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Quyền tác giả 
và quyền liên quan
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Quyền tác giả
Đối tượng của quyền tác giả là các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật và khoa học được quy định cụ thể tại điều 
14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 
2009. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tác phẩm 
là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ 
thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện 
hay hình thức nào.

Điều kiện bảo hộ quyền tác giả

Tác phẩm bảo hộ phải có tính sáng tạo. Theo điều 13 
và điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi năm 2009 
thì tính sáng tạo được hiểu là kết quả của hoạt động 
sáng tạo trí tuệ trực tiếp của tác giả, được tạo ra lần 
đầu tiên bởi tác giả và không sao chép từ người khác.

Tác phẩm phải được thể hiện dưới hình thức vật chất 
nhất định. Mọi sản phẩm trí tuệ đều bắt đầu từ ý tưởng 
sáng tạo. Những ý tưởng sáng tạo này chỉ là tư duy, cho 
nên, con người chỉ có thể tiếp cận và hưởng lợi giá trị 
của những ý tưởng này nếu nó được bộc lộ và chứa 
đựng trong những hình thức nhất định. Pháp luật về 
quyền tác giả, do đó, không bảo hộ ý tưởng mà chỉ bảo 
hộ hình thức thể hiện ý tưởng. Sáng tạo trong lĩnh vực 
văn học, nghệ thuật và khoa học chỉ được công nhận 
nếu được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Ví 
dụ như tác phẩm thơ, truyện được thể hiện dưới dạng 
những trang viết,tác phẩm điện ảnh thể hiện qua 
những thước phim…

Bên cạnh đó, Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 
năm 2009 quy định cụ thể các loại hình tác phẩm 
không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

- Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin;
- Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, 
văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch 
chính thức của văn bản đó;
- Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái 
niệm, nguyên lý, số liệu. 

Ai được bảo hộ quyền tác giả?

Tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác 
giả gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở 
hữu quyền tác giả.

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ 
một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản thuộc 
quyền tác giả. Chủ sở hữu quyền tác giả có thời đồng 
thời là tác giả hoặc không đồng thời là tác giả.

Chủ sở hữu tác giả đồng thời là tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả đồng thời là tác giả khi họ sử 
dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chính – kỹ thuật của 
mình để tạo ra tác phẩm. Chủ thể đóng vai trò tác giả 
đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả có toàn bộ các 
quyền nhân thân và quyền tài sản theo quy định của 
pháp luật sở hữu trí tuệ.

Chủ sở hữu tác giả không đồng thời là tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là một trong những tổ 
chức, cá nhân sau đây:

- Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ sáng tạo cho tác giả;
- Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả;
- Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả;
- Tổ chức, cá nhân được chuyển giao quyền tác giả;
- Nhà nước.



Quyền tác giả bao gồm những gì?

Theo luật Việt Nam thì quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

a) Quyền nhân thân

Theo điều 19, Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì quyền nhân thân bao gồm:

- Đặt tên cho tác phẩm;

- Đứng tên hoặc bút danh cho tác phẩm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được 
công bố sử dụng;

- Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

- Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác 
phẩm dưới bất cứ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

b) Quyền tài sản

Là các độc quyền do chủ sỡ hữu thực hiện hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng hoặc 
chuyển giao, bao gồm:

- Quyền làm tác phẩm phái sinh;

- Quyền sao chép tác phẩm;

- Quyền biểu diễn;

- Quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc bản sao tác phẩm;

- Quyền truyền đạt tác phẩm;

- Quyền cho thuê tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các quyền tài sản và quyền nhân thân của tác giả nêu trên tự động phát sinh ngay sau khi tác 
phẩm được hình thành dưới dạng vật chất nhất định. Các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác 
phẩm phải thực hiện nghĩa vụ pháp lý với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Chủ sở hữu quyền 
tác giả được hưởng tiền nhuận bút, thù lao và lợi ích vật chất khác từ việc cho phép tổ chức, cá 
nhân khác khai thác, sử dụng tác phẩm.
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Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù 
lao bao gồm:

- Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên c ứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

- Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của 
mình;

- Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương 
trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

- Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích 
thương mại;

- Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

- Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, 
tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

- Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn đ ể đưa tin thời sự hoặc đ ể giảng dạy;

- Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại 
nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

- Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

- Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

Bên cạnh đó, Điều 26 Luật sở hữu trí tuệ bổ sung năm 2009 có quy định về trường hợp hợp sử dụng tác 
phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao, cụ thể là “Tổ chức phát 
sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức 
nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi 
sử dụng.
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Giới hạn quyền tác giả

Luật sở hữu trí tuệ xác định giới hạn quyền tác giả bằng việc quy định các 
trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không 
phải trả tiền nhuận bút thù lao (điều 25) và các trường hợp sử dụng tác 
phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, 
thù lao (Điều 26). Giới hạn quyền tác giả trong những trường hợp này 
giúp công chúng có khả năng khai thác, sử dụng các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật và khoa học vào mục đích thương mại dễ dàng hơn.



