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Kymdan đã bảo hộ thương hiệu 
của mình thành công ở 87 quốc 
gia và vùng lãnh thổ trở thành 
thương hiệu Việt được bảo hộ 
nhiều nhất ở nước ngoài.    
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TỰ BẢO 
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BẢO HỘ THƯƠNG  HIỆU Ở NƯỚC NGOÀI: 

  ĐĂNG BÌNH  -  PHƯƠNG THẢO  -  VŨ HOÀI - ĐỨC TRƯỜNG  - THÙY LINH 

Phần lớn các doanh 
nghiệp Việt Nam 
đã sai lầm khi chỉ 
biết cố gắng xây 
dựng cho được 
thương hiệu mà 
không biết cách 
bảo vệ và giữ gìn 
thương hiệu bằng 
việc làm chẳng khó 
khăn gì: đăng ký 
bảo hộ nhãn hiệu 

tại nước ngoài.   
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Cũng giống như Kymdan, kềm Nghĩa cũng đã nhận thức 
được vấn đề này. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT 
Công ty Kềm Nghĩa cho biết hiện nay kềm Nghĩa có 3 nhóm 
sản phẩm: kềm, nước sơn móng và dụng cụ làm đẹp không 
chỉ chiếm lĩnh thị trường nội địa, sản phẩm kềm Nghĩa 
còn được yêu thích và sử dụng  ở nhiều nước trên thế giới, 
đặc biệt là ở Mỹ, Trung Quốc và các nước Trung Đông. Bên 
cạnh đó, Công ty kềm Nghĩa cũng là đối tác gia công cho 
các thương hiệu lớn và nổi tiếng trên thế giới như Zwilling 
(Đức), Suwada (Nhật Bản), Decorse Voirin (Pháp)…  Vì vậy, 
ngoài việc đăng ký bảo hộ thương hiệu trong nước, kềm 
Nghĩa còn chú trọng đăng ký bảo hộ thương hiệu ở nước 
ngoài. Đặc biệt, công ty đã đăng ký bảo hộ thương hiệu 
kềm Nghĩa tại Mỹ là nơi có thị trường nail phát triển mạnh 
nhất trên thế giới và có cộng đồng nail người Việt chiếm 
đa số. 

Ông Tuấn tâm sự: “Khi thực hiện việc đăng ký bảo hộ 
thương hiệu, mục đích của công ty chúng tôi rất rõ ràng: 
chống hàng giả, hàng nhái và được luật pháp nước sở tại, 
nơi công ty đăng ký bảo hộ thương hiệu bảo vệ... Tuy nhiên, 
thời gian gần đây, chúng tôi gặp nhiều vấn đề về hàng giả, 
hàng nhái, họ đánh thẳng vào sản xuất, vào thị trường của 
mình, mẫu mã y như thật nhưng chất lượng không đạt yêu 
cầu nên trong các cuộc triển lãm, chúng tôi buộc phải trưng 
bày sản phẩm để người tiêu dùng phân biệt được đâu là 
hàng thật, đâu là hàng nhái. Đây là cuộc chiến dài lâu nên 
chúng tôi luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến kỹ 
thuật để người tiêu dùng qua đó có thể nhận biết được sản 
phẩm kềm Nghĩa. Chúng tôi thấy được tầm quan trọng của 
việc bảo hộ thương hiệu, dù trong nước hay ở nước ngoài vì 
đó là cơ sở xác lập quyền sở hữu thương hiệu của DN”.

 
ĐẾN NHỮNG BÀI HỌC  NHÃN TIỀN 

Bên cạnh những thành công đó, có không ít DN của Việt 
Nam bị tổn thất không nhỏ vì nhãn hiệu hàng hóa của 

Tài sản trí tuệ là một trong những tài sản rất quan 
trọng của các doanh nghiệp (DN) trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Việc đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ (SHTT) như: nhãn hiệu hàng hóa, 
kiểu dáng công nghiệp... ra nước ngoài là một 

trong những biện pháp giúp các DN xâm nhập, tạo dựng 
vị trí, khẳng định và phát triển thị trường tại các thị trường 
xuất khẩu, dự định xuất khẩu ra nước ngoài. Đồng thời, với 
việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại nước ngoài 
sẽ giúp các DN chống lại những hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh hoặc dụng ý chiếm đoạt nhãn hiệu của các đối 
thủ cạnh tranh tại thị trường nước ngoài.

TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG...
Theo số liệu thống kê của Cục SHTT thì tính đến ngày 

13/8/2010, mới có 278 nhãn hiệu của các DN Việt Nam được 
đăng ký bảo hộ tại nước ngoài. Theo một hãng luật chuyên 
về SHTT như Văn phòng Luật sư Đại Tín và Liên danh mấy 
năm qua cũng mới chỉ đại diện cho Công ty TNHH VNT (Hà 
Nội) đăng ký nhãn hiệu tại Lào; Công ty CP thiết bị điện 
(Đồng Nai) đăng ký nhãn hiệu tại Lào và Campuchia; Công 
ty CP đầu tư C.E.O (Hà Nội) đăng ký nhãn hiệu tại Úc, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Ý, Pháp, Anh và Hoa Kỳ. 
Điều đó cho thấy con số DN Việt đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
ở nước ngoài còn rất ít ỏi. 

Ông Trần Hữu Nam, Phó Cục trưởng Cục SHTT cho biết 
trong số 278 nhãn hiệu của các DN Việt Nam đã đăng ký 
bảo hộ ở nước ngoài có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng 
như Kymdan, Vinamilk, Vietinbank, Vinacafe, Biti’s,…. Theo 
ông Trương Như Bá, biên tập viên Sách Kỷ lục Guinness 
Việt Nam thì tính đến nay Kymdan là thương hiệu Việt 
được bảo hộ ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhất. Nhãn 
hiệu Kymdan đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu hàng hoá ở 87 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các bí quyết sản 
xuất truyền thống, tất cả các sản phẩm nệm của Kymdan 
được làm hoàn toàn từ 100% cao su thiên nhiên, có chất 
lượng độc đáo với 14 ưu điểm nổi bật mà chưa một sản 
phẩm tương tự nào trên thế giới đạt được không những 
chinh phục người tiêu dùng trong nước mà còn vượt qua 
biên giới để có mặt tại các thị trường khó tính như: Pháp, 
Đức, Úc, Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Hàn 
Quốc… 

Trao đổi với Doanh Nhân & Pháp Luật (DN&PL), Ông 
Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch HĐQT Công ty Kymdan cho biết 
nhờ có tầm nhìn nên việc đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn 
hiệu Kymdan ở nước ngoài đã được công ty tiến hành 
từ năm 1999. Nhưng chính chất lượng độc đáo đã giúp 
cho Kymdan cạnh tranh được với các sản phẩm nệm của 
nước ngoài. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn 
suy thoái kinh tế nhưng người tiêu dùng trong và ngoài 
nước vẫn tin tưởng và ưu tiên lựa chọn đối với sản phẩm 
Kymdan. Điều này lý giải doanh số năm 2008 và 2009 của 
Công ty Kymdan vẫn ở mức cao. Doanh số năm 2007 là 793 
tỷ, năm 2008 là 802 tỷ và năm 2009 là 856 tỷ đồng.  Trong 
đó xuất khẩu luôn luôn chiếm khoảng 30% doanh thu của 
công ty.

Bảo hộ thương hiệu là một vấn đề mà bất cứ DN nào 
cũng quan tâm, đặc biệt đối với những sản phẩm uy tín, 
được thị trường chấp nhận và người tiêu dùng ưa chuộng. 

THỐNG KÊ NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ 
NĂM 2009  

Việt Nam

Nước ngoài

N
guồn: Cục SH

TT
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mình bị nước ngoài đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Vinataba 
là một điển hình. Tên thương mại Vinataba đã xuất hiện ở 
Việt Nam năm 1985 cùng với sự ra đời của Tổng công ty 
thuốc lá Việt Nam. Vinataba được đăng ký quyền sở hữu trí 
tuệ năm 1990. Đến năm 2001, khi Tổng Công ty muốn mở 
rộng thị trường ra nước ngoài và bắt đầu đăng ký quyền sở 
hữu trí tuệ ở nước ngoài mới biết nhãn hiệu Vinataba đã bị 
công ty Putra Satbat Industry của Indonesia đăng ký tại 13 
nước, trong đó có Lào, Camphuchia, Trung Quốc. Nếu không 
dành lại được quyền sở hữu nhãn hiệu, Vinataba không thể 
xuất khẩu sang các nước mà Putra Satbat đã đăng ký, và 
thuốc lá Vinataba giả có thể thẩm lậu vào Việt Nam qua các 
nước làng giềng như Lào, Trung Quốc và Camphuchia. Đến 
nay sau rất nhiều công sức đấu tranh giành lại nhãn hiệu  
Vinataba mới thành công ở Camphuchia. 

