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Lý do rà soát:
 Tại saophải rà soát: nguy cơ “vênh” giữa PLVN và EVFTA

 EVFTA: Cam kết TRIPS+ về sở hữu trí tuệ

 VN hiện đang ở mức TRIPS

 Tại sao phải rà soát từ góc độ DN: Lợi ích của DN trong thực
thi cam kết

 Rà soát từ góc độ cơ quan Nhà nước: chắc chắn sẽ có, nhưng nhìn
từ lợi ích Nhà nước

 Rà soát từ doanh nghiệp: nhìn từ lợi ích doanh nghiệp
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So sánh chi tiết từng nghĩa vụ, cam kết
trong Hiệp định với PLVN

Đánh giá yêu cầu của EVFTA - nhu cầu
tự thân của Việt Nam

Đề xuất sửa đổi PLVN thực thi EVFTA từ góc
độ quan điểm và lợi ích của doanh nghiệp

MỤC TIÊU RÀ SOÁT
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Giới hạn rà soát

Cam kết:

 Chương 12 EVFTA bản công bố ngày 1/2/2016

 Hiện trạng đàm phán FTA về SHTT của Việt Nam

Pháp luật Việt Nam

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ: Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi
2009); các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;

 Pháp luật liên quan (cạnh tranh, hải quan, tố tụng dân sự…)
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Tóm lược EVFTA về

SỞ HỮU TRÍ TUỆ



Tóm lược EVFTA về SHTT – Giới thiệu

8

CHƯƠNG 18 TPP
74 TRANG, 18 ĐIỀU 

CHƯƠNG 12 EVFTA
40 TRANG, 31 ĐIỀU
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Tóm lược EVFTA về SHTT – Các nhóm cam kết

Nhóm cam kết về

các Nguyên tắc chung

Nhóm cam kết về

Thực thi quyền SHTT

Nhóm cam kết về

các Tiêu chuẩn bảo hộ

các quyền SHTT
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1. Quyền tác giả và các quyền liên quan

 Tiêu chuẩn bảo hộ

- Tác giả
- Người biểu diễn
- Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình
- Tổ chức phát sóng

 Thời hạn bảo hộ: ít nhất 50 năm

 Bảo vệ các công cụ bảo vệ

- Các biện pháp kỹ thuật chống xâm phạm quyền (PTMs)

- Các thông tin quản lý quyền (RMI)

 Khác

- Giới hạn, ngoại lệ quyền

- Quyền “tiếp theo” của nghệ sỹ khi tác phẩm được bán lại
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Nhóm cam kết về các Tiêu chuẩn bảo hộ các quyền SHTT

2. Nhãn hiệu

 Tiêu chuẩn bảo hộ

- Theo thỏa thuận quốc tế (Madrid, Nice)

- Các tiêu chuẩn bảo hộ cụ thể (chống lại việc sử dụng các ký hiệu gần
giống, giống hệt nhãn hiệu đã đăng ký)

- Các ngoại lệ (thuật ngữ mô tả)

 Thu hồi nhãn hiệu

- Khi không sử dụng

- Khi nhãn hiệu trở thành thuật ngữ mô tả chung

- Khi dẫn tới nhầm lẫn

 Nhãn hiệu nổi tiếng

- Tiêu chuẩn bảo hộ theo Công ước Paris 1967, TRIPS và Paris Union
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Nhóm cam kết về các Tiêu chuẩn bảo hộ các quyền SHTT

3. Chỉ dẫn địa lý

 Phạm vi áp dụng
- 04 nhóm sản phẩm
- Các chỉ dẫn địa lý được liệt kê: 171-39

 Tiêu chuẩn bảo hộ riêng cho 171-39 chỉ dẫn đia lý liệt kê
- Quy trình đăng ký bảo hộ
- Tiêu chuẩn bảo hộ
- Các ngoại lệ

 Tiêu chuẩn bảo hộ chung
- Cách thức bảo hộ: Không thời hạn; Không đăng ký lại
- Quan hệ với nhãn hiệu
- Chỉ dẫn địa lý – Ghi nhãn gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ

 Khác
- Hợp tác
- Tiêu chuẩn
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Nhóm cam kết về các Tiêu chuẩn bảo hộ các quyền SHTT

4. Kiểu dáng công nghiệp

 Tiêu chuẩn bảo hộ

- Gia nhập Hiệp định Hague

- Tiêu chí bảo hộ: mới hoặc sáng tạo

- Đối tượng bảo hộ: kiểu dáng toàn bộ hoặc một phần sản phẩm

- Quyền của chủ sở hữu

- Thời hạn bảo hộ: 15 năm

 Khác

- Các ngoại lệ, hạn chế

- Có thể bảo hộ dưới hình thức quyền tác giả
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Nhóm cam kết về các Tiêu chuẩn bảo hộ các quyền SHTT

5. Sáng chế

 Tiêu chuẩn bảo hộ

- Thỏa thuận quốc tế: Paten Co-operation Treaty (PCT), Patent Law 
Treaty (PLT), Tuyên bố Doha TRIPS

- Thời hạn sáng chế dược phẩm: Bù đắp chậm trễ trong cấp phép lưu
hành

- Độc quyền dữ liệu thử nghiệm và dữ liệu khác

6. Giống cây trồng

- Công ước UPOV



Nhóm cam kết về thực thi SHTT
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1. Cam kết về thực thi chung

