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Bối cảnh  

 Tranh chấp về SHTT gia tăng 

 Cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập kinh tế 
quốc tế (AEC, TPP, EVFTA, RCEP) 

 Mục tiêu của Cục Quản lý Dược 
+ Chấp hành pháp luật về SHTT  

+ Đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu tăng cường tiếp 
cận thuốc với trách nhiệm bảo vệ, khuyến khích đầu tư 
vào nghiên cứu và phát triển, khuyến khích các loại 
thuốc mới gia nhập thị trường 

+ Các biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích sản xuất 
trong nước thuốc generic và thuốc y học cổ truyền 

+ Các biện pháp góp phần kiểm soát, ngăn chặn, xử lý 
thuốc giả mạo nhãn hiệu 
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Tổng quan về các đối tượng của quyền SHTT 

 

 

 03 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH 

Quyền tác giả và quyền liên quan 

Quyền sở hữu công nghiệp 
Sáng chế  

Kiểu dáng công nghiệp 

Nhãn hiệu /Chỉ dẫn địa lý / Tên thương mại 

Bí mật kinh doanh (dữ liệu thử nghiệm…) 

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (IC) 

Chống cạnh tranh không lành mạnh 

Quyền đối với giống cây trồng 

  



Trách nhiệm bảo vệ và thực thi quyền  SHTT 

 

 

Xác lập quyền SHTT 

Cục SHTT 

Cục Bản quyền tác giả 

Cục Trồng trọt (VP Bảo hộ giống cây trồng 

mới)  

Thực thi quyền SHTT 

Các kênh thực thi quyền SHTT 

Dân sự 

Hành chính 

Kiểm soát hải quan 

Hình sự 

Hành vi xâm phạm/ vi phạm/ tội phạm 



 TRÁCH NHIỆM QLNN VỀ SHTT (Điều 11 Luật 

SHTT) 

◦ Chính phủ thống nhất QLNN  

◦ Bộ KHCN  

 chịu trách nhiệm trước CP chủ trì, phối hợp với 

Bộ VHTTDL và Bộ NNPTNT thực hiện QLNN 

về SHTT 

 thực hiện QLNN về quyền SHCN 

◦ Bộ VHTTDL trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình thực hiện QLNN về QTG và QLQ 

◦ Bộ NNPTNT trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 

của mình thực hiện QLNN về quyền đối với GCT 

 

Trách nhiệm bảo vệ và thực thi quyền  SHTT 



 TRÁCH NHIỆM QLNN VỀ SHTT (Điều 11 Luật 

SHTT) 

◦ UBND các cấp thực hiện QLNN về SHTT  tại địa 

phương theo thẩm quyền 

◦ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP: trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách 

nhiệm phối hợp với Bộ KHCN, Bộ VHTTDL, Bộ 

NNPTNT và UBND cấp tỉnh trong việc QLNN về 

SHTT 

 

Trách nhiệm bảo vệ và thực thi quyền  SHTT 



Trách nhiệm QLNN về SHTT của Bộ Y tế 

TRÁCH NHIỆM TRỰC TIẾP 

◦ Bảo hộ Dữ liệu thử nghiệm (Điều 128 Luật SHTT) 

◦ Cấp li-xăng bắt buộc (Điều 145 và 147 Luật SHTT) 

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP (Điều 11 Luật SHTT)  

◦ Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật 

 Ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành quy định 
pháp luật: lixang không tự nguyện, bảo mật dữ liệu 

 Góp ý, tham gia tổ biên tập các dự thảo chính sách, 
pháp luật về SHTT 

 Xây dựng một số chính sách về SHTT trong Luật 
Dược 

◦ Đàm phán nội dung SHTT trong các điều ước quốc tế 

 Thi hành TRIPS, BTA 

 Đàm phán FTA thế hệ mới : TPP, EVFTA 

 

 

  



Trách nhiệm bảo vệ và thực thi quyền SHTT 

 

 

Nội dung SHTT trong hệ thống VBQPPL về quản lý dược  

• Luật Dược 2016 

Thuốc generic: là thuốc có cùng dược chất, hàm lượng, 

dạng bào chế với biệt dược gốc và thường được sử dụng 

thay thế biệt dược gốc. 

Thuốc giả: Được sản xuất, trình bày hoặc dán nhãn nhằm 

mạo danh nhà sản xuất, nước sản xuất hoặc nước xuất xứ. 

Chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực dược 

Thu hồi số đăng ký thuốc  

• Thông tư 44/2014/TT-BYT: Sở hữu trí tuệ trong ĐKT 

• Thông tư 05/2010/TT-BYT: Bảo mật dữ liệu thử nghiệm 

trong ĐKT 

•Dự thảo Thông tư về Bắt buộc chuyển giao quyền SD sáng 

chế và SD sáng chế nhân danh Nhà nước trong lĩnh vực 

Dược  

  

 



 Điều 13, Thông tư 44/2014/TT-BYT 

1. Cơ sở đăng ký thuốc chịu trách nhiệm về sở 

hữu trí tuệ đối với thuốc đăng ký lưu hành. 

2. Các cơ sở đăng ký thuốc xác lập quyền về sở 

hữu trí tuệ hoặc tiến hành tra cứu các đối 

tượng sở hữu trí tuệ có liên quan trước khi 

đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.  

 

Trách nhiệm bảo vệ và thực thi quyền SHTT 



Ý nghĩa của hệ thống thông tin SHCN 

 Kho thông tin pháp lý và khoa học kỹ thuật khổng 

lồ về những sản phẩm, công nghệ mới, tiên tiến, 

hiện đại nhất; được tổ chức lưu trữ một cách khoa 

học với các công cụ tra cứu hiện đại  

 Thông tin bộc lộ đầy đủ bản chất của SP/QT 

 Là tài sản trí tuệ mà chủ thể quyền đóng góp cho xã 

hội để đổi lấy độc quyền 

 Thiết yếu cho cải tiến kỹ thuật, R&D 

 Phân tích xu hướng thị trường, xu hướng công 

nghệ 

 Phục vụ Xác lập quyền/Tránh tranh chấp  

 

 

 

 



Khai thác thông tin nhãn hiệu 

1. Kiến thức chung 

 Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, 

dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. 

 Điều kiện bảo hộ 

 Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ 

ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự 

kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc 

nhiều mầu sắc; 

 Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ 

sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể 

khác. 

 

 





Khai thác thông tin nhãn hiệu 

 Chỉ dẫn thương mại: là các dấu hiệu, thông tin 

nhằm hướng dẫn TM hàng hóa dịch vụ, bao gồm: 

NH, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu 

hiệu kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì, 

nhãn hàng hóa 

 Thương hiệu?  

   Nhãn hiệu, Tên gọi XX, Chỉ dẫn địa lý, Tên thương 

mại, Chỉ dẫn thương mại … 



Khai thác thông tin nhãn hiệu  

 Quyền của chủ sở hữu NH:Sử dụng, cho phép, 

ngăn cấm sử dụng NH, định đoạt NH 

 Sử dụng NH:  

◦ Gắn NH lên hàng hóa, bao bì, phương tiện KD, 

giấy tờ  

◦ Lưu thông, quảng cáo, chào bán, tàng trữ để lưu 

thông HH mang NH 

◦ Nhập khẩu  HH, DV mang NH 

 Không có quyền ngăn cấm việc lưu thông, NK, 

khai thác SP do chính chủ sở hữu nhãn hiệu/ người 

được phép đưa ra TT trong và ngoài nước 

 



Khai thác thông tin nhãn hiệu 

2. Kỹ năng tra cứu nhãn hiệu 

 Kho dữ liệu cần tra cứu: 

◦ Kho nhãn hiệu quốc gia 

◦ Kho nhãn hiệu quốc tế 

 Công cụ tra cứu: 

◦ Chương trình tra cứu 

◦ Bảng phân loại quốc tế hàng hoá, dịch vụ 

   (Nice Classification) 

◦ Bảng phân loại quốc tế các yếu tố hình 

   (Vienna Classification) 

 



 

Nguồn: Nguyễn Thị Minh Hiền – Cục SHTT  

Khai thác thông tin nhãn hiệu 

2. Kỹ năng tra cứu nhãn hiệu 



Khai thác thông tin nhãn hiệu 

2. Kỹ năng tra cứu nhãn hiệu 



Khai thác thông tin nhãn hiệu 

2. Kỹ năng tra cứu nhãn hiệu 



Khai thác thông tin nhãn hiệu 

2. Kỹ năng tra cứu nhãn hiệu 



Khai thác thông tin nhãn hiệu 

2. Kỹ năng tra cứu nhãn hiệu 



 Đánh giá tính phân biệt của nhãn hiệu 

◦ Khả năng tự phân biệt 

◦ Khả năng phân biệt với nhãn hiệu có ngày nộp 

đơn/ngày ưu tiên sớm hơn 

Khai thác thông tin nhãn hiệu 

2. Kỹ năng tra cứu nhãn hiệu 



Khả năng tự phân của nhãn hiệu (X) 

