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THÔNG BÁO 

VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 
NOTIFICATION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

BẢO HỘ NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI CHO DOANH 
NGHIỆP VIỆT NAM XUẤT KHẨU VÀO HOA KỲ 

Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt 
Nam. Việc tìm hiểu quy trình, thủ tục và các quy định bảo vệ 
thương hiệu là rất cần thiết đối với các doanh nghiệp đã xuất khẩu 
hoặc đang có kế hoạch xuất khẩu vào thị trường này. Chi nhánh 
thương vụ Việt Nam tại Houston biên soạn tài liệu: Hướng dẫn tiếp 
cận thị trường Hoa Kỳ: bảo hộ nhãn hiệu thương mại cho các 
doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ để các 
doanh nghiệp tham khảo và lưu ý các quy định liên quan đến nhãn 
hiệu thương mại để có thể sử dụng, bảo vệ và thực thi các quyền 
mà doanh nghiệp có đối với nhãn hiệu thương mại đang sở hữu. 
Tài liệu này có những nội dung chính như sau: 

1. Nhãn hiệu thương mại là gì? Nhãn hiệu thương mại là 
một từ, cụm từ, ký hiệu và/hoặc thiết kế để xác định và phân biệt 
hàng hóa/dịch vụ của một bên với các bên khác. Nhãn hiệu thương 
mại có thể bao gồm tên thương hiệu, khẩu hiệu và logo. Tại Việt 
Nam nhãn hiệu thương mại được bảo vệ bởi Luật Sở hữu Trí tuệ. 
Hoa Kỳ có riêng một đạo luật riêng về nhãn hiệu thương mại là 
Đạo luật Nhãn hiệu thương mại Trademark Act 1946 và Đạo luật 
bổ sung sửa đổi Đạo luật 1946 mang tên Đạo luật liên bang về sự 
lu mờ nhãn hiệu hàng hóa (The Federal Trademark Dilution Act).  

2. Các cam kết quốc tế của Hoa Kỳ liên quan đến bảo hộ 
nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ là Thành viên của các Hiệp định về 
nhãn hiệu thương mại sau: TRIPs, Công ước Paris (Paris 
Convention), Nghị định thư Madrid (The Madrid Protocol).  

3. Quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ được 
quy định như thế nào? Quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại tại 
Hoa Kỳ thuộc về doanh nghiệp đầu tiên sử dụng nhãn hiệu đó vào 
mục đích thương mại. Quyền này được bảo vệ bởi thông luật. 

(trang sau) 
 

3. Ghi tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa (khoản 1, khoản 3, 
khoản 6 Điều 12 Nghị định số  

 
 

Rất mong sự phản hồi của quý doanh nghiệp về nội dung, hình thức và các quan tâm khác. Mọi thắc mắc và yêu 
cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đề nghị gửi bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện thoại về:                                                     

Phòng Quản lý Tiê u chuẩn chất  lượng vàTBT 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương 

Tại: Số 5 - Đức Minh - Thanh Bình - Tp Hải Dương   ĐT: 0320.3896757   Fax: 0320.3896757 
Website: www.tcvn.gov.vn/haiduong   Email: tbthaiduong@yahoo.com 

TBT HẢI DƯƠNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

     SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG  
      CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 

     
        Nhằm thông tin, tư 
vấn kịp thời về tiêu chuẩn, 
quy trình đánh giá hợp 
chuẩn, các quy định mới về 
rào cản thương mại của 
các thành viên WTO với 
các tổ chức liên quan ở 
Hải Dương, để đề phòng 
và hạn chế các vụ kiện 
thương mại liên quan có 
thể xảy ra. 

       Thông báo được gửi 
theo nội dung cụ thể với 
từng nhóm doanh nghiệp, 
theo yêu cầu đặt hàng. 

       In order to notify and 
support enterprises in Hai 
duong on technical 
regulations, standards and 
conformity assessment of 
WTO members on 
technical barriers to trade 
and avoid to face disputes 
concerned. 

       This notification sent 
directly to specific group 
of enteprises concerned. 

Số : 19 
(10/10/2019) 
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4. Đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ Bảo hộ nhãn hiệu thương mại có tính 
chất vùng/lãnh thổ. Nhãn hiệu thương mại dù đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thì vẫn phải 
đăng ký tại Hoa Kỳ, và mặc dầu việc đăng ký nhãn hiệu thương mại không phải là một yêu cầu 
pháp lý tại Hoa Kỳ. 

