
Hội thảo "Những giải pháp thúc đẩy bảo hộ nhãn hiệu,  
chỉ dẫn địa lý của Việt Nam ở nước ngoài" 

Được phép của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ngày 22-23/9/2022 Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) đã tổ chức Hội thảo “Những giải pháp thúc đẩy bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý” tại thành 
phố Sơn La. Đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Bộ KH&CN, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương triển khai Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 
Phiên họp thường kỳ tháng 4/2021 của Chính phủ về hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài. 

Hội thảo được tổ chức với mục đích tạo một diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các chuyên 

gia, cán bộ quản lý, tổ chức tập thể và doanh nghiệp liên quan đến những quy định pháp luật và thực tiễn thẩm 

định nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Châu 

Âu. Từ đó đưa ra đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn 

địa lý của Việt Nam ở nước ngoài. 

Tham dự Hội thảo có ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT; ông Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở KH&CN 

Sơn La; ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục SHTT; các báo cáo viên đến từ Cơ quan SHTT Trung Quốc 

(CNIPA); đại diện Cục Xúc tiến thương mại- Bộ Công Thương; đại diện Vụ Pháp chế- Bộ KH&CN; Lãnh đạo một 

số Sở KH&CN khu vực phía Bắc cùng hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp tại hội trường và 81 điểm cầu trực 

tuyến đến từ các Sở KH&CN, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội ngành nghề, các tổ chức đại diện SHCN 

khu vực phía Bắc và của tỉnh Sơn La. 

 

 

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu khai mạc Hội thảo 

  

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Cục trưởng Cục SHTT - ông Đinh Hữu Phí khẳng định Việt Nam đã cơ bản vượt 

qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Cùng với sự phục hồi chung của nền kinh tế thế giới, các hoạt 

động xuất nhập khẩu hàng hoá Việt Nam đang tạo ra những bước khởi sắc mới, đây là động lực cho doanh 

nghiệp và các chủ thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn chiến lược sản xuất, kinh doanh thích ứng với điều kiện tình hình 

mới, trong đó có việc sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ nhằm xác lập, khai thác và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại 

nước ngoài, phục vụ xuất khẩu hàng hoá. Trong bối cảnh đó, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò quan 

trọng, là nền tảng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tự tin và vững chắc hơn khi tiến hành hoạt động thương 

mại và đầu tư quốc tế. Chính vì vậy, các giải pháp thiết thực hỗ trợ thúc đẩy đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

của Việt Nam tại nước ngoài cần được đặc biệt quan tâm, chú trọng. 



Phát biểu chào mừng Hội thảo, Giám đốc Sở KH&CN Sơn La một lần nữa khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng 

của việc thúc đẩy bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam ở nước ngoài, qua đó góp phần khẳng định vị thế 

cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp của tỉnh Sơn La nói riêng trên thị trường 

quốc tế. Có thể nói, Sơn La đang là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai mạnh mẽ 

các chính sách, cơ chế hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài cho nông sản chủ lực của địa 

phương. 

 

 

Ông Lưu Bình Khiêm, Giám đốc Sở KH&CN Sơn La phát biểu chào mừng Hội thảo 

  

Chia sẻ trực tuyến từ phía CNIPA, các chuyên gia Trung Quốc (Bà Qiu Jianchang- chuyên viên Phòng số 2, Ban 

Hợp tác quốc tế, bà Lai Ying- Phó trưởng phòng Thẩm định nhãn hiệu số 5, ông Li Yue- chuyên viên tư vấn về 

chỉ dẫn địa lý, Phòng Thẩm định chỉ dẫn địa lý) đã giới thiệu tới Hội thảo về quy định pháp luật và thực tiễn thẩm 

định nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc bảo hộ các chỉ dẫn nguồn gốc dưới các hình 

thức chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Các chuyên gia cũng đã dành thời gian trao đổi, 

thảo luận sâu về các vấn đề mà đại biểu tham dự hội thảo quan tâm, qua đó đưa ra những khuyến nghị hữu ích 

đối với chủ đơn Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại 

Trung Quốc. Qua phần trao đổi của chuyên gia, các đại biểu đã thấy rõ sự khác biệt về cơ chế bảo hộ, về quy 

định pháp luật giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ đó hiểu và nắm bắt được những khó khăn, thách thức trong 

việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại Trung Quốc. 