 Hình và hình hình học đơn giản, chữ số, chữ cái, chữ 

thuộc các ngôn ngữ không thông dụng (*) 

 Dấu hiệu, biểu tượng quy ước, hình vẽ hoặc tên gọi 

thông thường của hàng hoá, dịch vụ  

 Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, 

chủng loại, số lượng, chất lượng, tính chất, thành phần, 

công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô 

tả hàng hoá, dịch vụ (*) 

 Dấu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh 

của chủ thể kinh doanh; 

 Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ * 

 

Khai thác thông tin nhãn hiệu 

3. Đánh giá khả năng phân biệt của NH 





 Khả năng phân biệt với nhãn hiệu có ngày nộp 

đơn/ngày ưu tiên sớm hơn 

    Đánh giá sự tương tự của dấu hiệu  

 Tương tự về kết cấu của từ 

 Tương tự về phát âm 

 Tương tự về nghĩa của từ 

 Tương tự về cách trình bày mỹ thuật  

Đánh giá tác động tổng  hợp của tổng thể nhãn 

hiệu đến nhận thức của người tiêu dùng 

 

 

Khai thác thông tin nhãn hiệu 

3. Đánh giá khả năng phân biệt của NH 



SOFUVIR 



 Khả năng phân biệt với nhãn hiệu có ngày nộp 

đơn/ngày ưu tiên sớm hơn 

 Cặp nhãn hiệu giống nhau 

 Cấu trúc và/ hoặc 

 Ý nghĩa và/hoặc 

 Hình thức thể hiện 

 Khiến cho người tiêu dùng lầm tưởng 

 Hai nhãn hiệu là một  

 Là biến thể của nhau 

 Từ cùng một nguồn gốc mà ra  

 Từ  đó dẫn tới sự nhầm lẫn khi lựa chọn sản phẩm, dịch 

vụ  

 

Khai thác thông tin nhãn hiệu 

3. Đánh giá khả năng phân biệt của NH 



Khai thác thông tin nhãn hiệu 

3. Đánh giá khả năng phân biệt của NH 

 Bản chất của sản phẩm  

 Công dụng 

 Chức năng của các sản phẩm  

 Kênh thương mại mà sản phẩm được lưu thông 





Khai thác thông tin nhãn hiệu 

 

 



- Tìm các nhãn hiệu có tiền tố “Cere” được sử 

dụng cho các SP, DV liên quan đến dược 

phẩm đang được bảo hộ tại Việt Nam  

- Tìm các nhãn hiệu của chủ sở hữu Ebewe 

đang được bảo hộ tại Việt Nam  

 

Khai thác thông tin nhãn hiệu 

4. Thực hành  



 



 



Khai thác thông tin sáng chế 

1. Kiến thức chung  

 Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm 

hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác 

định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.  

 Điều kiện bảo hộ: Để được bảo hộ, sản phẩm, quy 

trình yêu cầu bảo hộ phải:  

 Có tính mới;  

 Có trình độ sáng tạo (hoặc không phải là hiểu biết 

thông thường đối với bằng độc quyền giải pháp 

hữu ích);  

 Có khả năng áp dụng công nghiệp. 



Induced pluripotent stem cells technology patent 

map, 2005-2009 



Patent Map 



Đối tượng không được bảo hộ:  

• Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;  

• Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt 

động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, phương pháp 

kinh doanh; chương trình máy tính;  

• Cách thức thể hiện thông tin chỉ được xác định bởi nội dung thông 

tin 

• Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không tạo ra hiệu quả kỹ 

thuật 

• Giống thực vật, giống động vật;  

• Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh 

học mà không phải là quy trình vi sinh 

• Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán hoặc chữa bệnh cho 

người và động vật 

Khai thác thông tin sáng chế 

1. Kiến thức chung  



Các dạng sáng chế trong lĩnh vực dược  

 Sản phẩm:  

 Hoạt chất 

 Dạng mới của một hoạt chất đã biết 

 Tổ hợp (hỗn hợp) các hoạt chất; 

 Sản phẩm chiết xuất, phân lập, tinh chế; 

 Chế phẩm, dạng bào chế (giải phóng/ phóng thích chậm, 

nhanh, tức thì, có kiểm soát, theo xung, dạng ngậm dưới 

lưỡi, mảnh cấy, miếng dán, v.v.); 

