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I. TỔNG QUAN

Chương Sở hữu trí tuệ (Chương 12) của Hiệp định EVFTA bao gồm:

 63 điều

 02 Phụ lục:

i) Danh mục các chỉ dẫn địa lý (Danh mục 12-A)

- Danh mục của EU (169 CDĐL)

- Danh mục của VN (39 CDĐL)

ii) Danh mục nhóm sản phẩm (Danh mục 12-B)
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II. NỘI DUNG

CAM KẾT SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG EVFTA

1. Các vấn đề chung

a) Mục tiêu

b) Phạm vi bảo hộ

c) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN)

d) Cạn quyền

2. Tiêu chuẩn bảo hộ

a) Quyền tác giả, quyền LQ

b) Nhãn hiệu

c) Chỉ dẫn địa lý

d) Kiểu dáng công nghiệp

e) Sáng chế

f) Thông tin bí mật

g) Quyền đối với GCT

3. Bảo vệ quyền SHTT

a) Nguyên tắc chung

b) Thực thi dân sự

c) Nhà cung cấp dịch vụ trung gian

d) Thực thi tại biên giới

e) Các quy định thực thi khác

4. Điều khoản hợp tác và thể chế

a) Hợp tác

b) Nhóm công tác về SHTT bao gồm cả 

CDĐL



1. Các vấn đề chung

a) Mục tiêu

 Bảo hộ đầy đủ và hiệu quả quyền SHTT

 Việc bảo hộ và thực thi quyền SHTT phải:

 Đóng góp vào việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển giao và

phổ biến công nghệ

 vì lợi thế chung của các nhà sản xuất và người sử dụng kiến

thức công nghệ

 theo cách thức có lợi cho phúc lợi xã hội và kinh tế

 vì sự cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ
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1. Các vấn đề chung

b) Phạm vi

Phạm vi quyền SHTT tương đương TRIPS

c) Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc

Liên quan đến việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, bất kỳ lợi thế, ưu đãi, đặc

quyền hoặc miễn trừ nào mà một Bên dành cho công dân của bất kỳ

nước nào khác sẽ được dành cho công dân của Bên kia ngay lập

tức và vô điều kiện, với những ngoại lệ được quy định tại Điều 4 và

5 của Hiệp định TRIPS

d) Cạn quyền

Các Bên tự do lựa chọn cơ chế cạn quyền phù hợp
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1. Các vấn đề chung

Lưu ý về Nguyên tắc MFN

i) Cam kết

 Nguyên tắc MFN trong Hiệp định này đòi hỏi Việt Nam phải dành

sự bảo hộ SHTT cao mà Việt Nam cam kết dành cho bất kỳ đối tác

nào khác cho tổ chức, cá nhân của EU và ngược lại nếu thuộc

phạm vi của TRIPS hoặc của Hiệp định EVFTA

ii) Tác động

 Điều này giúp cho các tổ chức, cá nhân của EU được hưởng

những lợi ích về tiêu chuẩn bảo hộ cao ngoài phạm vi của Hiệp

định TRIPS nhưng được đề cập trong EVFTA, ví dụ: TPM

CÁC CAM KẾT CHÍNH



2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

a) Quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 12.5  12.16)

i) Cam kết

 Phải gia nhập Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (WCT), Hiệp

ước WIPO về cuộc biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) trong thời

hạn 3 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực

 VN đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị gia nhập

 Các quy định liên quan đến tác giả, người biểu diễn, nhà sản

xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng, thời hạn bảo hộ, bảo hộ

các biện pháp công nghệ, thông tin quản lý quyền, các giới hạn

và ngoại lệ

 Pháp luật Việt Nam về cơ bản đã tương thích
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

b) Nhãn hiệu (Điều 12.17  12.22)

i) Cam kết

 Khả năng chấm dứt hiệu lực NH nếu 5 năm liên tục không “sử

dụng thực sự” tại lãnh thổ tương ứng cho hàng hóa hoặc dịch

vụ nhãn hiệu đã được đăng ký mà không có lý do chính đáng

 Sử dụng thực sự là việc sử dụng trên thực tế vì mục đích kinh doanh

hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan để đạt được lợi thế thương mại. Một

cách tổng quát, sử dụng thực sự là việc bán trên thực tế và phải có hành

động bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ trong khoảng thời gian quy

định. Việc sử dụng trong quảng cáo có thể được coi là sử dụng thực sự.

