DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU
Trong thời đại phát triển và biến động không ngừng của nền kinh tế - xã hội nước ta, việc đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu mà các doanh nghiệp dùng cho sản phẩm, dịch vụ mà mình kinh doanh là việc vô cùng quan
trọng. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là cơ sở để chủ sở hữu nhãn hiệu chứng minh nhãn hiệu thuộc về mình
và tự bảo vệ nhãn hiệu của mình hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trước các hành vi xâm phạm
quyền sở hữu nhãn hiệu đến từ các tổ chức, cá nhân khác như nạn hàng giả, hàng nhái, sử dụng nhãn hiệu
được bảo hộ mà không xin phép chủ sở hữu, dùng nhãn hiệu nhằm mục đích bôi nhọ uy tín, danh dự của
doanh nghiệp thực sở hữu nhãn hiệu,… Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, TP
Legal tiến hành cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Dưới đây là
thông tin chi tiết mà TP Legal cung cấp đến quý khách hàng về dịch vụ này.
1.

Nhãn hiệu là gì và đăng ký nhãn hiệu ở đâu?
Theo Luật Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các

tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thành phần cấu tạo có thể chỉ bao gồm dấu hiệu hình
hoặc dấu hiệu chữ hoặc kết hợp cả hai loại dấu hiệu trên và được sử dụng cho hàng hóa/dịch vụ để
tạo ra khả năng phân biệt với các hàng hóa/dịch vụ được mua bán, cung ứng bởi các cá nhân/tổ
chức khác nhau. Khi nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu được nhiều người biết đến qua thời gian
sử dụng lâu dài thì đồng nghĩa với việc nhãn hiệu đó có giá trị thương mại, có chỗ đứng trong thị
trường kinh doanh. Trong trường hợp này, nhãn hiệu cũng gắn liền với uy tín thương hiệu của tổ
chức, cá nhân kinh doanh.
Người nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có thể lựa chọn hình thức nộp đơn giấy hoặc hình
thức nộp đơn trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:


Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ: 384 - 386 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung,
quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.



Văn Phòng Đại Diện Cục Sở Hữu Trí Tuệ Tại Thành phố Hồ Chí Minh: 17-19 Tôn Thất
Tùng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



Văn Phòng Đại Diện Cục Sở Hữu Trí Tuệ Tại Thành Phố Đà Nẵng: 135 đường Minh Mạng,
phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

2.

Ưu điểm của việc nhãn hiệu được bảo hộ và nhược điểm khi sử dụng nhãn hiệu không đăng
ký bảo hộ cùng những vấn đề liên quan
Những ưu điểm của việc nhãn hiệu đã được đăng ký và được Nhà nước bảo hộ:
-

Nhãn hiệu được Nhà nước công nhận và doanh nghiệp có thể sử dụng nhãn hiệu một cách
hợp pháp;

-

Được Nhà nước trao quyền để tự bảo vệ nhãn hiệu của mình trước những sự xâm phạm
quyền sở hữu nhãn hiệu từ tổ chức, cá nhân kinh doanh khác;

-

Được Nhà nước bảo vệ nhãn hiệu của mình trước những sự xâm phạm quyền sở hữu nhãn
hiệu từ tổ chức, cá nhân kinh doanh khác nếu việc tự bảo vệ không hiệu quả;

-

Yên tâm xây dựng thương hiệu dựa trên uy tín nhãn hiệu mà mình đã tạo dựng lâu dài
trong thời gian hoạt động kinh doanh;

-

Dễ dàng chứng minh quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu mà mình sử dụng khi có
tranh chấp, kiện tụng xảy ra.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại TP Legal:
-

Được tư vấn miễn phí ban đầu về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

-

Được TP Legal đại diện để thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký bảo
hộ nhãn hiệu;

-

Được TP Legal thông báo tiến trình xử lý hồ sơ của Cơ quan Nhà nước có liên quan mỗi
khi có thông báo mới;

-

Được TP Legal tư vấn hoặc giải quyết các vấn đề có liên quan trước khi nhãn hiệu được
bảo hộ.

Những nhược điểm khi sử dụng nhãn hiệu mà không đăng ký bảo hộ:
-

Có khả năng bị người khác đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mà mình đang sử dụng dù mình là
người đã tâm huyết tạo dựng uy tín cho nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh;

-

Quyền tự bảo vệ nhãn hiệu mà mình sử dụng bị hạn chế do không được Nhà nước công
nhận và bảo hộ;

-

Khó chứng minh nhãn hiệu thuộc về mình khi xảy ra tranh chấp, kiện tụng liên quan đến
nhãn hiệu;

-

Nguy cơ cao bị mất nhãn hiệu cũng như uy tín thương hiệu đã xây dựng trong thời gian
dài.

Nhược điểm khi tự thực hiện việc đăng ký
-

Mất thời gian và chi phí liên quan nếu hồ sơ đăng ký không chính xác vì các nguyên nhân
kỹ thuật, chuyên môn, hình thức hoặc không thực hiện việc tra cứu sơ bộ nhãn hiệu trước
khi đăng ký;

3.

-

Khó theo dõi tiến trình giải quyết hồ sơ của Cơ quan Nhà nước;

-

Mất nhiều thời gian đi lại để giao nhận hồ sơ, tài liệu liên quan;

-

Phát sinh nhiều chi phí không cần thiết.

Những công việc mà TP Legal thực hiện trong dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
-

Tư vấn về điều kiện bảo hộ Nhãn hiệu của khách hàng;

-

Tư vấn các dịch vụ/sản phẩm của khách hàng cần được đưa vào phạm vi bảo hộ nhãn hiệu;

-

Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan;

-

Thông báo cho khách hàng tiến trình giải quyết của việc đăng ký mỗi khi có thông báo mới
từ cơ quan Nhà nước có liên quan;

-

Bàn giao hồ sơ và Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng sau khi hoàn
thành việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận.

4.

Vì sao nên sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của TP Legal?
Lý do quý khách hàng nên chọn dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của TP Legal:

-

TP Legal có đội ngũ luật sư có bề dày kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên trẻ đầy năng lực,
nhiệt tình, chúng tôi luôn tự tin đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng, đặc biệt
những vấn đề pháp lý;

-

Hỗ trợ tư vấn pháp lý nhanh chóng và hiệu quả nhằm giúp khách hàng giải quyết ngay
các vướng mắc pháp lý trong quá trình hoạt động;

-

Cung cấp dịch vụ tư vấn chính xác, chuyên nghiệp, hiệu quả để đảm bảo cho khách hàng
nhận được hiệu quả tư vấn một cách tốt nhất, đáp ứng với sự kỳ vọng của khách hàng;

-

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng;

-

Đến với TP Legal, chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những giải pháp pháp lý an toàn, mang
tính hiệu quả cao. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ đại diện khách hàng trong phạm vi công
việc đã cam kết và thực hiện một cách chuyên nghiệp và uy tín.

5.

Những đối tác mà TP Legal đã hợp tác thành công
Trong quá trình hoạt động thì TP Legal đã cộng tác thành công với rất nhiều những doanh
nghiệp lớn và có uy tín như:
-

SunWood Vina.

-

KuangTai Việt Nam.

-

Ngân hàng TPBank.

-

Ngân hàng BIDV.

-

Công ty Vận tải Biển Đông.

-

VietmayHome (HAGL), và nhiều đối tác, khách hàng khác.

