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Các cam kết SHTT trong EVFTA 

có tác động đáng kể tới DN



Diện áp dụng rộng

- Lý do: Nguyên tắc MFN và NT trong

TRIPS

- Ảnh hưởng: Các cam kết trong

EVFTA, CPTPP sẽ áp dụng chung cho

tất cả các chủ thể (trong/ngoài nước)

Cam kết WTO+

- Về đối tượng bảo hộ quyền

- Về thời hạn, cách thức bảo hộ quyền

- Về các biện pháp thực thi quyền

Tính chất của các cam kết SHTT trong EVFTA



Cam kết WTO+ về đối tượng bảo hộ

Phạm vi/Đối tượng Cách thức bảo hộ

Các biện pháp kỹ thuật 
chống xâm phạm quyền 
SHTT (TPM)

- Mở rộng các hành vi sử dụng xâm phạm TPMs (KHÔNG 
CHỈ sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lắp ráp, bán, cho 
thuê MÀ CÒN tàng trữ với mục đích thương mại, cung 
cấp dịch vụ nhằm quảng bác, thúc đẩy)

- Mở rộng phạm vi các thiết bị/công cụ có thể bị xử lý 
(KHÔNG CHỈ trực tiếp MÀ CÒN gián tiếp vô hiệu hóa 
TPMs)

Các biện pháp ảnh hưởng 
thông tin quản lý quyền 
(RMI)

- KHÔNG CHỈ bảo vệ thông tin đối với bản gốc MÀ CÒN 
bảo vệ thông tin với bản sao, bản công bố ra công chúng

Kiểu dáng công nghiệp của 
linh kiện nhìn thấy được

- Linh kiện/bộ phận của sản phẩm nhìn thấy được có thể 
coi như đối tượng có thể được bảo hộ về kiểu dáng 
công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp đáp 
ứng yêu cầu bảo hộ quyền 
tác giả

- Sản phẩm được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có thể 
bảo hộ quyền tác giả nếu đáp ứng các điều kiện bảo hộ



Cam kết WTO+ về đối tượng bảo hộ

• Cam kết bảo hộ tự động 169 chỉ dẫn địa lý của EU

• Được EU cam kết bảo hộ tự động 39 chỉ dẫn địa lý
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Cam kết WTO+ về mức độ bảo hộ

Quyền Cách thức tăng quyền

Thời hạn bảo hộ sáng chế 

đối với sản phẩm phải đăng 

ký lưu hành (dược phẩm, 

nông hóa phẩm)

Thời hạn bảo hộ sáng chế 

được điều chỉnh tăng để bù 

đắp các chậm trễ quá mức 

trong thủ tục cấp phép đăng 

ký lưu hành

Thông tin thử nghiệm (nông 

hóa phẩm)

Thời hạn có thể tăng (theo 

cam kết MFN với TPP-CPTPP)



Cam kết WTO+ về thực thi quyền

Khía cạnh Cam kết

Các biện pháp tạm thời Tăng quyền của Tòa án trong quyết định các biện pháp 

tạm thời:

- Chủ thể: KHÔNG CHỈ các chủ thể vi phạm MÀ CÒN 

các chủ thể đang lưu giữ hàng hóa vi phạm

- Các biện pháp: KHÔNG CHỈ các biện pháp hiện tại 

MÀ CÒN một số biện pháp khác (đóng băng tài 

khoản, thu giữ chứng cứ liên quan…)

- Thời điểm: có thể trước khi bên liên quan giải trình

Các lệnh cấm Tăng quyền của Tòa án trong ban hành lệnh cấm tiếp 

tục hành vi vi phạm

Biện pháp bồi thường Phân biệt mức độ bồi thường giữa các trường hợp:

- Người vi phạm biết về vi phạm

- Người vi phạm không biết về vi phạm



Cam kết WTO+ về thực thi quyền

Khía cạnh Cam kết

Chi phí pháp lý Bên thua phải chịu KHÔNG CHỈ các chi phí án phí, 
luật sư MÀ CÒN phí giám định, định giá, phiên dịch

Suy đoán về chủ thể quyền Người có tên trên tác phẩm được suy đoán tự 
động là tác giải – chủ sở hữu tác phẩm trừ khi có 
bằng chứng ngược lại

Hợp tác của cơ quan hải 
quan

Cơ quan hải quan KHÔNG CHỈ thông báo về vi 
phạm, thực hiện yêu cầu của chủ thể quyền MÀ 
CÒN phải hợp tác sâu với chủ thể quyền, bao gồm 
cả quyền cho phép chủ thể quyền tiếp cận Dữ liệu 
thông tin phân tích rủi ro của cơ quan hải quan



Tác động của các cam kết SHTT đối với 

doanh nghiệp



Nhóm DN 
chủ sở hữu quyền

(i)  Tác động từ việc phạm vi,  cách thức bảo 

hộ quyền được mở rộng

• Gia tăng lợi ích kinh tế

• Tăng động lực sáng tạo

(i i)  Tác động từ việc quy trình, cách thức 

công nhận quyền minh bạch hơn

• Tiết kiệm chi phí

• Dễ dàng đăng ký bảo vệ quyền



Nhóm DN và các chủ thể 
sử dụng sản phẩm được 

bảo hộ về SHTT

(i) Tác động từ việc bảo hộ SHTT 

mở rộng

• Chi phí mua sản phẩm tăng

• Khả năng tiếp cận sản phẩm giá rẻ giảm

(i i)  Tác động từ việc tăng cường 

thực thi SHTT

• Rủi ro vi phạm tăng lên

• Rủi ro chi phí do bị xử lý vi phạm tăng (trách

nhiệm dân sự, hành chính, hình sự)



Các đề xuất 

và khuyến nghị



Đề xuất với cơ quan Nhà nước

Hướng thực thi

Lựa chọn phương án

tăng minh bạch trong quy trình

Lựa chọn phương án

có lợi cho Nhóm sử dụng sản phẩm
được bảo hộ quyền

Tận dụng tối đa các quyền/ngoại lệ hạn
chế quyền của chủ thể quyền vì lợi ích

công cộng



Đề xuất với cơ quan Nhà nước

Cách 
thức 
thực 
thi

Ban hành quy định pháp luật (chú ý hệ thống văn bản)

Điều chỉnh quy trình thực hiện (minh bạch, nhanh chóng)

Tổ chức bộ máy thực hiện (xác định rõ trách nhiệm các bên)

Phổ biến tuyên truyền – Tư vấn tập trung



Nhóm DN chủ thể quyền và 

Đại diện SHTT

• Nhận biết được các quyền mới/mở

rộng

• Tham gia vào quá trình nội luật

hóa

• Tận dụng hiệu quả các quyền trên

thực tế (đặc biệt là các quyền liên

quan tới thực thi)

• Hợp tác để giảm vi phạm quyền

Khuyến nghị với doanh nghiệp



Nhóm DN sử dụng 

sản phẩm được bảo hộ

• Nhận biết các nghĩa vụ mới/bị siết chặt

• Chuẩn bị chi phí tuân thủ - phát triển

bền vững

• Cơ chế giám sát bảo đảm tuân thủ

• Chủ động tăng cường nhận thức về các

nghĩa vụ, các quyền

• Nghiên cứu các ngoại lệ - vận động cho

việc vận dụng các ngoại lệ

Khuyến nghị với doanh nghiệp
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