Tuy nhiên, các bước chuẩn bị đơn thuần không được coi là đã sử dụng

thực sự. Sử dụng thực sự trái ngược với việc sử dụng trên danh nghĩa

hay giả vờ sử dụng chỉ để duy trì nhãn hiệu trong đăng bạ
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

b) Nhãn hiệu (Điều 12.17  12.22)

i) Cam kết

 Có thể quy định về khả năng chấm dứt hiệu lực NH nếu, sau

ngày đăng ký, do hậu quả của các hành động hoặc không hành

động của chủ sở hữu, nhãn hiệu trở thành tên gọi chung của

hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã đăng ký

 Phải quy định về khả năng chấm dứt hiệu lực hoặc cấm sử

dụng NH đã đăng ký, nếu việc sử dụng NH có khả năng gây

nhầm lẫn cho công chúng, đặc biệt là về bản chất, chất lượng

hoặc nguồn gốc địa lý của hàng hóa hoặc dịch vụ
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

c) Chỉ dẫn địa lý (Điều 12.23  12.31)

i) Danh mục bảo hộ (Phụ lục 12-A của Hiệp định)

 Việt Nam công nhận và bảo hộ 169 chỉ dẫn địa lý của EU (chủ

yếu là rượu và thực phẩm)

 EU công nhận và bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam (chủ

yếu là nông sản, thực phẩm nổi tiếng có tiềm năng xuất khẩu

cao như trà Mộc Châu, cà phê Buôn Ma Thuột...)
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

c) Chỉ dẫn địa lý (Điều 12.23  12.31)

ii) Mức độ bảo hộ

 Hai Bên sẽ dành cho các CDĐL trong Danh mục mức độ bảo

hộ cao mà Luật SHTT của Việt Nam dành cho các CDĐL sử

dụng cho rượu vang và rượu mạnh (phiên âm, dịch nghĩa)

 Việc sửa đổi Danh mục, đặc biệt là bổ sung CDĐL chỉ được

thực hiện theo thủ tục sửa đổi Hiệp định EVFTA

 Không có nghĩa vụ phải bảo hộ những CDĐL bị chấm dứt bảo

hộ ở Bên xuất xứ, phải thông báo khi có CDĐL trong danh mục

không còn được bảo hộ ở nước xuất xứ
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

c) Chỉ dẫn địa lý (Điều 12.23  12.31)

iii) Ngoại lệ

Quy định ngoại lệ cho 05 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ trong Danh

mục 12-A, trong đó:

 04 chỉ dẫn địa lý về pho-mát của EU (“Asiago”, “Fontina”,

"Gorgonzola" và “Feta”) đang được sử dụng như tên gọi chung

của pho-mát ở một số nước

Việc bảo hộ 4 CDĐL nêu trên không cản trở các doanh nghiệp bất

kỳ được tiếp tục sử dụng các tên gọi này trên thị trường Việt Nam

cho sản phẩm pho-mát nếu các doanh nghiệp này đã kinh doanh

thực thụ sản phẩm pho-mát có tên gọi “Asiago”, “Fontina”,

"Gorgonzola" và “Feta” trước ngày 01/01/2017 tại Việt Nam
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

c) Chỉ dẫn địa lý (Điều 12.23  12.33)

iii) Ngoại lệ

 01 chỉ dẫn địa lý về rượu của EU (“Champagne”) đang được sử

dụng như tên gọi chung của rượu sâm-panh (vang sủi bọt)

 tên gọi “Champagne” dùng cho rượu vang sủi bọt (lâu nay vẫn được

gọi chung là rượu sâm-panh) được tiếp tục sử dụng trong vòng 10

năm kể từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực

sau 10 năm phải sử dụng tên khác cho sản phẩm vang sủi bọt mà

lâu nay vẫn được gọi là rượu sâm-panh đưa ra thị trường Việt Nam
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

d) Kiểu dáng công nghiệp (Điều 12.34  12.37)

