
SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỆ THỐNG PCT  
(THE PATENT COOPERATION TREATY -  

HIỆP ƯỚC HỢP TÁC VỀ SÁNG CHẾ) 
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TRONG ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Nhiều người tin rằng bằng cách nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, sáng chế hoặc 
kiểu dáng công nghiệp ở nước sở tại thì họ sẽ tự động nhận được sự bảo hộ trên 
toàn thế giới. Tuy nhiên, quyền sở hữu trí tuệ có tính lãnh thổ và các Cơ quan sở 
hữu trí tuệ chỉ cấp văn bằng bảo hộ theo pháp luật của quốc gia (hoặc vùng) có liên 
quan.  

Đơn đăng ký sáng chế cần phải được nộp ở nước ngoài trong vòng 12 tháng 
kể từ ngày nộp đơn trong nước (Công ước Paris). Thời hạn này được coi là “thời 
hạn ưu tiên”. Việc không nộp đơn trong thời hạn ưu tiên này có thể dẫn đến việc mất 
khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế ở nước ngoài do mất tính mới. 
Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng đối với kiểu dáng công nghiệp và thời hạn 
ưu tiên của đối tượng này là 6 tháng.  

Thủ tục để nhận được bảo hộ sở hữu trí tuệ là khác nhau đáng kể giữa các 
nước khác nhau và điều quan trọng là phải có đầy đủ thông tin về các thủ tục đăng 
ký và pháp luật của quốc gia ở từng giai đoạn của quá trình nộp đơn đăng ký, cũng 
như khi xin cấp li-xăng hoặc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, đơn nói chung 
phải được nộp bằng các ngôn ngữ quốc gia, nên thường phát sinh một số chi phí 
quan trọng liên quan đến việc dịch tài liệu kỹ thuật như tài liệu về sáng chế. Nhiều 
quốc gia yêu cầu người nộp đơn phải có luật sư hoặc đại diện sở hữu trí tuệ để đại 
diện cho họ trong quá trình nộp đơn.  

Có ba cách đăng ký sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, đó là: con đường quốc gia, con 
đường khu vực và con đường quốc tế.  

1. Con đường quốc gia  

Có thể lựa chọn đăng ký bảo hộ ở từng quốc gia riêng biệt bằng cách nộp đơn trực 
tiếp cho các Cơ quan sở hữu trí tuệ của từng quốc gia đó. Đơn có thể phải được 
dịch sang ngôn ngữ quy định, thường là ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó. Bạn 
cũng sẽ phải nộp lệ phí nộp đơn quốc gia và, đặc biệt đối với sáng chế, bạn có thể 
phải uỷ quyền cho luật sư hay tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ để giúp bạn chắc chắn 
rằng đơn đã đáp ứng các yêu cầu của quốc gia đó. Một số quốc gia cũng sẽ yêu cầu 
rằng bạn phải thuê tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn 
hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp. Nếu bạn vẫn trong giai đoạn đánh giá khả năng 
thương mại của sáng chế hoặc vẫn đang tìm kiếm thị trường xuất khẩu hoặc đối tác 
li-xăng tiềm năng thì việc bảo hộ theo con đường quốc gia sẽ rất tốn kém và phức 
tạp, đặc biệt khi phải đăng ký bảo hộ ở nhiều nước khác nhau. Trong trường hợp 
này, các dịch vụ của hệ thống nộp đơn và đăng ký quốc tế đối với sáng chế, nhãn 
hiệu và kiểu dáng công nghiệp do WIPO cung cấp sẽ mang lại một giải pháp đơn 
giản và ít tốn kém hơn.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hồ sơ đăng ký sáng chế: 

 

Các tài liệu cần có của đơn: 

‐ Tài liệu tối thiểu 

o 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, làm theo mẫu 01‐SC Phụ lục A 

của Thông tư 01/2007/TT‐BKHCN 

o Chứng từ nộp phí, lệ phí. 