Bài học của Công ty Vifon Việt Nam là ví dụ thứ hai. Khi 
xuất hàng sang Mỹ bị ách lại vì đăng ký nhãn hiệu Vifon Nhật 
Bản. Nhãn hiệu Vifon được đăng ký ở Việt Nam năm 1990, 
năm 1995 công ty nộp đơn đăng ký tại Ba Lan thì bị từ chối 
vì đã có Công ty Kim Lân đăng ký nhãn hiệu khác với hình 
ảnh giống của Vifon. Kim Lân chính là bạn làm ăn của Vifon. 
Bài học của việc không đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
tại nước ngoài rất nhiều như: Bia Sài gòn tại Mỹ và Canada, 
bánh phồng tôm Sagiang tại Pháp và Châu Âu hay kẹo dừa 
Bến Tre tại Trung Quốc... và chẳng mấy ai có thể ngờ rằng 
phương pháp sản xuất chả giò rế của người Việt Nam lại 
bị người Nhật đăng ký bảo hộ độc quyền, mì ăn liền lại do 
người Nga...

Và tranh chấp cũng có thể xảy ra ngay cả khi DN  là chủ 
sở hữu văn bằng bảo hộ như vụ võng xếp Duy Lợi. Công ty 
Duy Lợi lại nhận được thư từ một văn phòng luật sư nước 
ngoài cảnh báo về việc vi phạm giải pháp khung võng xếp 
của công ty Nhật Bản PCT đã được đăng ký tại Nhật Bản năm 
trước. PCT đã nộp đơn xin đăng ký giải pháp khung võng 
xếp tại Mỹ và yêu cầu Duy Lợi chấp dứt vi phạm, bồi thường 
thiệt hại và thu hồi sản phẩm. Nhãn hiệu Diana của Việt Nam 
cũng bị từ chối tại Nga và Trung Quốc,  Trung Nguyên cũng 
gặp khó khăn về đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện của thương hiệu thức ăn 
gia súc (không muốn nêu tên) cho rằng: Nếu không ý thức 
bảo hộ thương hiệu, DN đã tự tước đi phương pháp bảo vệ 
mình hữu hiệu. Và thậm chí, sau đó tốn rất nhiều tiền để 
giành lại. Câu chuyện về chính thương hiệu này bị một đại lý 
ở Campuchia lấy mất thương hiệu là minh chứng cụ thể. 

Theo Luật sư Nguyễn Cường, Văn phòng luật sư Dân Luật, 
Đoàn LS TP.HCM thì tất cả những vụ chiếm đoạt nhãn hiệu 
trên nhằm mục đích ép Chính chủ phải mua lại bản quyền 
của chính mình với giá cắt cổ. Nếu không, sẽ không xuất 

CÓ RẤT NHIỀU THƯƠNG HIỆU NỔI 
TIẾNG NHƯ KYMDAN, VINAMILK, 
VIETINBANK, VINACAFE, BITI’S... 
ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THÀNH 

CÔNG Ở NƯỚC NGOÀI. 

ÔNG TRẦN HỮU NAM – PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ, BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ:  

Đăng ký qua Cục SHTT sẽ 
rẻ hơn  

DN&PL: Hiện tại đã có 
bao nhiêu nhãn hiệu của 
DN Việt Nam được đăng 
ký bảo hộ ở nước ngoài?
Ông Trần Hữu Nam: Tính 
đến ngày 13/8/2010, có 
278 nhãn hiệu được đăng 
ký bảo hộ tại nước ngoài. 
Nhưng đây chỉ là những 
nhãn hiệu được đăng ký 
thông qua Cục SHTT và đã 
được cập nhật trên trang 

web của Tổ chức SHTT thế giới. Còn con số thực tế 
thì chúng tôi cũng không biết chính xác được.

DN&PL: Vì sao lại không thể biết chính xác được?
Ông Trần Hữu Nam: Vì hiện nay có hai con đường 
để đăng ký nhãn hiệu. Thứ nhất là đăng ký theo Thỏa 
ước và Nghị định thư Madrid. Thứ hai là DN tự đăng 
ký. Có rất nhiều DN đăng ký không thông qua hệ 
thống mà nộp đơn thẳng đến cơ quan quản lý nhãn 
hiệu của nước cần đăng ký và thường thuê các công 
ty luật làm trọn gói. Cách làm này thường rất tốn kém 
vì chỉ làm được từng quốc gia một. Còn thông qua 
Cục, các DN có thể đăng ký cùng một lúc rất nhiều 
nước bằng cách tích vào tên các quốc gia trong đơn 
đăng ký nên sẽ rẻ hơn.

DN&PL: Số lượng nhãn hiệu được đăng ký quá ít như 
vậy có phải do chi phí quá cao không thưa ông?
Ông Trần Hữu Nam:  Không phải vậy. Hiện lệ phí 
đăng ký ở các nước không hề quá cao. Cao nhất 
là Nhật Bản và Mỹ cũng chỉ từ 300- 400 USD cho 1 
nhóm sản phẩm trong vòng 10 năm. Những lần cấp 
tiếp theo lệ phí sẽ giảm dần. Nếu DN đăng ký bảo hộ 
ở một vài nước thì chi phí không đáng kể, chỉ những 
DN đăng ký ở nhiều nước mới cần cân nhắc.