Quyền tác giả được bảo hộ trong bao lâu?

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian do pháp luật quy định mà trong 
khoảng thời gian này quyền của tác giả và chủ sở hữu quyền tác tác giả được nhà 
nước thừa nhận bảo vệ.

Theo quy định tại điều 27, Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009 thì quyền 
tác giả được bảo hộ vô thời hạn gồm các quyền nhân thân gắn với tác giả và không 
thể chuyển giao được cho chủ thể khác.

Còn quyền tác giả được bảo hộ có thời hạn bao gồm quyền công bố tác phẩm hoặc 
cho phép người khác công bố tác phẩm ( đây là quyền nhân thân có thể chuyển 
giao) và các quyền tài sản.

Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh 
có thời hạn bảo hộ là 75 năm, kể từ khi tác phẩm công bố lần đầu. Trong thời hạn 
25 năm kể từ khi được định hình, nếu tác phẩm loại này chưa công bố thì thời hạn 
bảo hộ là 100 năm, tính từ khi tác phẩm được định hình. Quy định như vậy nhằm 
khuyến khích tác giả sớm công bố tác phẩm phục vụ xã hội. Đối với tác phẩm 
khuyết danh, khi danh tính của tác giả xuất hiện thì thời hạn bảo hộ được tính theo 
nguyên tắc đời người, có nghĩa thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm 
sau khi tác giả chết.

Tác phẩm không thuộc loại hình trên thì có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả 
và 50 năm sau khi tác giả chết. Trong trường hợp đồng tác giả thì thời hạn 50 năm, 
tính từ khi tác giả cuối cùng chết.

Thời điểm kết thúc thời hạn bảo hộ vào lúc 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm kết 
thúc thời hạn bảo hộ.
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Quyền
iên quan

Quyền liên quan là quyền của tổ 
chức, cá nhân đối với các sản phẩm 
do lao động sáng tạo của họ tạo ra 
trong việc chuyển tải tác phẩm 
thuộc quyền tác giả đến công 
chúng.

Đối tượng của quyền liên quan bao 
gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, 
ghi hình, chương trình phát sóng, 
tín hiệu vệ tinh mang chương trình 
được mã hóa phù hợp với quy định 
tại điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, 
sửa đổi bổ sung năm 2009.

Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 
hình, chương trình phát sóng, tín 
hiệu vệ tinh mang chương trình đư 
ợc mã hóa chỉ được bảo hộ với đi 
ều kiện không gây phương hại đến 
quyền tác giả.

Ai được bảo hộ quyền liên quan

Những chủ thể sau sẽ được bảo hộ 
quyền liên quan:

- Diễn viên, ca sỹ, nhạc công, vũ 
công và những người khác trình 
bày tác phẩm văn học, nghệ thuật 
(gọi chung là người biểu diễn).

- Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu 
cuộc biểu diễn quy định tại khoản 
1 Điều 44 của Luật Sở hữu trí tuệ 
2005, sửa đổ bố sung 2009.

- Tổ chức, cá nhân định hình lần 
đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc 
biểu diễn hoặc các âm thanh, 
hình ảnh khác.

- Tổ chức khởi xướng và thực hiện 
việc phát sóng.
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Các quyền liên quan được bảo hộ gồm: Quyền của người biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm 
và quyền của tổ chức phát sóng.

a) Quyền của người biểu diễn

Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc 
biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các 
quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn được quy định cụ thể tại điều 
29 của Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung 2009.

b) Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các 
quyền sau đây:

- Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình;

- Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi hình của mình thông qua 
hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể 
tiếp cận được.

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được hưởng quyền lợi vật chất khi bản ghi âm, ghi hình của mình 
được phân phối đến công chúng.

c) Quyền của tổ chức phát sóng

Tổ chức phát sóng có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

- Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình;

- Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình;

- Định hình chương trình phát sóng của mình;

- Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình.

Tổ chức phát sóng được hưởng quyền lợi vật chất khi chương trình phát sóng của mình được ghi âm, 
ghi hình, phân phối đến công chúng.
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Giới hạn của quyền liên quan

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, 
thù lao bao gồm:

- Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;

- Tự sao chép một bản nhằm mục đích gi ảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, 
ghi hình, chương trình phát sóng đã được công bố để giảng dạy;

- Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin;

- Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.

Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền ở trên không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình 
thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại 
đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.

