

Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp;
Tổ chức, cá nhân bị xử lý về hành vi xâm phạm hoặc bị
khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp;
Tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan đến vụ
tranh chấp, xâm phạm, khiếu nại, tố cáo về sở hữu công
nghiệp.

VAI TRÒ CỦA CỤC SHTT VÀ VIỆN KHSHTT
TRONG HỖ TRỢ THỰC THI QUYỀN SHCN



Cục Sở hữu trí tuệ

- Cung cấp ý kiến
chuyên môn
- Chịu trách
nhiệm trong
phạm vi thực
hiện chức năng
quản lý hành
chính

- Có thẩm quyền
xử lý xâm phạm
- Chịu trách
nhiệm trong
phạm vi thẩm
quyền

Cơ quan thực thi

- Cung cấp kết
luận giám định
- Chịu trách
nhiệm trước pháp
luật về kết luận
giám định

Viện Khoa học SHTT

Quyết định

VAI TRÒ CỦA CỤC SHTT VÀ VIỆN KHSHTT
TRONG HỖ TRỢ THỰC THI QUYỀN SHCN
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Vấn đề:
- Kết quả giám định và ý kiến chuyên môn trái ngược 

nhau?
- Trách nhiệm với kết quả giám định và ý kiến chuyên 

môn?

Nguồn ảnh: 
https://www.anninhthudo.vn



4. Một số lưu ý

- Đúng chỗ (theo đúng thẩm quyền)

- Nội dung phù hợp

- Tài liệu đầy đủ…

- Sử dụng công cụ hỗ trợ thế nào?

24



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

TS. Hà Nguyệt Thu

(Các hình ảnh minh hoạ trong bài giảng được lấy từ nguồn Internet)
© Hà Nguyệt Thu 2022
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