Cam kết

 Gia nhập Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công

nghiệp trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực

 hiện nay ta đã hoàn thiện hồ sơ gia nhập Thỏa ước này

 Quy định điều kiện để bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp là bộ

phận của sản phẩm: phải nhìn thấy được trong quá trình sử dụng

và phần nhìn thấy đáp ứng điều kiện về tính mới và tính nguyên

gốc

 quy định này không được đề cập cụ thể trong Luật SHTT, vì

vậy, cần bổ sung quy định này trong Luật cho rõ ràng
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

e) Sáng chế (Điều 12.38  12.40)

i) Cam kết

 Phải có cơ chế đền bù thỏa đáng nếu thời hạn khai thác sáng

chế là dược phẩm bị rút ngắn do chậm trễ bất hợp lý trong khâu

xử lý đơn xin cấp phép lưu hành dược phẩm đó

Các trường hợp bị coi là chậm trễ bất hợp lý: trong vòng 24 tháng kể

từ ngày nộp đơn xin cấp phép lưu hành mà cơ quan quản lý dược

không có phản hồi nào

 Sự đền bù có thể dưới hình thức kéo dài thời hạn bảo hộ sáng

chế nhưng không quá 2 năm
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

e) Sáng chế (Điều 12.38  12.40)

ii) Thực tiễn

 Hiện nay, pháp luật của ta chưa có cơ chế này

 Thực tế, theo thông tin từ cơ quan quản lý dược, các phản hồi

đối với đơn xin cấp phép lưu hành hiện nay thường được thực

hiện dưới 24 tháng kể từ ngày nộp đơn
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2. Các yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn bảo hộ

f) Thông tin bí mật (Điều 12.41)

Cam kết

 Tương tự Hiệp định song phương Việt Nam – Hoa Kỳ

Pháp luật VN đã tương thích

g) Quyền đối với Giống cây trồng (Điều 12.42)

Cam kết

 Bảo hộ giống cây trồng theo UPOV 1991

VN đã là thành viên của UPOV 1991 và pháp luật đã tương thích
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3. Bảo vệ quyền SHTT

a) Các nguyên tắc chung (Điều 12.43  12.44)

 Chủ thể yêu cầu thực thi quyền SHTT gồm:

 chủ thể nắm quyền SHTT

 bên được cấp phép sử dụng

 tổ chức quản lý tập thể quyền

 tổ chức chuyên nghiệp về bảo vệ quyền

 Quy định này chỉ áp dụng trong phạm vi pháp luật quốc gia, theo pháp

luật quốc gia
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3. Bảo vệ quyền SHTT

b) Thực thi dân sự (Điều 12.45  12.54)

 Các quy định liên quan đến quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn

cấp tạm thời; Chứng cứ; Nghĩa vụ cung cấp thông tin; Xử lý hàng hóa

xâm phạm quyền; Bồi thường thiệt hại

Pháp luật VN đã tương thích

 Chi phí pháp lý: bên thua kiện chi trả chi phí tòa án và phí thuê luật sư

hợp lý, hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật trong nước

Nghĩa vụ này tương tự như trong Hiệp định CPTPP. Nghĩa vụ này đã

được nội luật hóa tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14)

 Công bố, công khai bản án

Theo chính sách và pháp luật quốc gia
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3. Bảo vệ quyền SHTT

c) Trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trung gian (Điều

12.55)

 Phải quy định về trách nhiệm pháp lý liên đới hành vi xâm phạm QTG,

QLQ đối với các nhà cung cấp dịch vụ trung gian trên mạng viễn thông

(điển hình là dịch vụ Internet): các trường hợp và điều kiện được miễn

trách nhiệm và không được miễn trách nhiệm

 Các bên có thể quy định thủ tục thông báo về xâm phạm quyền cũng

như thông báo phản hồi một cách có hiệu quả

 Tòa án hoặc cơ quan hành chính có quyền yêu cầu nhà cung cấp dịch

vụ chấm dứt hoặc ngăn chặn hành vi xâm phạm

Pháp luật VN cơ bản đã tương thích, nhưng cần nghiên cứu để quy

định rõ ràng hơn.
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3. Bảo vệ quyền SHTT

d) Thực thi tại biên giới (Điều 12.56  12.60)