Ngoài ra, Luật SHTT cũng quy định các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép 
nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cụ thể ở Điều 33 Luật SHTT hiện hành.

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan

Quyền của người biểu diễn được bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp theo 
năm cuộc biểu diễn được định hình.

Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ năm mươi năm tính 
từ năm tiếp theo năm công bố hoặc năm mươi năm kể từ năm tiếp theo năm 
bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công 
bố.

Quyền của tổ chức phát sóng đư ợc bảo hộ năm mươi năm tính từ năm tiếp 
theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

Thời hạn bảo hộ ở trên chấm dứt vào thời đi ểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của 
năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan.

Apolat Legal | 8



Chuyển giao 
quyền tác giả và 
quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu 
quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy đ ịnh tại khoản 3 đi ều 19 (Công 
bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm), điều 20 (Quyền tài sản đối với quyền 
tác giả), khoản 3 Điều 29 (Quyền tài sản đối với quyền liên quan), điều 30 (Quyền của nhà sản 
xuất bản ghi âm, ghi hình) và điều 31 (Quyền của tổ chức phát sóng) của Luật SHTT hiện hành 
cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân gắn với tác giả, trừ quyền công bố tác 
phẩm; người biểu diễn không đư ợc chuyển nhượng các quyền nhân thân bao gồm: quyền được 
giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn; quyền 
được bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc 
xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có 
đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thỏa thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; 
trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu 
quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên 
quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm 
những nội dung chủ yếu theo quy đ ịnh tại Đi ều 46 Luật SHTT hiện hành.
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Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở 
hữu quyền liên quan cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số hoặc toàn 
bộ các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 (Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công 
bố tác phẩm.), điều 20 (Quyền tài sản đối với quyền tác giả), khoản 3 Điều 29 (quyền tài sản đối 
với quyền liên quan), đi ều 30 (Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình) và điều 31 (Quyền 
của tổ chức phát sóng) của Luật SHTT hiện hành.

Tác giả không được chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền 
công bố tác phẩm; người biểu diễn không đư ợc chuyển quyền sử dụng các quyền nhân thân quy 
định tại khoản 2 Đi ều 29 của Luật SHTT hiện hành.

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có 
đồng chủ sở hữu thì việc chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải có sự thỏa 
thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu; trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, 
cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách 
ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể chuyển quyền 
sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân 
khác.

Tổ chức, cá nhân được chuyển quyền sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan có thể chuyển 
quyền sử dụng cho tổ chức, cá nhân khác nếu được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ 
sở hữu quyền liên quan.

Hợp đồng sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội 
dung chủ yếu được quy định tại Điều 48 Luật SHTT hiện hành.
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Đăng kí bảo hộ 
quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên 
quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác 
giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan. Tuy nhiên, việc nộp đơn đ ể được 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký quy ền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ 
tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật SHTT.

Tổ chức, cá nhân đã đư ợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quy ền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền 
liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, 
trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, 
cá nhân khác nộp đơn đăng ký quy ền tác giả, quyền liên quan. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên 
quan bao gồm:

- Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền 
liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác gi ả, 
chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, 
bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái 
sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về 
trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu tờ khai 
đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan.

- Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền 
liên quan;

- Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, n ếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được 
thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu như giấy ủy quyền, tài liệu chứng minh, văn bản đồng ý phải được làm bằng tiếng Việt; trường 
hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.
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Hành vi xâm phạm 
quyền tác giả, quyền liên quan

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm:

- Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học;

- Mạo danh tác giả;

- Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả;

- Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó;

- Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín 
của tác giả;

- Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm 
a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật SHTT hiện hành;

- Và những hành vi khác được quy định tại điều 28 Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009.

Hành vi xâm phạm quyền liên quan

Hành vi xâm phạm quyền liên quan được quy định bao gồm:

- Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

- Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

- Công bố, sản xuất và phân phối cuộc biểu diễn đã đư ợc định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng 
mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

- Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biểu diễn gây phương hại đến danh dự và 
uy tín của người biểu diễn;

- Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã đư ợc định hình, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng 
mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng;

- Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không được phép của chủ sở hữu quyền 
liên quan;

- Và những hành vi khác quy định tại Điều 35 Luật SHTT hiện hành.
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Sáng chế

a) Điều kiện chung đối với sáng chế được bảo hộ

Sáng chế nếu đáp ứng được 3 điều kiện sau đây sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế:

- Có tính mới;

- Có trình độ sáng tạo;

- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng được 2 điều kiện : có tính mới và có khả năng áp 
dụng công nghiệp sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

b) Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

- 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, kinh doanh; chương trình máy tính;

- Cách thức thể hiện thông tin;

- Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

- 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 và chữa bệnh cho người và động vật.

