
Chuyển nhượng đăng ký nhãn hiệu như thế nào? 
 

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển nhượng các loại quyền sở 

hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký chỉ có hiệu lực sau khi được đăng ký tại 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Nhãn hiệu cũng như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp… cũng là một loại quyền sở hữu công 

nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký. Vì vậy, việc chuyển nhượng nhãn hiệu muốn có 

hiệu lực thì hợp đồng chuyển nhượng này sẽ bắt buộc phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ. 

Bài viết sau sẽ làm rõ cho bạn về trình tự, thủ tục cũng như những lưu ý khi chuyển nhượng 

và đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu. 

 

Điều kiện để chuyển nhượng nhãn hiệu 
 

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

 Chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi nhãn 

hiệu được bảo hộ; 

 Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc 

tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; và 

 Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các 

điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó. 

 

Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu 
 

Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải có những nội dung sau đây: 

 Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; 

 Số văn bằng nhãn hiệu chuyển nhượng; 

 Căn cứ chuyển nhượng; 

 Giá chuyển nhượng; và 

 Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng. 

Ngoài ra, hợp đồng còn có thể có thêm nhiều điều khoản khác theo thỏa thuận của các bên, 

miễn là thỏa thuận này không vi phạm quy định của pháp luật. Chẳng hạn, các bên có thể 

quy định về loại điều khoản bảo mật, giải quyết tranh chấp tại trọng tài hòa giải… 

https://phuoc-associates.com/vi/practice/so-huu-tri-tue/
http://www.noip.gov.vn/kieu-dang-cong-nghiep
https://phuoc-associates.com/vi/chuyen-nhuong-dang-ky-nhan-hieu-nhu-the-nao/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/trong-tai-thuong-mai/


Hồ sơ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu 
 

 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu theo mẫu; 

 01 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định); nếu hợp đồng 

làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; 

hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng 

dấu giáp lai; 

 Bản gốc văn bằng bảo hộ; 

 Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công 

nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung; 

 Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện); 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)”. 

Nếu một trong các giấy tờ trên bị thiếu hoặc không đảm bảo về nội dung, hình thức thì hồ 

sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu sẽ bị coi là thiếu sót và sẽ bị cơ quan 

tiến hành đăng ký yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Trường hợp này, người nộp hồ sơ sẽ có 2 tháng 

để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Nếu không, cơ quan đăng ký sẽ từ chối đăng ký hợp đồng chuyển 

nhượng nhãn hiệu. 

 

Thời hạn thực hiện thủ tục 
Nếu hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu đầy đủ và hợp pháp, cơ quan nhà 

nước sẽ tiến hành chấp thuận việc đăng ký trong thời hạn tối đa 2 tháng kể từ ngày nộp hồ 

sơ. 

Kết Luận 
 

Trên đây là những yêu cầu và lưu ý chính khi dự định tiến hành việc chuyển nhượng nhãn 

hiệu. Bên cạnh đó, đối với mỗi trường hợp cụ thể sẽ có những vấn đề phát sinh khác. Vì vậy, 

bạn nên cần đến sự trợ giúp của các tổ chức có chuyên môn trong sở hữu trí tuệ để được 

tư vấn thực hiên. 

Nếu có khó khăn trong việc tìm kiếm một Công ty Luật Tư vấn về Thương hiệu, nhãn hiệu, 

vui lòng liên hệ chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty luật 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 luật chuyên về pháp luật dân sự hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực 

hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và 

Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin là một trong những Công ty Luật Tư vấn Thương 

hiệu, nhãn hiệu cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất đến Quý Khách hàng 
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