‐ Quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 100 luật SHTT và các điểm từ 7.2 

đến 7.4 Thông tư số 16/2016/TT‐BKHCN 

‐ Nếu thiếu một trong các tài liệu nói trên, Cục Sở hữu trí tuệ có quyền 

từ chối tiếp nhận đơn. 

Cách thức nộp đơn 
 
‐ Điều 89 Luật SHTT: 
1. Tổ chức, các nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt 
Nam, tổ chức, các nhân nnước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 
VN nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệptruwjc tiếp hoặc 
thông qua đại hợp pháp tại Việt Nam. 
2. Cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam nộp đơn 
đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thông qua đại diện hợp pháp 
tại Việt Nam. 

Tiến trình xử lý đơn sáng chế 
 
.* Chi tiết tại các điểm 13‐15 Thông tư số 16/2016/TT‐BKHCN 
 

 
Chủ đơn có quyền 
‐ Yêu cầu công bố sớm (điểm 14 Thông tư 16) 
‐ Nộp phí và yêu cầu thẩm định nội dung sáng chế trong vòng 42 tháng 
kể từ ngày nộp đơn (Điều 113 Luật SHTT) 



 
Chú ý, với pha trong nước: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Để tìm hiểu thêm, các bạn có thể liên hệ với Chuyên viên Phạm Văn Kiện – Trung 
tâm Thẩm định Sáng chế, số đt: 0936998222 
 

2. Con đường khu vực  

Một số quốc gia đã thiết lập các thỏa thuận khu vực để có được sự bảo hộ sở hữu trí 
tuệ trong toàn bộ lãnh thổ của khu vực đó, với việc chỉ nộp một đơn đăng ký duy 
nhất.  

Các Cơ quan Sở hữu trí tuệ khu vực bao gồm:  

 

(1) EPO  

Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) có chức năng bảo hộ sáng chế ở tất cả nước 
thành viên của Công ước Sáng chế châu Âu. Công ước này hiện có 38 quốc gia 
thành viên. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: http://www.european- patent-
office.org.  

(2) OHIM  

Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội khối châu Âu (OHIM) có chức năng bảo hộ Nhãn 
hiệu cộng đồng và Kiểu dáng công nghiệp cộng đồng cho chủ sở hữu, có hiệu lực 
thống nhất ở tất cả quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thông qua một thủ tục 
đăng ký duy nhất. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: http://oami.eu.int/.  

Thời hạn bảo mật 
 
‐ Điều 23b Nghị định 103/2006/NĐ‐CP: 
Sáng chế của tổ chức, các nhân Việt Nam và sáng chế được tạo ra 
tại Việt Nam chỉ được phép nôph ra nước ngoài, kể cả nộp đơn PCT, 
sau khi hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên ở Việt 
Nam. 
 



(3) ARIPO  

Tổ chức Sở hữu công nghiệp khu vực châu Phi (ARIPO) là cơ quan Sở hữu trí tuệ 
dành cho các khu vực châu Phi nói tiếng Anh, có chức năng bảo hộ sáng chế, mẫu 
hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: 
http://www.aripo.org.  

(4) OAPI  

Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi (OAPI) là Cơ quan Sở hữu trí tuệ khu vực dành cho 
các nước châu Phi nói tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha, có chức năng bảo hộ sáng 
chế, mẫu hữu ích, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và, trong tương 
lai, sẽ bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: 
http://oapi.wipo.net/.  

(5) EAPO  

Cơ quan Sáng chế Á - Âu (EAPO) có chức năng bảo hộ sáng chế ở các quốc gia 
thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG). Để biết thêm thông tin, xin xem tại: 
http://www.eapo.org/. 

(6) Cơ quan Nhãn hiệu Benelux & Cơ quan Kiểu dáng công nghiệp Benelux.  

Cơ quan nhãn hiệu Benelux và Cơ quan Kiểu dáng Benelux và có chức năng bảo hộ 
nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp ở Vương quốc Bỉ, Hà Lan và Lúc- xem-bua. Để 
biết thêm thông tin, xin xem tại: http://www.bbtm-bbdm.org.  