Có hai cách đăng ký để đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ:  
- Thứ nhất, doanh nghiệp có thể đăng ký trực tiếp với Cục sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ 

USPTO. 
- Thứ hai, doanh nghiệp có thể đăng ký thông qua hệ thống sử dụng Nghị định thư Madrid 

(do Việt Nam và Hoa Kỳ cùng là thành viên) cho văn phòng quốc tế Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.  
5. Thực thi bảo hộ nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ : Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo 

vệ quyền sở hữu nhãn hiệu thương mại của chính doanh nghiệp mình. Nếu doanh nghiệp cho rằng 
một cá nhân hay một doanh nghiệp khác đã sử dụng trái phép thương hiệu của doanh nghiệp 
mình, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý trước khi liên hệ với bên vi phạm 
hoặc theo đuổi bất kỳ vụ kiện nào.  

 6. Bảo vệ nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp: Có nhiều phương thức doanh nghiệp 
có thể làm để bảo vệ nhãn hiệu thương mại của mình tại thị trường Hoa Kỳ. Đó là:  

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại tại thị trường Hoa Kỳ;  
- Định kỳ kiểm tra sự tồn tại của nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp mình trong cơ sở 

dữ liệu của USPTO; 
- Thường xuyên kiểm tra để có thể phát hiện các hành vi sử dụng nhãn hiệu thương mại 

trái phép, tư vấn luật sư để có các biện pháp ứng phó thích hợp;  
- Khi xuất khẩu hàng hóa vào Hoa Kỳ, nếu chưa kịp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại 

hoặc thủ tục đăng ký chưa hoàn tất, doanh nghiệp nên kèm ký hiệu “TM” đối với nhãn hiệu hàng 
hóa và “SM” đối với dịch vụ. Biểu tượng “TM” thể hiện rằng doanh nghiệp của bạn có quyền sở 
hữu đối với nhãn hiệu hàng hóa này, nhãn hiệu đó được bảo về bởi thông luật nhưng chưa có 
đăng ký với liên bang (với USPTO). Bằng cách thông báo này, doanh nghiệp có thể ngăn cản và 
hạn chế các đối thủ cạnh tranh sử dụng và sao chép trái phép nhãn hiệu thương mại của mình.  

- Đối với các nhãn hiệu đã được đăng ký với USPTO, doanh nghiệp có thể sử dung biểu 
tượng ® kèm theo nhãn hiệu hàng hóa. Biểu tượng này là một cách tuyên bố nhãn hiệu thương 
mại của bạn đã được đăng ký bảo hộ với Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ 
USPTO.  

7. Các vấn đề tiềm ẩn và cách đối phó  
Để thành công ở Hoa Kỳ và quốc tế, doanh nghiệp phải có ý thức tự bảo vệ tài sản thương 

hiệu của mình bằng một số hình thức bảo vệ sau:  
+ Tránh các vấn đề phiền phức  
- Tư vấn chuyên gia về thương hiệu; 
 - Tham khảo các ấn phẩm và trang web về quyền và bảo vệ trí tuệ của Hoa Kỳ; 
 - Thực hiện đánh giá rủi ro và thường xuyên kiểm tra đối với bất kỳ tổ chức và cá nhân 

nào doanh nghiệp giao dịch.  
- Nhận lời khuyên chuyên nghiệp từ các chuyên gia khác; 
- Trao đổi và học hỏi kinh nghiệm với các doanh nghiệp khác đã thực hiện giao dịch tương 

tự ở Hoa Kỳ; 
  - Tham khảo ý kiến các đại lý, nhà phân phối về cách tốt nhất để bảo vệ thương hiệu;  

- Kiểm tra với luật sư để xem liệu nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp mình đã có 
đăng ký trước đó ở Hoa Kỳ chưa;  

- Đăng ký ngay bảo hộ nhãn hiệu thương mại tại Hoa Kỳ... 
+ Hỗ trợ các vấn đề pháp lý về nhãn hiệu thương mại tại thị trường Hoa Kỳ: Một số tổ 

chức chuyên nghiệp có thể cung cấp lời khuyên và hỗ trợ:  Văn phòng Bằng sáng chế và Thương 
hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (http://www.noip.gov.vn/) . 

Tin TBT Hải Dương                                                                    