DN&PL: Qua 278 nhãn hiệu đã được đăng ký ông có 
nhận xét gì?
Ông Trần Hữu Nam: Trong 278 nhãn hiệu của các 
DN Việt Nam đã đăng ký bảo hộ ở nước ngoài có rất 
nhiều thương hiệu nổi tiếng như:  Kymdan, Vinamilk, 
VietinBank, Bia Sài Gòn, Vinacafe, Bitis… nhưng cũng 
có rất nhiều thương hiệu nhỏ chưa được nhiều người 
biết đến, có những nhãn hiệu của các cơ sở sản xuất 
nhỏ. Thậm chí môn phái võ “Hiệu Võ sỹ” cũng đã 
đăng ký bảo hộ. Điều đó chứng tỏ có nhiều DN tuy 
nhỏ, giá trị của nhãn hiệu còn ít nhưng đã sớm biết 
bảo vệ tài sản của mình. Các DN cần nhanh chóng 
đăng ký càng sớm càng tốt nhất là các DN có mặt 
hàng xuất khẩu.DN&PL

Việt Nam

Nước ngoài
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khẩu sang những thị trường đã bị chiếm đoạt những nhãn 
hiệu đó. Những vụ mà những DN mắc phải cũng đã được 
giải quyết. Nhưng các DN  đã mất rất nhiều thời gian và 
công sức cũng như chi phí kiện tụng.

Trong xu thế toàn cầu hóa, quyền sở hữu trí tuệ ngày càng 
quan trọng. Các DN nước ngoài có kinh nghiệm lâu năm về 
kinh tế thị trường nên nhiều kinh nghiệm và một số công ty 
lại nhiều thủ đoạn về quyền sở hữu trí tuệ. Việt Nam là một 
nước đi sau. Có thể nói chỉ từ năm 2000 trở lại đây, khi liên 
tục nhiều nhãn hiệu hàng hóa bị chiếm đoạt, DN  Việt Nam 

mới ý thức được mình quá sơ suất với chính nhãn hiệu hàng 
hóa của mình. 

HỘI NHẬP CÀNG SÂU, RỦI RO CÀNG LỚN
Việt Nam đã gia nhập WTO, vì vậy nếu các DN Việt Nam 

không đăng ký bảo hộ ở nước ngoài thì sẽ có một ngày “đẹp 
trời” nào đó, chính sản phẩm mang nhãn hiệu của mình do 
nước ngoài sản xuất không những tung ra trên thị trường 
quốc tế mà còn xâm nhập vào Việt Nam tấn công chính chủ 
sở hữu nhãn hiệu trên sân nhà. Do đó DN cần thiết kế chiến 
lược xây dựng và phát triển quyền ở hữu công nghiệp gắn 
với chiến lược phát triển chung. Có hệ thống theo dõi để 
tránh xảy ra và xử lý việc xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp. Dựa trên chiến lược này, DN sẽ đưa ra các giải pháp 
thích hợp khi có tranh chấp xảy ra. Điều mà các DN cần chú 
ý là phối hợp chặc chẽ với luật sư trong mọi hoạt động từ 
hoạch định chiến lược phát triển đến các giải pháp cụ thể 

TỪ NĂM 2000 TRỞ LẠI ĐÂY, 
NHIỀU NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 

LIÊN TỤC BỊ CHIẾM ĐOẠT

 
Cần thiết khi đăng ký và 
những rủi ro thường gặp   
*Sự cần thiết của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa 
tại nước ngoài:
-DN, Chủ sở hữu nhãn hiệu có độc quyền sử dụng 
nhãn hiệu tại lãnh thổ quốc gia sở tại; quyền độc 
quyền này có thể chuyển giao cho các chủ thể khác 
thông qua hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng 
li xăng (thông qua những hợp đồng này, DN  có thể 
thu được những khoản tiền tương đối lớn);
-Sự đảm bảo về giá trị pháp lý tạo ra sự gia tăng giá 
trị kinh tế của nhãn hiệu;
-Tạo ra thế cân bằng khi đàm phán hay cạnh tranh 
với các DN  kinh doanh cùng loại sản phẩm, dịch vụ 

tại nước ngoài
-Hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt nhãn hiệu tại thị 
trường quốc gia sở tại, tránh được các chi phí tốn 
kém cho các hoạt động giải quyết tranh chấp liên 
quan tới việc xác định chủ sở hữu nhãn hiệu.