 

(7) Cơ quan Sáng chế của Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh  

Cơ quan Sáng chế của Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh có chức 
năng bảo hộ sáng chế ở Cô-oét, Qua-ta, Ô-man, Vương quốc Ả rập Xê-út, Bahrain 
và các Tiểu vương quốc Ẩ-rập thống nhất. Để biết thêm thông tin, xin xem tại: 
http://www.gulf-patent-office.org.sa/  

 

3. Con đường đường quốc tế  

Các hệ thống nộp đơn và đăng ký quốc tế do WIPO quản lý đã đơn giản hoá đáng 
kể các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ đồng thời ở nhiều quốc gia. Các hệ thống bảo 
hộ quốc tế do WIPO quản lý gồm ba cơ chế khác nhau bảo hộ đối với từng loại 
quyền sở hữu công nghiệp. 

Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT - The Patent Cooperation Treaty)  

Hệ thống quốc tế nộp đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế 
(PCT) là hệ thống có quy mô trên toàn thế giới, có mục đích đơn giản hoá việc nộp 
đơn đăng ký sáng chế.  



 

Bằng cách nộp một đơn “quốc tế” theo Hệ thống PCT, bạn có thể đăng ký bảo hộ 
một sáng chế đồng thời tại hơn 152 quốc gia. Bất kỳ ai là công dân hoặc cư dân 
của các quốc gia thành viên Hiệp ước này đều có quyền nộp đơn quốc tế theo PCT. 
Người nộp đơn có thể nộp đơn tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ của nước sở tại, hoặc nếu 
có thể, nộp tại Văn phòng quốc tế của WIPO ở Geneva.  

 
 

 
Trong vòng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn sáng chế trong nước, đơn sáng chế quốc 
tế nộp theo PCT yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris, với “pha quốc 
gia” bắt đầu từ tháng 30: 

- Chỉ một bộ yêu cầu chính thức 
- Tra cứu quốc tế 
- Công bố quốc tế 
- Thẩm định sơ bộ quốc tế 
- Đơn quốc tế có thể được đặt trước pha quốc gia 
- Các bản dịch và phí trong nước phải nộp sau 30 tháng, chỉ khi người nộp đơn 

muốn thực hiện. 
- Chỉ có sáng chế mới có thể được bảo hộ thông qua PCT 
- PCT là hệ thống “nộp” đơn sáng chế, không phải là một hệ thống “cấp” bằng 

sáng chế. 
- Việc cấp bằng sáng chế là do toàn quyền quyết định của Cơ quan quốc 

gia/Khu vực. 
 
 



NHỮNG LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG PCT 
 

1. Bằng cách nộp một đơn “quốc tế” theo Hệ thống PCT, bạn có thể đăng ký bảo 
hộ một sáng chế đồng thời tại hơn 152 quốc gia (thông thường để làm 
được việc này, bạn cần phải chuẩn bị 152 hồ sơ theo yêu cầu của từng quốc 
gia mà bạn muốn đăng ký bảo hộ). 

2. Có thêm 18 tháng  

Hệ thống PCT cung cấp thêm tối thiểu 18 tháng tính từ khi hết thời hạn ưu 
tiên 12 tháng, trong thời gian này, người nộp đơn có thể đánh giá khả năng 
thương mại hóa sản phẩm của mình ở các quốc gia khác nhau và quyết định 
xem đăng ký sáng chế ở quốc gia nào. Bằng cách nộp đơn quốc tế, việc nộp 
các khoản lệ phí nộp đơn quốc gia và các chi phí dịch thuật liên quan đến các 
đơn quốc gia có thể được trì hoãn. Hệ thống PCT được người nộp đơn sử 
dụng một cách rộng rãi nhằm kéo dài sự lựa chọn đăng ký sáng chế của họ 
trong thời gian dài nhất có thể, do đó họ có thể trì hoãn quyết định chọn quốc 
gia mà họ muốn đăng ký sáng chế.  