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có tính mới;

- Có tính sáng tạo;

- Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Đối tượng sẽ không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp:

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

- Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

- Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.
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Thiết kế bố trí mạch tích hợp

- Có tính nguyên gốc;

- Có tính mới thương mại.

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí bao gồm:

- Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

- Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đủ điều kiện sau:

- 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.

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của 
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh 
hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ 
chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu 
đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính 
năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Tên thương mại

a) Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể 
kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

b) Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được 
bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.
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Chỉ dẫn địa lý

Điều kiện để Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ:

- Sản phẩm mang chỉ dẫn đ ịa lý có nguồn gốc đ ịa lý từ khu vực, đ ịa phương, vùng lãnh thổ hoặc 
nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý 
của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

- Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;

- Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt 
bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

- Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn 
địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;

- Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang 
chỉ dẫn địa lý đó.

Bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

- Khi đư ợc sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với 
người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;

- Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ 
và không dễ dàng tiếp cận được.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh:

- Bí mật về nhân thân;

- Bí mật về quản lý nhà nước;

- Bí mật về quốc phòng, an ninh;

- Thông tin bí mật khác không liên quan đến kinh doanh
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Xác lập 
quyền 
sở hữu 
công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố 
trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là “thiết kế bố 
trí”), kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập 
trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp 
văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó. 
Người được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ là 
chủ sở hữu và được hưởng quyền đối với đối tượng sở 
hữu công nghiệp trong phạm vi bảo hộ ghi trong văn 
bằng bảo hộ và trong thời hạn hiệu lực của văn bằng 
bảo hộ. Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu đối tượng sở 
hữu công nghiệp có quyền sử dụng văn bằng bảo hộ 
làm căn cứ chứng minh quyền của mình mà không cần 
chứng cứ nào khác.

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về 
Nhà nước. Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản 
xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại 
diện cho các tổ chức, cá nhân đó ho ặc cơ quan quản lý 
hành chính đ ịa phương nơi có chỉ dẫn địa lý thực hiện 
quyền đăng ký ch ỉ dẫn địa lý. Người thực hiện quyền 
đăng ký chỉ dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu chỉ 
dẫn địa lý đó.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng 
được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến 
cho nhãn hiệu đó trở thành nổi tiếng mà không cần 
thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử 
dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với 
nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu đó ph ải 
chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ phù 
hợp quy định tại Điều 3.A.1.18 của Phần này.
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Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được 
xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó 
mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu 
trí tuệ. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp 
quyền đối với tên thương mại, chủ thể có tên thương 
mại phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng 
cứ thể hiện thời gian, lãnh thổ, lĩnh vực trong đó tên 
thương mại đã được chủ thể đó sử dụng.

Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh 
được xác lập trên cơ sở hoạt động đầu tư tài chính, trí 
tuệ hoặc kết quả của hoạt động hợp pháp khác để tìm 
ra, tạo ra hoặc có được thông tin tạo thành bí mật kinh 
doanh và bảo mật thông tin đó mà không cần thực hiện 
thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng 
quyền và giải quyết tranh chấp quyền đ ối với bí mật 
kinh doanh, chủ thể có bí mật kinh doanh phải chứng 
minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện hoạt 
động mà trong đó thông tin tạo thành bí mật kinh 
doanh được tạo ra, tìm ra, có được và biện pháp bảo 
mật thông tin đó.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

- Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký bảo hộ;

- Giấy ủy quyền, nếu đơn nộp thông qua đại diện;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý nhà nước về 
quyền sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu như giấy ủy quyền, tài liệu chứng 
minh quyền đăng ký, tài liệu chứng minh quyền ưu tiên và các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn có thể được 
làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu 
công nghiệp yêu cầu.
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Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm:

- Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

- Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

Ai là chủ sở hữu đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp 
văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng.

Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hoặc có 
nhãn hiệu đã đăn g ký quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc có nhãn hiệu nổi tiếng.

Chủ sở hữu tên thương mại là tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh.

Chủ sở hữu bí mật kinh doanh là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh một cách hợp pháp và thực hiện việc 
bảo mật bí mật kinh doanh đó. Bí m ật kinh doanh mà bên làm thuê, bên thực hiện nhiệm vụ được giao có được 
trong khi thực hiện công việc được thuê hoặc được giao thuộc quyền sở hữu của bên thuê hoặc bên giao việc, trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận khác

Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá 
nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn đ ịa lý tại đ ịa phương tương ứng và đưa s ản phẩm đó ra thị 
trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức 
đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Thời hạn bảo hộ quyền sở hữu công nghệ

Sáng chế sẽ được bảo hộ từ ngày được cấp bằng độc quyền sáng chế cho đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn 
(nghĩa là ngày nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế).