*Các rủi ro khi nhãn hiệu không được đăng ký tại 
quốc gia sở tại 
-Rủi ro lớn nhất mà DN, chủ nhãn hiệu có thể mắc 
phải là bị một bên thứ 3 đăng ký chiếm chỗ và thành 
quả lao động trí tuệ của mình.
-Các bên đăng ký chiếm chỗ thường là:
•DN  của Việt Kiều hoặc người Việt Nam ở nước 
ngoài;
•DN  nước sở tại đã hoặc đang là đối tác của chính các 
DN  Việt Nam;
•DN  nước sở tại trong cùng một lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh.
-Mục đích của việc đăng ký chiếm chỗ:

Để bảo vệ được mình, các doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ thương hiệu trong và ngoài nước.    

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU TẠI 
NƯỚC NGOÀI: 
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Theo Luật sư Nguyễn Thị Hồng 
Anh, bảo hộ thương hiệu là biện 
pháp cần để “xác lập quyền sở 

hữu” thương hiệu.      LÊ TÂN  

LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ HỒNG ANH:   

NÊN ĐĂNG KÝ 
BẢO HỘ NGAY

Trong bối cảnh hội nhập thương mại toàn 
cầu, bảo hộ thương hiệu nói chung, bảo 
hộ nhãn hiệu nói riêng, đang là vấn đề 
doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức và 
huy động nguồn lực đầu tư. Doanh Nhân & 

Pháp Luật đã trao đổi với Luật sư Nguyễn Thị Hồng 
Anh của Công ty luật Indochine Counsel, một trong 
các công ty luật đi đầu trong lĩnh vực pháp luật về 
quyền sở hữu trí tuệ

DN&PL: Thưa chị, bảo hộ thương hiệu nên được hiểu 
trong phạm vi cụ thể nào?  
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Anh: Bảo hộ thương hiệu 
có phạm vi khá rộng, gồm cả nhãn hiệu, kiểu dáng, 
thiết kế nhãn sản phẩm… nói chung các chỉ dẫn về 
nhận diện công ty.  Các doanh nghiệp thì bận rộn, 
vậy có lẽ trong lần gặp này chúng ta tạm giới hạn các 
trao đổi ở vấn đề bảo hộ nhãn hiệu, là vấn đề theo tôi 
là “nóng” hơn cả trong phạm vi bảo hộ thương hiệu 
hiện nay.

DN&PL: Khi làm việc với khách hàng (các doanh 
nghiệp Việt Nam), chị nhận thấy ý thức của họ về 
việc bảo hộ nhãn hiệu ở chừng mức nào? 
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Anh: Nói chung, mức độ 
ý thức về bảo hộ nhãn hiệu của các doanh nghiệp 
Việt Nam, theo tôi, chỉ ở mức trung bình.  Điều đáng 
mừng là gần đây mức độ nhận thức và năng lực của 
doanh nghiệp có tăng lên đáng kể.  Đặc biệt, các 
doanh nghiệp lớn đã thể hiện mạnh hơn ý thức và 
yêu cầu xác lập và bảo hộ quyền nhãn hiệu của mình. 
Điều này có lẽ một phần cũng vì lý do tài chính: các 
doanh nghiệp lớn thường có nguồn tài chính dồi 
dào hơn doanh nghiệp nhỏ và thường họ dành một 
khoản ngân sách cho việc bảo hộ nhãn hiệu.

Tuy nhiên, vấn đề đáng ngại là có một số doanh 

của từng việc. Sự tham vấn tích cực của luật sư là 
nhân tố tạo nên sự thành công của DN  bởi hội 
nhập càng sâu, rủi ro càng lớn.

Theo Luật sư Kiều Hoài Nam, Văn phòng Luật sư 
Đại Tín và Liên danh, nếu các DN  không chuẩn bị 
chiến lược tiếp cận và có kế hoạch cho nhãn hiệu và 
bản quyền về sản phẩm ngay tại thị trường muốn 
đưa vào thì khó tránh khỏi việc bị vi phạm. Khi đã 
bị vi phạm thì rất khó khăn, tốn kém cho việc tìm và 
lấy lại thương hiệu cho mình. 