 Đối tượng phải áp dụng biện pháp biên giới; Phạm vi kiểm soát biên

giới: hàng xuất hoặc nhập khẩu bị xem là hàng hóa giả mạo SHTT

theo pháp luật quốc gia

Pháp luật VN đã tương thích

 Hoạt động chủ động của cơ quan hải quan: cơ quan hải quan phải tích

cực trong việc phát hiện hàng hóa có dấu hiệu hàng hóa giả mạo

SHTT bằng nghiệp vụ phân tích rủi ro và phải phối hợp với chủ sở hữu

quyền SHTT và tiếp nhận thông tin để phân tích rủi ro

Về cơ bản pháp luật VN đã tương thích do quy định này chỉ dừng ở

mức phát hiện, xác định hàng xâm phạm và phối hợp với chủ thể

quyền mà không yêu cầu cơ quan hải quản phải chủ động dừng

hàng
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4. Hợp tác và thể chế

a) Hợp tác (Điều 12.62)

 Hợp tác, trao đỏi kinh nghiệm thực thi quyền, nâng cao năng lực, tăng

cường nhận thức công chúng, tổ chức đối thoại (nếu cần) trong Nhóm

công tác về SHTT

b) Nhóm công tác về SHTT, bao gồm cả CDĐL (Điều 12.63)

 gồm đại diện của EU và Việt Nam nhằm mục đích theo dõi việc thi

hành Chương SHTT và tăng cường hợp tác và đối thoại về sở hữu trí

tuệ, bao gồm cả chỉ dẫn địa lý

 Nhóm sẽ chịu trách nhiệm:

chuẩn bị kiến nghị sửa đổi Danh mục Chỉ dẫn địa lý

 trao đổi thông tin về pháp luật và chính sách về CDĐL, tiêu chuẩn

bảo hộ CDĐL
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EVFTA CPTPP

1. Các vấn đề chung

a) Không phân biệt đối xử

- Đối xử Tối huệ quốc - Đối xử quốc gia

b) Phạm vi đối tượng

Tương ứng với Hiệp định TRIPS Tương ứng với Hiệp định TRIPS

c) Cạn quyền

Tự do quy định Tự do quy định 

d) Gia nhập ĐƯQT

- WCT (Quyền tác giả) (3 năm)
- WPPT (Nhà sản xuất bản ghi âm) (3 năm)
- Thỏa ước La Hay (KDCN) (2 năm)

- WCT (Quyền tác giả) (3 năm)
- WPPT (Nhà sản xuất bản ghi âm) (3 năm)
- Budapest (Nộp lưu chủng vi sinh) (2 năm)

SO SÁNH CÁC CAM KẾT CHÍNH EVFTA - CPTPP



EVFTA CPTPP

2. Các vấn đề cụ thể

a) Nhãn hiệu

Tương đương TRIPS Bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, nỗ lực bảo hộ 
nhãn hiệu mùi

Cơ sở dữ liệu điện tử về đơn và đăng ký - Cơ sở dữ liệu điện tử về đơn và đăng ký;
- Đăng ký và duy trì hiệu lực bằng điện tử

Không quy định Không cần đăng ký HĐ chuyển giao quyền 
sử dụng là điều kiện hiệu lực của HĐ

Không quy định - Phải có thủ tục giải quyết tranh chấp tên 
miền trùng, tương tự với nhãn hiệu nhằm 
mục đích thu lợi
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EVFTA CPTPP

2. Các vấn đề cụ thể

b) Chỉ dẫn địa lý (CDĐL)