 Vi sinh vật (vi khuẩn, virus, chủng vi sinh); 

 Động vật (trừ người), thực vật chuyển gen; 

 Thiết bị y tế; 

 

Khai thác thông tin sáng chế 

1. Kiến thức chung  



 Quy trình (phương pháp): 

Điều chế, sản xuất, tinh chế, phân lập, phân giải 

hoạt chất; 

 Bào chế, sản xuất dược phẩm, chế phẩm, dạng bào 

chế, chiết xuất; 

 Phương pháp thử nghiệm, phân tích; 

 Phương pháp cải thiện độ bền bảo quản; 

 Phương pháp làm tăng độ sinh khả dụng; 

 

Khai thác thông tin sáng chế 

1. Kiến thức chung  



 Đối tượng sử dụng theo chức năng mới (sử dụng 

một sản phẩm (hoạt chất) đã biết theo chức năng 

mới):  

- Đơn nộp trước khi Luật SHTT 2005 có hiệu lực 

(trước 01/07/2006): Có khả năng bảo hộ 

- Đơn nộp sau khi Luật SHTT 2005 có hiệu lực (từ 

01/07/2006 đến nay): Không mặc nhiên được bảo 

hộ mà phải được chứng minh là sản phẩm/ quy 

trình đáp ứng ĐK bảo hộ 

Khai thác thông tin sáng chế 

1. Kiến thức chung  



Khai thác thông tin sáng chế 

 Quyền của chủ sở hữu sáng chế: Sử dụng, cho 

phép sử dụng, ngăn cấm SD, định đoạt SC 

 Không có quyền ngăn cấm sử dụng SC nhằm: 

- Nhu cầu cá nhân,  

- Mục đích phi thương mại 

- Đánh giá, phân tích, NC, giảng dạy 

- Thử nghiệm, sản xuất thử, xin phép NK, SX, lưu 

hành  

- Lưu thông, SD sản phẩm được đưa ra TT (TN và 

NN) một cách hợp pháp 

- … 

 



Khai thác thông tin sáng chế 

2. Kỹ năng tra cứu thông tin sáng chế 

 Thông tin sáng chế gồm:  

– Thông tin thư mục (ví dụ ngày nộp đơn, số đơn, 

ngày ưu tiên, số đơn ưu tiên, tên người nộp đơn, 

tên tác giả sáng chế) của đơn đăng ký sáng chế/giải 

pháp hữu ích và bằng độc quyền sáng chế/giải 

pháp hữu ích; 

– Thông tin kỹ thuật được bộc lộ trong bản mô tả 

sáng chế (gồm tên sáng chế, phần mô tả sáng chế, 

yêu cầu (phạm vi) bảo hộ, hình vẽ, danh mục trình 

tự, v.v.) và bản tóm tắt sáng chế. 



1. Vấn đề kỹ thuật cần giải quyết là gì?  

2. Trên thế giới có những sáng chế nào nhằm giải 

quyết vấn đề đó 

3. Tra cứu, xác định sáng chế giải quyết được vấn đề 

kỹ thuật đặt ra 

4. Sáng chế đó có được bảo hộ tại Việt Nam hay 

không?  

5. Giải pháp để có thể khai thác sáng chế  

Khai thác thông tin sáng chế 

2. Kỹ năng tra cứu thông tin sáng chế 



 

 trình tra cứu thông tin sáng chế theo phương pháp vấn đề và giải pháp 

 Lê Huy Anh 2016 

 Phát hiện vấn đề kỹ thuật cần giải quyết 

 Tra cứu thông tin sáng chế nhằm xác định (các) sáng chế giải quyết vấn đề kỹ 
thuật đặt ra bằng cách tra cứu cơ sở dữ liệu sáng chế QUỐC TẾ 

 Tra cứu được (các) sáng chế giải quyết được vấn đề kỹ thuật đặt ra 

 Tra cứu cơ sở dữ liệu sáng chế QUỐC GIA để xác định (các) sáng chế tra cứu 
được có được bảo hộ (hay bảo hộ tạm thời trên cơ sở đơn đăng ký sáng chế đã 
công bố nhưng chưa được cấp bằng) hay không? 

 KHAI THÁC 

 -Khai thác khi bằng sáng chế hết hiệu lực ở Việt Nam; 

 -Đề nghị cấp phép sử dụng sáng chế (tự nguyện hoặc không tự nguyện); 

 -Yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực của bằng sáng chế ở Việt Nam (nếu có căn cứ); 

 -Nộp đơn phản đối cấp bằng độc quyền sáng chế ở VN (nếu sáng chế chưa được 
cấp bằng, nếu có căn cứ). 