Việc đăng ký thương hiệu ở nước ngoài không 
quá khó, về cơ bản khung pháp lý của nước ta 
tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có những vấn 
đề cần lưu ý khi đăng ký các đối tượng sở hữu 
công nghiệp là thời gian hoàn thành tương đối 
dài (thông thường là 12 tháng) nên DN  cần có kế 
hoạch trước, Luật sư Nam chia sẻ. DN&PL

Các đối tượng nêu trên thường đăng ký 
chiếm chỗ nhằm một số mục đích có tính 
thương mại như sau:
•Kiếm lợi từ việc yêu cầu chủ sở hữu nhãn 
hiệu phải mua lại nhãn hiệu của mình với giá 
cao;
•Ngăn cản việc nhập khẩu hàng hoá hoặc 
việc kinh doanh của DN  Việt Nam;
•Sử dụng uy tín có được từ nhãn hiệu đối 
với bộ phận người tiêu dùng biết đến danh 
tiếng của nhãn hiệu đó;
•Bôi xấu nhãn hiệu nhằm làm tổn hại đến uy 
tín của DN  thực tế sử dụng nhãn hiệu đó.
-Hậu quả của rủi ro:
•Việc sử dụng nhãn hiệu của DN  Việt Nam 
trên lãnh thổ quốc gia sở tại có thể bị coi là 
vi phạm pháp luật.
•Chi phí bỏ ra cho việc giành lại nhãn hiệu là 
rất tốn kém. DN&PL
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nghiệp vẫn có tâm lý là chờ đến khi một nhãn hiệu đã 
có danh tiếng trên thị trường rồi mới đăng ký bảo hộ. Họ 
không nhận thức được rằng trong việc lập và thực hiện 
chiến lược phát triển nhãn hiệu của doanh nghiệp việc 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, ngay từ khi bắt đầu tạo dựng 
một nhãn hiệu, là công cụ quan trọng góp phần vào sự 
phát triển bền vững của doanh nghiệp, đồng thời giảm 
bớt rủi ro tranh chấp sau này đối với nhãn hiệu.

DN&PL: Chị có thể cho biết về tình hình đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu của các doanh nghịêp Việt Nam hiện nay? 
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Anh: Theo số liệu thống kê 
của Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”) thì từ năm 2001 trở 
về trước, số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh 
nghiệp Việt Nam luôn luôn thấp hơn so với số lượng đơn 
nhãn hiệu của các doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng bắt 
đầu từ năm 2002 thì số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của 
các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu tăng lên và vượt qua 
số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp 
nước ngoài. Chẳng hạn năm 2009, có khoảng hơn 22.300 
đơn đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong 
tổng số  khoảng trên 26.600 đơn đăng ký nhãn hiệu  nộp 
trực tiếp cho Cục SHTT, và trong 6 tháng đầu năm 2010 
thì số lượng đơn của doanh nghiệp Việt Nam chiếm 
khoảng 10.300 đơn. Các số liệu này chứng minh cho điều 
mà tôi đã nói trên đây về mức độ ý thức bảo hộ nhãn 
hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, sự gia 
tăng này có lẽ chưa tương xứng với sự phát triển doanh 
nghiệp. Rõ ràng gần đây số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu 
đã tăng đáng kể, nhưng con số này vẫn là nhỏ so với số 

lượng doanh nghiệp được thành lập mới hàng năm của 
Việt Nam. Chẳng hạn chỉ riêng TP. Hồ Chí Minh, mỗi tháng 
cũng có khoảng hơn 1.000 doanh nghiệp được thành lập 
mới. Ngoài ra, tuy chưa có số liệu thống kê về việc đăng 
ký nhãn hiệu của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, 
nhưng thực tế  tại công ty luật Indochine Counsel của 
chúng tôi thì số lượng đơn đăng ký nước ngoài của các 
doanh nghiệp Việt Nam mà chúng tôi thực hiện cũng 
đang tăng nhanh.

DN&PL: Một doanh nghiệp muốn bảo hộ nhãn hiệu nên 
đến với những cơ quan tổ chức nào để có thể nhận được 
tư vấn chính xác và hữu ích nhất?
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Anh: Đối với tư vấn ban đầu, 
các cơ quan nhà nước có thể hỗ trợ.  Các doanh nghiệp 
có thể liên hệ với các Phòng SHTT thuộc các Sở khoa học 
công nghệ hoặc Cục SHTT. Các Phòng SHTT hoặc Cục 
SHTT chủ yếu cung cấp cho doanh nghiệp các tư vấn ban 
đầu về thủ tục, cách thức tiến hành việc đăng ký các đối 
tượng sở hữu công nghiệp cũng như các tài liệu, mẫu 
đơn, giấy tờ cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký nhãn 
hiệu. Ở bước tư vấn sâu hơn và chuẩn bị hồ sơ, các tổ 
chức làm dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp thường có 
điều kiện tốt hơn để hỗ trợ doanh nghiệp.