Công nhận và bảo hộ 169 CDĐL của EU, 39 
CDĐL của VN

Không quy định

Mức độ bảo hộ 169 CDĐL tương đương 
bảo hộ cho rượu vang, rượu mạnh

Không quy định

Không quy định Phải từ chối CDĐL nếu có khả năng gây 
nhầm lẫn với nhãn hiệu
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EVFTA CPTPP

2. Các vấn đề cụ thể

c) Sáng chế

Cơ chế đền bù cho chủ sở hữu sáng chế 
do sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp 
phép lưu hành thị trường 

Đã tạm hoãn thi hành

Không quy định 12 tháng ngoại lệ

Không quy định Phải cho công chúng tiếp cận thông tin về 
hồ sơ đơn
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EVFTA CPTPP

2. Các vấn đề cụ thể

d) Thông tin bí mật (dữ liệu thử nghiệm)

Bảo mật:
- 5 năm cho cả dược phẩm và nông hóa 
phẩm (tương tự TRIPS)

Bảo mật + độc quyền:
- 5 năm đối với dược phẩm (Đã tạm hoãn 
thi hành)
- 10 năm đối với nông hóa phẩm (thời hạn 
chuyển tiếp 5+5)
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EVFTA CPTPP

2. Các vấn đề cụ thể

e) Thực thi dân sự

Không quy định Áp dụng thủ tục, chế tài trong môi trường 
kỹ thuật số như môi trường thực (đối với 
NH, QTG-QLQ)

Tương tự Giả định về chủ thể quyền

Tương tự Bên thua phải trả cho bên thắng:
- Phí và chi phí của tòa
- Phí luật sư hợp lý của bên thắng
- Các chi phí khác
(Áp dụng nếu PLQG quy định)
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EVFTA CPTPP

2. Các vấn đề cụ thể

e) Thực thi dân sự

Thẩm quyền hoặc tiêu hủy hoặc phân phối 
ngoài kênh thương mại

Phải bao gồm thẩm quyền buộc tiêu hủy 
theo yêu cầu của chủ thể quyền

f) Thực thi biên giới

- Kiểm soát hàng nhập khẩu/xuất khẩu
xâm phạm quyền SHTT (nếu XK là xâm 
phạm quyền theo PLQG)

- Kiểm soát hàng nhập khẩu xâm phạm 
quyền SHTT 

Chủ động trong việc phát hiện và xác định 
hàng nghi ngờ xâm phạm và hợp tác với 
chủ thể quyền

Chủ động kiểm soát (không cần yêu cầu 
của chủ thể quyền)
(3 năm chuyển tiếp)
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EVFTA CPTPP

2. Các vấn đề cụ thể

g) Thực thi hình sự

Không quy định Xử lý hình sự đối với hành vi cố ý nhập 
khẩu, xuất khẩu hàng hóa giả mạo nhãn 
hiệu hoặc hàng hóa sao lậu bản quyền ở 
quy mô thương mại (có thể thi hành 
thông qua hành vi phân phối)

Không quy định Xử lý hình sự không cần yêu cầu của chủ 
thể quyền hoặc người thứ ba (3 năm
chuyển tiếp)

Không quy định Xử lý hình sự hành vi quay phim trong rạp 
gây thiệt hại cho thủ thể quyền (3 năm
chuyển tiếp)
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Cơ hội

 Hưởng mức bảo hộ cao đối với thành quả đầu 

tư cho hoạt động sáng tạo

 Thủ tục minh bạch, công bằng và hợp lý hơn

 Chống xâm phạm quyền nghiêm minh hơn

 Môi trường tốt hơn  thu hút đầu tư, chuyển 

giao công nghệ của nước ngoài

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Thách thức

 Mức bảo hộ cao  Khả năng tiếp cận SP trí tuệ được bảo hộ hạn chế hơn

 Chế độ bảo hộ chặt chẽ  giá thành sản phẩm, công nghệ đắt  ảnh hưởng đến 

năng lực cạnh tranh DN

 Cơ chế thực thi nghiêm khắc  DN nếu không nhận thức rõ  chịu gánh nặng đối 

với các thủ tục kiểm soát, đặc biệt trong tranh chấp, kiện tụng



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


