HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ TẠI VIỆT NAM
1. ĐỊNH NGHĨA
Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình được tạo ra nhằm giải
quyết một vấn đề kỹ thuật bằng cách áp dụng các quy luật tự nhiên. Tại Việt Nam, có hai dạng giải
pháp được đăng ký, Sáng chế và Giải pháp hữu ích.
Sáng chế được cấp bằng phải thỏa mãn đầy đủ ba điều kiện: tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp
dụng công nghiệp.
Giải pháp hữu ích được cấp bằng phải đáp ứng đầy đủ hai điều kiện: tính mới và khả năng áp dụng
công nghiệp.
2. TRA CỨU TRƯỚC KHI NỘP ĐƠN (TÙY CHỌN)
Mặc dù đây không phải là thủ tục bắt buộc tuy nhiên Người nộp đơn được tư vấn nên tiến hành tra
cứu tình trạng kỹ thuật của Sáng chế/Giải pháp hữu ích trước khi tiến hành nộp đơn yêu cầu bảo
hộ. Kết quả tra cứu có thể cung cấp cho người nộp đơn những thông tin mới nhất về những giải
pháp đã biết gần nhất với giải pháp dự định nộp đơn (hay còn gọi là tình trạng kỹ thuật).
Tài liệu yêu cầu:
Bản mô tả Sáng chế (bao gồm tên giải pháp, lĩnh vực kỹ thuật được đề cập, giải pháp
gần nhất đã biết, phân loại sáng chế quốc tế, danh sách hình vẽ đính kèm để mô tả
chính xác bản chất kỹ thuật của Sáng chế).
Tên và địa chỉ đầy đủ của Người yêu cầu tra cứu
3. THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ
Tài liệu yêu cầu:
Bản mô tả Sáng chế (bao gồm tên giải pháp, lĩnh vực kỹ thuật được đề cập, giải pháp
gần nhất đã biết, phân loại sáng chế quốc tế, danh sách hình vẽ đính kèm để mô tả
chính xác bản chất kỹ thuật của Sáng chế, và yêu cầu bảo hộ (còn được gọi là “các
điểm yêu cầu bảo hộ”).
Tên và địa chỉ đầy đủ của Người nộp đơn, Tác giả Sáng chế.
Giấy ủy quyền.
Căn cứ theo quy định của Luật SHTT năm 2005 và được sửa đổi năm 2009, có hiệu lực từ ngày 1
tháng 1 năm 2010, một đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ sáng chế cơ bản sẽ trải qua 4 giai đoạn sau:
Thẩm định hình thức
Đơn đăng ký sáng chế sẽ được thẩm định tính đầy đủ và tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký trong thời
gian 1 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Cục SHTT bao gồm những thông tin về Người nộp đơn, phân
loại sáng chế quốc tế, bản mô tả sáng chế…. Trường hợp đơn đăng ký đáp ứng đầy đủ yêu cầu

về mặt hình thức, một Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ sẽ được ban hành.
Công bố đơn
Đơn sau khi được chấp nhận hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong
thời hạn 19 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Thẩm định nội dung
Đơn Sáng chế sau khi được công bố sẽ được tiến hành thẩm định nội dung trong thời hạn 18
tháng kể từ ngày đơn được công bố trên công báo.
Cấp bằng độc quyền Sáng chế/Giải pháp hữu ích
Nếu giải pháp trong đơn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ cho Sáng chế hoặc Giải pháp hữu
ích và Người nộp đơn chấp nhận nộp lệ phí cấp bằng theo quy định, Cục SHTT sẽ cấp Bằng độc
quyền Sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích.
Bằng độc quyền Sáng chế sẽ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày cấp đến hết 20
năm tính từ ngày nộp đơn.
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích sẽ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam kể từ ngày cấp đến
hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn.
Chủ sở hữu Bằng độc quyền Sáng chế sẽ có những quyền sau:
(i)
(ii)
(iii)

Sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng Sáng chế/Giải pháp hữu ích;
Ngăn cấm không cho người khác sử dụng Sáng chế/Giải pháp hữu ích bằng các biện
pháp hành chính, dân sự và cao nhất là hình sự;
Chuyển giao quyền sử dụng Sáng chế/Giải pháp hữu ích bằng hợp đồng li-xăng.