Chẳng hạn, trước khi nộp đơn cũng như trong quá 
trình làm đơn đăng ký nhãn hiệu, vấn đề quan trọng mà 
doanh nghiệp cần nhận thức là việc đánh giá sơ bộ khả 
năng được bảo hộ của nhãn hiệu, và phân nhóm chính 
xác danh mục sản phẩm, dịch vụ xin đăng ký nhãn hiệu 
theo quy định.  Việc này là nhằm giảm khả năng đơn 
đăng ký nhãn hiệu bị kéo dài thời gian thẩm định, hoặc 
thâm chí nhãn hiệu bị từ chối bảo hộ. Chẳng hạn như đối 
với các danh mục hàng hóa, dịch vụ phức tạp, việc phân 
nhóm sai có thể dẫn đến mất thời gian, công sức của xét 
nghiệm viên xử lý đơn, đơn đăng ký nhãn hiệu bị kéo 
dài thời gian thẩm định. Thông thường, các cơ quan nhà 
nước nói trên không cung cấp tư vấn chi tiết về các vấn 
đề này, mà các doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ của các tổ 
chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. 

Hơn nữa, trong quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn 
hiệu tại Cục SHTT, đơn có thể gặp những cản trở như bị từ 
chối bảo hộ, bị phản đối bởi bên thứ ba…, các tổ chức đại 
diện sở hữu trí tuệ có thể tư vấn hoặc giúp doanh nghiệp 
xem xét, đánh giá khả năng cũng như thực hiện thủ tục 
phản bác việc từ chối hoặc phản đối đó, để bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

DN&PL: Chị cũng là luật sư của tổ chức đại diện sở hữu 
trí tuệ.  Vậy khi tham gia tư vấn, hỗ trợ cho các khách 
hàng trong việc bảo hộ nhãn hiệu, điều mà luật sư hay 
gặp khó khăn là ở những vấn đề gì? 
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Anh: Có thể nói vấn đề khó 
khăn nhất là về thực thi, vì mặc dù hiện nay khung pháp 
lý về xử lý vi phạm nhãn hiệu tương đối đầy đủ, nhưng 
thực tế cho thấy việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ nói 
chung và quyền đối với nhãn hiệu nói riêng ở Việt Nam 
còn tương đối yếu.

DN&PL: Như vậy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mang 

Trung Nguyên cũng bị tranh chấp thương hiệu ở nước ngoài.     
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lại giá trị gì cho các doanh nghiệp, có giúp cho việc thực 
thi hiệu quả hơn chăng? 
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Anh: Tất nhiên, việc đăng ký 
sẽ giúp tạo ra cơ sở pháp lý cho việc bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ đối với nhãn hiệu.  Ngoài ra, việc đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu còn tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp thực 
hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá cho 
thương hiệu của mình. Xa hơn nữa, đăng ký nhãn hiệu 
tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện các bước 
xử lý vi phạm nhãn hiệu cũng như trong việc giải quyết 
các tranh chấp về nhãn hiệu.  

DN&PL: Trên đây, chị có đề cập đến nguồn tài chính để 
doanh nghiệp bảo hộ nhãn hiệu. Vậy thông thường, chi 
phí mà doanh nghiệp phải chi cho việc bảo hộ nhãn hiệu 
có là gánh nặng cho doanh nghiệp không?
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Anh: Theo quy định hiện nay 
thì mức phí nhà nước cho việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt 
Nam được tính theo số nhóm hàng hóa, dịch vụ xin đăng 
ký nhãn hiệu cũng như số sản phẩm hoặc dịch vụ trong 
mỗi nhóm. Mức phí tối thiểu được tính cho việc đăng ký 
một nhãn hiệu có một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ có 
chứa tới sáu sản phẩm/ dịch vụ là 1.020.000 đồng. Nếu 
một đơn có nhiều hơn một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ, 
thì phí bổ sung cho mỗi nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ tiếp 
theo từ thứ hai trở đi có chứa tới sáu sản phẩm hoặc dịch 
vụ là 640.000 đồng. Còn trong trường hợp mỗi nhóm sản 
phẩm hoặc dịch vụ có chứa nhiều hơn 6 sản phẩm hoặc 
dịch vụ thì phí bổ sung cho mỗi sản phẩm/ dịch vụ tiếp 
theo từ thứ bảy trở đi trong mỗi nhóm là 114.000 đồng. 

Trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc đăng 
ký nhãn hiệu thông qua các tổ chức dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp, thì ngoài phí nhà nước nói trên, doanh 
nghiệp sẽ trả thêm khoản phí dịch vụ theo phí dịch vụ 
của tổ chức đại diện đó. Các khách hàng của Indochine 
Counsel luôn được biết rõ về phí dịch vụ để thực hiện 
việc đăng ký sao cho tiết kiệm nhất cho doanh nghiệp.