Giải pháp hữu ích sẽ được bảo hộ từ ngày cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho đến hết 10 năm kể từ ngày 
nộp đơn.

Kiểu dáng công nghiệp sẽ được bảo hộ từ ngày được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp cho đến hết 05 
năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có thể được gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 
năm.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đư ợc bảo hộ từ ngày cấp giấy chứng nhận thiết kế cho đến một trong các 
thời điểm sau đây (tùy theo thời điểm nào đến sớm nhất):

- Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn;

- Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu nhượng quyền khai thác 
thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

- Kết thúc 15 năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.
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Nhãn hiệu sẽ được bảo hộ từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đến hết 10 năm kể từ ngày nộp 
đơn, và thời hạn bảo hộ nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần là 10 năm; và

Chỉ dẫn địa lý sẽ được bảo hộ kể từ ngày cấp giấy chứng nhận cho chỉ dẫn đó. Bảo hộ đó kéo dài trong suốt thời 
gian các chỉ dẫn địa lý còn hội đủ điều kiện để được bảo hộ.

Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo hộ theo quy định 
của Đề mục này.

Việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không đư ợc xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích 
hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và không được vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp nhằm bảo đảm mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước, xã hội 
quy định tại Đề mục này, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện quyền của 
mình hoặc buộc chủ thể quyền sở hữu trí tuệ phải cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền 
của mình với những điều kiện phù hợp; việc giới hạn quyền đối với sáng chế thuộc bí mật nhà nước được thực hiện 
theo quy định của Chính phủ.

Chuyển giao quyền 
sở hữu công nghiệp

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 
bao gồm:

- Chuyển nhượng quyền sở hữu công 
nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu 
công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu 
của mình cho tổ chức,cá nhân khác;

-   Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối 
tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ 
chức,cá nhân khác sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền 
sử dụng của mình.

Có thể nói việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, 
hay nói một cách khác là cấp li-xăng quyền sở hữu công nghiệp là một 
trong những phương pháp hữu hiệu để chủ sở hữu quyền khai thác 
quyền này của mình cũng như để bên nhận phát triển công việc kinh 
doanh của mình dựa trên những lợi thế của quyền sở hữu công nghiệp 
được li-xăng.

Về cơ bản, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và chuyển quyền sử 
dụng có những đi ểm tương đ ồng với nhau. Đó là có chung ph ạm vi về 
đối tượng: chủ yếu là quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Điểm khác nhau cơ bản giữa hai hình thức này là nếu hoạt động chuyển 
giao quyển sử dụng chỉ và việc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng 
sử hữu công nghiệp. Còn chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ 
là một phần của việc chuyển giao, bên cạnhđó còn là sự chuyển giao về 
cách thức, bí quyết tiến hành kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh...

Apolat Legal | 20



Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí:

- Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp đư ợc bảo hộ hoặc kiểu dáng công nghiệp không khác 
biệt đáng kể với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế 
bố trí đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;

- Sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm 
thời.

Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh

Hành vi xâm phạm quyền đối với bí mật kinh doanh bao gồm:

- Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người kiểm 
soát hợp pháp bí mật kinh doanh đó;

- Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó;

- Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ dỗ, lợi dụng lòng tin của người có 
nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc làm bộc lộ bí mật kinh doanh;

- Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp đơn theo thủ tục xin cấp phép kinh doanh 
hoặc lưu hành sản phẩm bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của cơ quan có thẩm quyền;

- Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí mật kinh doanh đó do người khác 
thu được có liên quan đ ến một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này;

- Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật quy định tại Điều 128 của Luật SHTT hiện hành.

Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

Các hành vi sau đây được thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền 
đối với nhãn hiệu:

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc 
danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó;

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, 
dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn 
gốc hàng hóa, dịch vụ;

- Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới 
hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn 
về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ;
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Thiết kế bố trí mạch tích hợp

- Có tính nguyên gốc;

- Có tính mới thương mại.

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí bao gồm:

- Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

- Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đủ điều kiện sau:

- 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.

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của 
cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh 
hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;

- Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ 
chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu 
đó làm nhãn hiệu chứng nhận;

- Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính 
năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ.

Tên thương mại

a) Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể 
kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

b) Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại

Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức 
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được 
bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.

- Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nổi tiếng hoặc dấu hiệu dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm từ 
nhãn hiệu nổi tiếng cho hàng hóa, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng hóa, dịch vụ không trùng, không tương tự và không 
liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng, nếu việc sử dụng có 
khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa hoặc gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng 
dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.

Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã đư ợc sử dụng 
trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, 
cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương 
mại.

Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ:

- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn 
địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang 
chỉ dẫn địa lý;

- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích 
lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý;

- Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm không có nguồn 
gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó làm cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu 
vực địa lý đó;

- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn 
gốc xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn đ ịa lý đó, kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc xuất 
xứ thật của hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc đư ợc sử dụng kèm 
theo các từ loại, kiểu, dạng, phỏng theo hoặc những từ tương tự như vậy.
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Bảo
hộ
giống
cây
trồng

Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát 
hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác 
biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

Tính mới: Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống 
hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa đư ợc người có 
quyền đăng ký hoặc người được phép của người đó bán ho ặc phân phối 
bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt 
Nam trước ngày nộp đơn đăng ký m ột năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam 
trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân 
gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

Tính khác biệt: Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng 
phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời 
điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

Tính đồng nhất: Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự 
biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong 
phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân 
giống.

Tính ổn định: Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng 
liên quan của giống cây trồng đó v ẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban 
đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân 
giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

Tên phù hợp: Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây 
trồng với cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó 
ph ải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng. 
Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ 
dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến 
rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

Tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp 
sau đây: 

- Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính 
hoặc sự hình thành giống đó;

- Vi phạm đạo đức xã hội;

- Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó;

- Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

- Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương 
mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ 
giống cây trồng;

- Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.
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Xác lập quyền đối với giống cây trồng

Quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng chỉ được 
xác lập khi được cấp văn bằng bảo hộ. Văn bằng bảo 
hộ là căn cứ pháp lý để chủ sở hữu độc quyền khai 
thác, sử dụng và thực hiện các quyền dân sự khác. Tổ 
chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây 
trồng (sau đây gọi là người đăng ký) bao gồm:

- Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát 
triển giống cây trồng bằng công sức và chi phí của 
mình;

- Tổ chức, cá nhân đầu tư cho tác giả chọn tạo hoặc 
phát hiện và phát triển giống cây trồng dưới hình 
thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thỏa 
thuận khác;

- Tổ chức, cá nhân được chuyển giao, thừa kế, kế 
thừa quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

Giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát 
triển do sử dụng ngân sách nhà nước hoặc từ dự án do 
Nhà nước quản lý thì quyền đối với giống cây trồng đó 
thuộc về Nhà nước. Chính phủ quy định cụ thể việc 
đăng ký quyền đối với giống cây trồng quy định tại 
khoản này.

Đơn đăng ký bảo hộ gồm các tài liệu sau đây:

- Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

- Ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định;

- Giấy ủy quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại 
diện;

- Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người đăng 
ký là người được chuyển giao quyền đăng ký;

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu 
cầu hưởng quyền ưu tiên;

- Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Trong đó, tài liệu chứng minh quyền ưu tiên của đơn 
đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng gồm: 
Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của 
cơ quan nhận đơn; gi ấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa 
quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ 
người khác.

Bằng bảo hộ giống cây trồng có hiệu lực trên toàn 
lãnh thổ Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày cấp đến 
hết hai mươi lăm năm đối với giống cây thân gỗ và cây 
nho; đến hết hai mươi năm đối với các giống cây 
trồng khác.

Chủ thể, nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây 
trồng

Chủ thể

Quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, 
cá nhân đối với giống cây trồng mới do mình chọn tạo 
hoặc phát hiện và phát triển hoặc đư ợc hưởng quyền 
sở hữu. Quyền đối với giống cây trồng là quyền sở 
hữu tài sản được hình thành từ kết quả của quá trình 
chọn và tạo giống cây trồng, do đó chủ sở hữu có các 
quyền đối với tài sản của mình. Trên cơ sở thực hiện 
quyền của chủ sở hữu phát sinh các quan hệ đối với 
các chủ thể khác qua việc khai thác giống cây trồng, 
pháp luật điều chỉnh quan hệ này nhằm bảo vệ quyền 
và lợi ích của các chủ thể.

Chủ thể của quyền đối với giống cây trồng bao gồm 
tác giả giống cây trồng và chủ bằng bảo hộ.

Nội dung

Tác giả giống cây trồng có các quyền được ghi tên với 
danh nghĩa là tác giả trong Bằng bảo hộ giống cây 
trồng, Sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được 
bảo hộ và trong các tài liệu công bố về giống cây 
trồng; được nhận thù lao từ chủ bằng bảo hộ.
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Giới hạn quyền đối với giống cây trồng

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 
hạn chế quyền đối với chủ bằng bảo hộ giống cây 
trồng bằng cách đưa ra những hành vi không được 
xem là xâm phạm quyền đối với giống cây trồng, 
bao gồm:

- Sử dụng giống cây trồng phục vụ nhu cầu cá 
nhân và phi thương mại;

- Sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích thử 
nghiệm;

- Sử dụng giống cây trồng để tạo ra giống cây 
trồng khác, trừ trường hợp mở rộng quyền của 
chủ thể;

- Hộ sản xuất cá thể sử dụng sản phẩm thu hoạch 
từ giống cây trồng để tự nhân giống và gieo trồng 
cho vụ sau trên diện tích đất của mình.

