
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ
BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

Thiết kế nhãn hiệu muốn đăng ký

Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu

Chuẩn bị hồ sơ

Nộp hồ sơ và lệ phí

Tiếp nhận hồ sơ

Thẩm định hình thức đơn

Công bố đơn hợp lệ trên Công báo sở hữu công nghiệp

Thẩm định nội dung đơn

Nộp đầy đủ lệ phí đúng thời hạn quy định

Nhận văn bằng bảo hộ là Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ
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Đáp ứng các điều kiện bảo hộ
Có khả năng bảo hộ
Tra cứu trên các web của cục SHTT

Đơn hợp lệ:Thông báo chấp nhận đơn.
Thời hạn thẩm định: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Đơn không hợp lệ: Yêu cầu chỉnh sửa/phản hồi.

Thời hạn công bố: 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Thời hạn thẩm định: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.
Đạt yêu cầu bảo hộ: Thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ và yêu cầu nộp lệ phí.
Không đạt yêu cầu bảo hộ: Yêu cầu chỉnh sửa/phản hồi.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày
nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. 

Hồ sơ đủ Tiếp nhận hồ sơ, trao Tờ khai cho người nộp người nộp nhận tờ khai.
Hồ sơ không đủ Từ chối tiếp nhận đơn.
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BRAND REVIEW

Công việc do chủ đơn thực hiện

Công việc do cơ quan chức năng thực hiện

- Tờ khai đăng ký;
- Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
- Bản sao chứng từ nộp lệ phí;
- Quy chế sử dụng;
- Bản thuyết minh và các tài liệu liên quan khác.

- Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Cục SHTT hoặc VPĐD Cục SHTT.
- Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng.
- Trường hợp nộp trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến hết 30/6/2022,
  lệ phí nộp đơn là 75.000 đồng.
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