- 04 nhóm chủ thể có quyền yêu cầu thực thi bảo hộ quyền

2. Thực thi dân sự

- Quyền và cách thức áp dụng các biện pháp tạm thời

- Quyền yêu cầu bên đối lập cung cấp chứng cứ

- Biện pháp bồi thường bằng tiền thay thế các biện pháp xử lý khác

- Xác định mức bồi thường, khoán bồi thường, phân biệt mức bồi thường
theo mức độ nhận biết hành vi vi phạm

- Nguyên tắc suy đoán về quyền trong tố tụng

- Công khai nội dung phán quyết



Nhóm cam kết về thực thi SHTT
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3. Biện pháp thực thi tại biên giới

- Phạm vi thẩm quyền của cơ quan hải quan trong phát hiện, xử lý
hàng hóa vi phạm

- Nghĩa vụ hợp tác của cơ quan hải quan, đặc biệt với chủ sở hữu
quyền, trong phát hiện, xử lý vi phạm



Rà soát Pháp luật Việt Nam với

Cam kết EVFTA
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1. Nhóm cam kết mà PLVN đã tương thích

 Đánh giá chung

- Nhóm chiếm đa số

- Thuộc tất cả các chế định trong Chương 12: 

+ Các Nguyên tắc chung

+ Các Tiêu chuẩn bảo hộ: Các thời hạn bảo hộ, các quyền độc
quyền

+ Một phần của các Biện pháp thực thi: Các biện pháp thực thi 
tại biên giới

 Lý giải

- EU yêu cầu không quá cao? – Nguyên tắc TPP và MFN

- Pháp luật và Thực tiễn: Khoảng cách
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2. Nhóm các cam kết mà PLVN chưa tương thích một phần

 Đánh giá chung

- Nhóm lớn thứ hai

- Chủ yếu thuộc mảng: 

+ Các Biện pháp thực thi: Các biện pháp dân sự, một số chi tiết
trong các biện pháp tại biên giới

+ Các Tiêu chuẩn bảo hộ quyền: Quyền tác giả và quyền liên
quan, Sáng chế, 
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2. Nhóm các cam kết mà PLVN chưa tương thích một phần (tiếp)

 Các trường hợp chưa tương thích một phần điển hình

 Quyền tác giả và quyền liên quan: 
- Quyền của người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư

- Biện pháp kỹ thuật bảo vệ quyền, Thông tin quản lý quyền

 Kiểu dáng công nghiệp
- Tiêu chí bảo hộ: Mới hoặc sáng tạo

- Đối tượng bảo hộ: Kiểu dáng một phần sản phẩm

- Hình thức bảo hộ: Có thể bảo hộ bằng quyền tác giả

 Các biện pháp thực thi dân sự
- Quyền thực hiện các biện pháp tạm thời

- Quyền yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (buộc cung cấp chứng cứ, buộc dừng vi phạm)

- Trách nhiệm chịu chi phí, Mức bồi thường
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3. Các cam kết mà PLVN chưa tuân thủ

 Đánh giá chung

- Số rất ít

- Ở các tiêu chuẩn bảo hộ

 Các trường hợp chưa tuân thủ

- Quyền độc quyền công bố đến công chúng của người biểu diễn, nhà
sản xuất

- Chỉ dẫn địa lý nhóm 171-39: Quy trình, cách thức bảo hộ

- Cam kết bù đắp thời hạn sáng chế dược phẩm cho những chậm trễ
trong cấp phép lưu hành

- Quyền suy đoán của người có tên trên tác phẩm



Đề xuất
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1. Nhóm đã tương thích

- Không sửa đổi văn bản PL nhưng chú ý công tác thực thi PL

- Sửa đổi PL, nếu cần, để thực thi hiệu quả hơn
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2. Nhóm có một phần chưa tương thích

- Sửa đổi PL về SHTT để tương thích

- Sửa đổi PL và rà soát thực thi để tuân thủ: Các yêu cầu về
“adequate protection”

3. Nhóm chưa tuân thủ

- Sửa đổi PL về SHTT để tuân thủ
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VẤN ĐỀ CHUNG 1

Nguyên tắc MFN của TRIPS và việc sửa đổi pháp luật để tuân thủ

Cam kết EVFTA về SHTT

 Quyền quy định SHTT riêng cho EVFTA?

- Căn cứ: Điều 3-4 TRIPS

- Phạm vi: Quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất, tổ chức phát sóng không

có trong TRIPS

 Rủi ro khi quy định riêng?

- Phân biệt đối xử ngược

- Phức tạp hóa hệ thống pháp luật

- Không công bằng trong xử lý vi phạm

 Đề xuất: Sửa đổi PL chung để tuân thủ EVFTA (TPP)
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VẤN ĐỀ CHUNG 2: 

Điều khoản MFN trong Chương SHTT của EVFTA và

việc rà soát TPP

- Điều khoản MFN: Các cam kết về SHTT trong các Hiệp định khác
nếu cao hơn EVFTA sẽ được áp dụng cho EVFTA

- TPP: Chương SHTT cao hơn

- Đề xuất: Rà soát TPP để thực thi EVFTA



Nhóm Nghiên cứu

Trung tâm WTO và Hội nhập – VCCI

Tel: 04 35771458

Email: banthuky@trungtamwto.vn

www.trungtamwto.vn 

XIN CẢM ƠN!


