
Làm thế nào để đăng ký nhãn hiệu? 
 

Nhãn hiệu gắn với hàng hóa, dịch vụ và là tài sản quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào cũng 

như là một trong những đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Nhãn 

hiệu đóng vai trò quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển hình ảnh, uy tín của một doanh 

nghiệp cũng như việc quảng bá hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp. 

Vì thế, doanh nghiệp cần phải lưu ý trong việc tiến hành đăng ký nhãn hiệu của mình trước khi bị 

bên thứ ba xâm phạm. Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau 

đây: 

 

Thứ nhất, điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ. Một nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều 

kiện sau đây: 

 Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều 

hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc; và 

 Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của 

chủ thể khác. 

 

Thứ hai, về hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Hồ sơ quý khách cần chuẩn bị để đăng ký nhãn 

hiệu bao gồm: 

 Tờ khai (02 bản); 

 Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn 

hiệu; 

 Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); 

 Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người 

khác; 

 Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên; và 

 Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp 

trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ). 

Cơ quan giải quyết: 

 Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 02 Văn phòng đại diện của Cục tại 

TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; hoặc 

 Nộp qua bưu điện. 

Thời gian giải quyết: 

 Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; 

 Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; 

 Thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn. 

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

Trong thực tế, quá trình đăng ký nhãn hiệu sẽ có thể phát sinh nhiều vấn đề, nên quý khách cần liên 

hệ công ty tư vấn chuyên về sở hữu trí tuệ để tiến hành đăng ký nhãn hiệu cho mình. 

P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 

100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P & 

Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh 

doanh hàng đầu tại Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

Vì vậy, kính mong quý khách liên hệ với chúng tôi trong quá trình đăng ký nhãn hiệu để được tư vấn 

và hỗ trợ thực hiện một cách tốt nhất. 
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