 

 

Các chuyên gia Trung Quốc chia sẻ trực tuyến tại Hội thảo 

  

Hội thảo cũng đã nghe phát biểu tham luận của Phó Giám đốc Sở KH&CN Sơn La - ông Phan Ngọc Bắc về chủ 

trương, chính sách và thực tiễn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nông sản chủ lực của tỉnh Sơn La ở 

nước ngoài. Theo đó, năm 2019, UBND tỉnh Sơn La đã xác định tiếp tục thực hiện chủ trương của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nông sản theo yêu cầu ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu 

cơ, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, sản xuất gắn chặt chẽ với chế biến và tiêu thụ. Xuất khẩu được 

xác định là giải pháp đột phá thúc đẩy tiêu thụ nông sản quan trọng, tạo tác động tương hỗ đẩy mạnh tiêu thụ 

nông sản trên các thị trường. Năm 2021 vừa qua, 2 sản phẩm chủ lực của tỉnh là sản phẩm Xoài và Nhãn đã 

được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Xoài Sơn La” và “Nhãn Sơn La” tại Việt Nam, và đây cũng là 

2 sản phẩm được lựa chọn để thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận tại Trung Quốc.      

Từ phía đại diện Cục SHTT, ông Mai Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư 

vấn đã trình bày tham luận giới thiệu tổng quan về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (Được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020) và những chính sách hỗ trợ 

từ Chương trình nhằm thúc đẩy bảo hộ tài sản trí tuệ của Việt Nam ở nước ngoài; qua đó khẳng định việc nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam bảo hộ ở nước ngoài được coi như giấy thông hành tạo điều kiện thuận lợi để 

sản phẩm có mặt và khẳng định vị thế cạnh tranh ở những thị trường khó tính. Các nội dung hỗ trợ từ Chương 

trình có thể được thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ KH&CN hoặc trong khuôn khổ các hoạt động chung của 

Chương trình với kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí đối ứng từ phía địa phương, 

doanh nghiệp.  

Báo cáo tham luận của 2 chuyên gia đến từ các tổ chức đại diện SHCN (Luật sư Lê Quang Vinh, Công ty Luật 

TNHH Bross và Cộng sự và Luật sư Nguyễn Bá Hội, Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt 

Nam) đã cung cấp các thông tin chi tiết về quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tiễn đăng ký bảo hộ nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại các thị trường trọng điểm: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu. Đây là các 

quốc gia có quy định rất chặt chẽ về trình tự, thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đặc biệt là đối với chủ đơn 

nước ngoài, do đó các doanh nghiệp và chủ thể Việt Nam cần nghiên cứu, tìm hiểu thật kỹ các quy định có liên 

quan và nên tham khảo các ý kiến tư vấn từ phía các chuyên gia. 



 

 

Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ chủ trì phiên thảo luận 

 

 

Báo cáo viên và các đại biểu tham dự Hội thảo 

  

Trong phần trao đổi, thảo luận giữa các đại biểu với chuyên gia, ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục SHTT 

một lần nữa khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của Việt Nam ở 

ngước ngoài nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp Việt Nam trong giao thương quốc tế. 

Điều này cần có sự chung tay của các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, các tổ chức tập thể và chính các 

doanh nghiệp. Ý kiến trao đổi tại Hội thảo cho thấy, các chủ thể Việt Nam hiện nay còn khá lúng túng, vướng 

mắc trong quá trình chuẩn bị, nộp và theo đuổi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại nước ngoài, đặc biệt 

là các thị trường trọng điểm, do đó các diễn đàn cung cấp thông tin, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm là hết sức 

cần thiết. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, thay mặt Lãnh đạo Cục SHTT, ông Trần Lê Hồng đã ghi nhận các ý kiến góp ý, 

những đề xuất, giải pháp, khuyến nghị được các chuyên gia và đại biểu nêu ra tại Hội thảo, qua đó giúp Cục 

SHTT định hướng hoạt động hỗ trợ trong thời gian tới nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất, đáp ứng nhu cầu thiết 

thực của các địa phương, doanh nghiệp./. 

  

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST). 