Quyền đối với giống cây trồng không được áp dụng 
đối với các hành vi liên quan đến vật liệu của giống 
cây trồng được bảo hộ do chủ bằng bảo hộ hoặc 
người được chủ bằng bảo hộ cho phép bán hoặc 
bằng cách khác đưa ra thị trường Việt Nam hoặc thị 
trường nước ngoài, trừ các hành vi liên quan đến 
việc nhân tiếp giống cây trồng đó; liên quan đến 
việc xuất khẩu các vật liệu của giống cây trồng có 
khả năng nhân giống vào những nước không bảo 
hộ các chi hoặc loài cây trồng đó, trừ trường hợp 
xuất khẩu vật liệu nhằm mục đích tiêu dùng.

Chủ bằng bảo hộ có quyền sử dụng hoặc cho phép 
người khác sử dụng các quyền sau đây liên quan 
đến vật liệu nhân giống của giống đã được bảo hộ:

- Sản xuất hoặc nhân giống;

- Chế biến nhằm mục đích nhân giống;

- Chào hàng;

- Bán hoặc thực hiện các hoạt động tiếp cận thị 
trường khác;

- Xuất khẩu;

- Nhập khẩu;

- Lưu giữ để thực hiện các hành vi trên.

Quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng quy 
định ở trên được áp dụng đối với vật liệu thu hoạch 
thu được từ việc sử dụng bất hợp pháp vật liệu 
nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ, trừ 
trường hợp chủ bằng bảo hộ đã có cơ hội hợp lý để 
thực hiện quyền của mình đối với vật liệu nhân 
giống nhưng không thực hiện.

Chủ bằng bảo hộ có quyền ngăn cấm người khác sử 
dụng giống cây trồng của mình; để thừa kế, kế thừa 
quyền đối với giống cây trồng và chuyển giao quyền 
đối với giống cây trồng theo quy định tại Chương XV 
của Luật SHTT hiện hành.
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Có thể nói việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, 
hay nói một cách khác là cấp li-xăng quyền sở hữu công nghiệp là một 
trong những phương pháp hữu hiệu để chủ sở hữu quyền khai thác 
quyền này của mình cũng như để bên nhận phát triển công việc kinh 
doanh của mình dựa trên những lợi thế của quyền sở hữu công nghiệp 
được li-xăng.

Về cơ bản, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và chuyển quyền sử 
dụng có những đi ểm tương đ ồng với nhau. Đó là có chung ph ạm vi về 
đối tượng: chủ yếu là quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Điểm khác nhau cơ bản giữa hai hình thức này là nếu hoạt động chuyển 
giao quyển sử dụng chỉ và việc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng 
sử hữu công nghiệp. Còn chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ 
là một phần của việc chuyển giao, bên cạnhđó còn là sự chuyển giao về 
cách thức, bí quyết tiến hành kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh...

Chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây 
trồng

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho 
phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối 
với giống cây trồng của mình. Trường hợp quyền sử dụng giống cây trồng 
thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải 
được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu. Việc chuyển giao quyền sử 
dụng giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn 
bản. Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng không được có 
những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên nhận chuyển giao 
quyền sử dụng, đặc biệt là những điều khoản hạn chế không xuất phát từ 
quyền của bên chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng tương ứng 
hoặc không nhằm bảo vệ các quyền đó.

Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ giống 
cây trồng chuyển giao toàn bộ quyền đối với giống cây trồng đó cho bên nhận 
chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống 
cây trồng kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng được đăng ký tại cơ quan 
quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng theo thủ tục do pháp luật 
quy định. Trường hợp quyền đối với giống cây trồng thuộc đ ồng sở hữu thì 
việc chuyển nhượng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng 
chủ sở hữu. Việc chuyển nhượng quyền đ ối với giống cây trồng phải đư ợc 
thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Việc chuyển nhượng quyền 
đối với giống cây trồng tạo ra từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy 
định của Luật chuyển giao công nghệ.