Về chi phí, tôi cũng muốn nói thêm điểm này.  Thực tế 
cho thấy chi phí để được tư vấn và để đăng ký, xác lập 
quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu thường thấp hơn 
rất nhiều so với chi phí có thể phải bỏ ra khi đã có tranh 
chấp. Các doanh nghiệp phát triển bài bản thường ý thức 
rõ điều này, và nhanh chóng đầu tư cho việc “xác lập chủ 
quyền” đối với nhãn hiệu.  Đợi đến lúc “mất bò mới lo làm 
chuồng” thì chi phí sẽ cao hơn, cả về mặt tiền bạc lẫn thời 
gian, công sức bỏ ra.  Khi đã có tranh chấp, nhìn lại với chi 
phí để được tư vấn ban đầu và đăng ký, thì đúng là “một 
đồng sợ tốn, bốn đồng không đủ”.

DN&PL: Vậy trong trường hợp này “đồng tiền đi trước là 

đồng tiền khôn”.  Tuy nhiên, tôi đoán có lẽ chi phí để bảo 
hộ sẽ phụ thuộc vào phạm vi được bảo hộ? Chẳng hạn, 
có sự khác biệt nào nếu bảo hộ nhãn hiệu ở một khu vực 
(châu Á chẳng hạn) với một nhãn hiệu được bảo hộ trên 
toàn cầu? 
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Anh: Đúng vậy.  Đăng ký nhãn 
hiệu ở càng nhiều nước, thì chi phí phải bỏ ra càng nhiều. 
Việc đăng ký nhãn hiệu ở một nước chỉ là bước đầu để 
xác lập quyền nhãn hiệu của doanh nghiệp ở nước đó. 
Công việc tiếp theo là duy trì hiệu lực đăng ký nhãn hiệu 
đó. Do vậy, ngay từ đầu, doanh nghiệp cần xác định việc 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình ở một số nước ngoài, 
khu vực hay toàn cầu tùy thuộc vào chiến lược và khả 
năng phát triển thị trường kinh doanh của doanh nghiệp 
ở các nước đó. 

Hầu hết các nước, trong đó có Việt Nam, đều có quy 
định chủ nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu đã 
đăng ký cho các sản phẩm/ dịch vụ được ghi nhận trong 
đăng ký nhãn hiệu, và việc không sử dụng hoặc ngừng 
sử dụng nhãn hiệu trong một thời hạn nào đó sẽ là cơ 
sở để bên thứ ba yêu cầu hủy bỏ hiệu lực của đăng ký 
nhãn hiệu. Do đó, nếu một doanh nghiệp bỏ một khoản 
tiền lớn ra để đăng ký nhãn hiệu trên nhiều nước mà lại 
không thể phát triển thị trường kinh doanh ở đó được, 
khi đó, khoản chi của doanh nghiệp sẽ là lãng phí vì nhãn 
hiệu đã đăng ký đó có thể bị hủy bỏ hiệu lực theo yêu cầu 
của một bên khác. 

DN&PL: Là một luật sư có nhiều kinh nghiệm tham gia 
trong việc bảo hộ nhãn hiệu cho doanh nghiệp, chị 
có thể lý giải sự thành công ở trường hợp cụ thể như 
Kymdan, Duy Lợi khi bảo hộ cũng như tranh chấp ở 
nước ngoài? 
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Anh: Qua thực tế hỗ trợ doanh 
nghiệp trong suốt mười mấy năm qua, tôi nghiệm thấy,  
trong việc bảo hộ các quyền đối với nhãn hiệu cũng như 
các quyền sở hữu trí tuệ khác, các doanh nghiệp thành 
công thường có các điểm chung sau:  
-Có ý thức và biện pháp để sớm xác lập quyền sở hữu trí 
tuệ;
-Có sự tư vấn của nhà tư vấn sở hữu trí tuệ chuyên nghiệp 
hoặc bộ phận chuyên trách về sở hữu trí tuệ chuyên 
nghiệp;
-Có chiến lược phát triển nhãn hiệu đi đôi với việc phát 
triển sản phẩm, thị trường và các công việc kinh doanh 
khác cũng như tham gia các hoạt động xã hội để ngày 
càng nâng cao giá trị của nhãn hiệu; 
-Theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng nhãn hiệu đối với 
các mặt hàng cùng loại trên thị trường để sớm ngăn chặn 
hoặc xử lý những vi phạm.DN&PL

“KHI ĐÃ CÓ TRANH CHẤP VỀ NHÃN HIỆU/THƯƠNG HIỆU, NHÌN LẠI VỚI CHI 
PHÍ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN BAN ĐẦU VÀ ĐĂNG KÝ, THÌ ĐÚNG LÀ “MỘT ĐỒNG 

SỢ TỐN, BỐN ĐỒNG KHÔNG ĐỦ”, LUẬT SƯ HỒNG ANH CHIA SẺ. 