 Các cơ sở dữ liệu sáng chế quốc tế cơ bản (sử dụng miễn 

phí) 

 http://ep.espacenet.com của Cơ quan Sáng chế châu Âu 

(European Patent Office –EPO): Khoảng hơn 90 triệu tư liệu 

sáng chế. 

 Là công cụ tra cứu có phạm vi dữ liệu lớn nhất với hầu hết 

các công bố đơn/bằng sáng chế của các nước trên thế giới 

(chưa bao gồm Việt Nam). 

 Có chức năng truy cập đơn theo họ đơn/bằng sáng chế 

đồng dạng (patent family). 

 Có chức năng truy cập đến các tài liệu đối chứng của 1 tài 

liệu (cited documents) và tài liệu viện dẫn đến 1 tài liệu 

(citing document). 

Khai thác thông tin sáng chế 
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 http://www.google.com/patents của Google Inc.: 

 Chứa tư liệu sáng chế của Hoa Kỳ, Cơ quan Sáng 

chế châu Âu, đơn nộp theo Hiệp ước hợp tác về 

sáng chế (PCT), Trung Quốc, Đức, Canada.  

 Cóchức năng truy cập đơn theo họ đơn/bằng sáng 

chế đồng dạng (patent family) (không đầy đủ so 

với công cụ http://ep.espacenet.com). 

 Cóchức năng truy cập đến các tài liệu đối chứng 

của 1 tài liệu (cited documents) và tài liệu viện 

dẫn đến 1 tài liệu (citing document). 
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 http://patentscope.wipo.int của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế 

giới (WIPO): 

 Chứa tư liệu sáng chế của đơn nộp theo Hiệp ước hợp tác 

về sáng chế (PCT), Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Đức, Canada, Việt Nam, v.v..  

 Không có chức năng truy cập đơn theo họ đơn/bằng sáng 

chế đồng dạng (patent family). 

 Không có chức năng truy cập đến các tài liệu đối chứng 

của 1 tài liệu (cited documents) và tài liệu viện dẫn đến 1 

tài liệu (citing document). 

 Cho phép tra cứu theo nhiều trường khác nhau, trong đó có 

trường yêu cầu bảo hộ  
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 Các cơ sở dữ liệu sáng chế quốc tế cơ bản (sử dụng miễn 

phí) 

– Cơ sở dữ liệu sáng chế Nhật Bản:  

https://www.j-

platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage 

– Cơ sở dữ liệu sáng chế Hàn Quốc: 

http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp 

– Cơ sở dữ liệu sáng chế Trung Quốc: 

http://www.pss-

system.gov.cn/sipopublicsearch/ensearch/searchEnHomeIn

dexAC.do(cần đăng ký trước khi sử dụng); 

http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?met

hod=init 

 

Khai thác thông tin sáng chế 

2. Kỹ năng tra cứu thông tin sáng chế 



Các cơ sở dữ liệu sáng chế quốc gia: 

– Thư viện số về BẰNG sáng chế Việt Nam:  

  http://digipat.noip.gov.vn cho phép tra cứu tên sáng 

chế, bản tóm tắt, dữ liệu thư mục, toàn văn bản mô tả 

sáng chế của các bằng sáng chế/giải pháp hữu ích đã 

cấp trước năm 2011 và trong năm 2013; 

– Thư viện số về sở hữu công nghiệp IP LIB:  

  http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WLogin.php cho phép 

tra cứu tên sáng chế, bản tóm tắt, dữ liệu thư mục 

của các đơn/bằng sáng chế/giải pháp hữu ích đã 

công bố. 
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Bảng phân loại quốc tế IPC 

http://www.wipo.int/classifications/ipc/en 

 Các IPC thường gặp trong lĩnh vực dược 

   A61B, A61C, A61F, A61G, A61H, A61J, A61K 

(trừ A61K8), A61L, A61M, A61N, A61P, C01, 

C07, C08, C11B, C11C, C12M, C12N, C12P, 

C12Q, C12R, C12S, C40B, G01N, H01K, hoặc 

H05B 
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3. Thực hành 

1. Tìm hiểu tình hình bảo hộ sáng chế đối với hoạt 

chất entecavir tại Việt Nam  

2. Tìm các sáng chế trong lĩnh vực dược sắp hết thời 

hạn bảo hộ tại Việt Nam  
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