Trong một số trường hợp, quyền sử dụng giống cây trồng được chuyển giao 
cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền mà không cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc người được 
chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền, cụ thể được quy 
định tại điều 195 Luật SHTT hiện hành. Trong trường hợp này, chủ bằng bảo 
hộ bị bắt buộc phải chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có các quyền 
được nhận đền bù tương ứng với giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó hoặc 
tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng theo hợp đồng có phạm vi 
và thời hạn tương ứng ; yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với 
giống cây trồng sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của việc chuyển 
giao bắt buộc quyền sử dụng khi điều kiện dẫn đến việc chuyển giao đó đã 
chấm dứt và việc sửa đổi, hủy bỏ, đình chỉ hiệu lực đó không gây thiệt hại cho 
người được chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc.
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Hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng

Những hành vi dưới đây đư ợc xem là hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây 

trồng:

- Khai thác, sử dụng các quyền của chủ bằng bảo hộ mà không được phép của chủ 

bằng bảo hộ;

- Sử dụng tên giống cây trồng mà tên đó trùng ho ặc tương tự với tên giống cây 

trồng đã được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài hoặc loài liên quan gần gũi 

với giống cây trồng đã được bảo hộ;

- Sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ mà không trả tiền đền bù theo quy định 

tại Điều 189 của Luật SHTT hiện hành.
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Apolat Legal tự hào là một trong những công ty luật chuyên nghiệp tại Việt Nam có đủ khả năng cung cấp 
một loạt các dịch vụ chuyên nghiệp cho nhiều dự án của Khách Hàng tại Việt Nam. Chúng tôi đã có được 
nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý giá trong việc tư vấn và hỗ trợ các khách hàng khác nhau liên 
quan việc vận hành và hoạt động của họ tại Việt Nam. Các Khách Hàng nổi bật và tiêu biểu của chúng tôi 
có thể kể đến là: Asus (Đài Loan); LG; Gemadept Vietnam, một công ty con của CJ Logistics (Hàn Quốc); 
CapitaLand; Mimosa Technology Co., Ltd (Singapore); Viet Trade Alliance; Central Group (Thái Lan); AEON 
(Nhật Bản); Vina Capital; Borden Company Limited (Singapore); The Body Shop (TBS); v.v. Chúng tôi tự tin 
rằng các dịch vụ pháp lý của chúng tôi sẽ hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động kinh doanh của Khách Hàng tại 
Việt Nam.

Apolat Legal cũng đã vinh dự nhận được nhiều sự công nhận và/hoặc bài viết được đăng trên các tổ chức 
và ấn phẩm hàng đầu thế giới và trong nước bao gồm: Hiệp hội Luật châu Á và Thái Bình Dương (LawAsia, 
1966), The Legal500, IP Link, IP Coster, Lexology, Global Trade Review (GTR), Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, v.v.

Vui lòng tìm thêm chi tiết về Apolat Legal, vui lòng xem trang web của chúng tôi tại https://apolatlegal.com

Về Apolat Legal



Giống cây trồng được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát 
hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác 
biệt, tính đồng nhất, tính ổn định và có tên phù hợp.

Tính mới: Giống cây trồng được coi là có tính mới nếu vật liệu nhân giống 
hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa đư ợc người có 
quyền đăng ký hoặc người được phép của người đó bán ho ặc phân phối 
bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống cây trồng trên lãnh thổ Việt 
Nam trước ngày nộp đơn đăng ký m ột năm hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam 
trước ngày nộp đơn đăng ký sáu năm đối với giống cây trồng thuộc loài thân 
gỗ và cây nho, bốn năm đối với giống cây trồng khác.

Tính khác biệt: Giống cây trồng được coi là có tính khác biệt nếu có khả năng 
phân biệt rõ ràng với các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi tại thời 
điểm nộp đơn hoặc ngày ưu tiên nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên.

Tính đồng nhất: Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự 
biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch trong 
phạm vi cho phép đối với một số tính trạng cụ thể trong quá trình nhân 
giống.

Tính ổn định: Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng 
liên quan của giống cây trồng đó v ẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban 
đầu, không bị thay đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỳ nhân 
giống trong trường hợp nhân giống theo chu kỳ.

Tên phù hợp: Người đăng ký phải đề xuất một tên phù hợp cho giống cây 
trồng với cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng, tên đó 
ph ải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có ký kết với 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ giống cây trồng. 
Tên của giống cây trồng được coi là phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ 
dàng phân biệt được với tên của các giống cây trồng khác được biết đến 
rộng rãi trong cùng một loài hoặc loài tương tự.

Tên của giống cây trồng không được coi là phù hợp trong các trường hợp 
sau đây: 

- Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính 
hoặc sự hình thành giống đó;

- Vi phạm đạo đức xã hội;

- Dễ gây hiểu nhầm về các đặc trưng, đặc tính của giống đó;

- Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

- Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương 
mại, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ 
giống cây trồng;

- Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác.
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