3. Báo cáo tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu quốc tế  

Người nộp đơn theo Hệ thống PCT sẽ nhận được các thông tin có giá trị về 
khả năng được cấp bằng độc quyền cho sáng chế của họ dưới dạng Báo cáo 
tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc 
tế. Những tài liệu này sẽ cung cấp cho người nộp đơn các cơ sở vững chắc 
để có thể đưa ra quyết định về việc nên theo đuổi việc nộp đơn đăng ký sáng 
chế ở đâu. Báo cáo tra cứu quốc tế sẽ liệt kê danh mục các tài liệu kỹ thuật đã 
có ở khắp nơi trên thế giới, mà được xác định là có liên quan đến sáng chế 
đó. Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc tế sẽ phân tích 
khả năng được cấp bằng độc quyền sáng chế dựa trên các kết quả của Báo 
cáo tra cứu quốc tế này.  

3. Giảm các chí phí giao dịch ban đầu  

Với một đơn PCT duy nhất, được làm bằng một ngôn ngữ và nộp các khoản 
phí, thì đơn sẽ có hiệu lực pháp lý ở tất cả các nước thành viên của PCT. Việc 
này làm giảm đáng kể các chi phí giao dịch ban đầu đối với việc nộp các đơn 
riêng biệt cho từng Cơ quan sáng chế.  

Hệ thống PCT cũng còn được sử dụng để nộp đơn theo một số hệ thống đăng 
ký sáng chế khu vực, ví dụ, Tổ chức Sở hữu công nghiệp khu vực châu Phi 
hoặc Cơ quan Sáng chế châu Âu. Điều này cho phép người nộp đơn có thể 
kết hợp con đường khu vực và con đường quốc tế. Hướng dẫn về cách thức 
nộp đơn quốc tế theo Hệ thống PCT có thể được tìm thấy tại Cơ quan sáng 
chế quốc gia và tại địa chỉ: www.wipo.int/pct. 

4. Chính sách ưu đãi 

Đối với Việt Nam, sẽ có chính sách giảm giá (có thể lên đến 90%) cho các 
đơn vị nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ. 

 



Những lưu ý khi nộp đơn PCT: 
 
Cơ quan nhận đơn PCT: 

‐ Văn phòng Quốc tế 
‐ Cơ quan nhận đơn Việt Nam: việc nộp đơn sẽ dễ dàng thực hiện hơn nhiều 

do có đầy đủ các chuyên gia và sự nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ trực 
tiếp từ cơ quan tiếp nhận. 

 
 
So sánh hình thức nộp đơn ra nước ngoài: 

‐ Nộp vào 1-2 nước và có đầy đủ khả năng tài chính: nộp đơn theo Công ước 
Paris. 

‐ Nếu nộp vào nhiều nước và cần tiếp tục huy động tài chính: nộp đơn PCT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các lợi ích khi nộp đơn PCT: 
‐ Chi phí đầu tư ban đầu không lớn 
‐ Có khoảng thời gian 30/31 tháng kể từ ngày nộp đơn Việt 

Nam để: 
o Cân nhắc những nước sẽ tiếp tục theo đuổi đơn 
o Huy động tài chính, tìm nhà tài trợ, tìm khách hàng 

tiềm năng để chuyển giao công nghệ. 
‐ Dựa vào báo cáo tra cứu Quốc tế và Báo cáo thẩm định sơ 

bộ QT có thể đánh giá chính xác khả năng được cấp bằng và 
quyết định có tiếp tục theo đuổi đơn sáng chế nữa hay không, 
có thể dễ dàng thuyết phục các cơ quan Patent của các quốc 
gia thành viên cấp bằng và thuyết phục khách hàng hoặc nhà 
tài trợ tìm năng. 

‐ Công bố đơn QT sẽ là công cụ quảng cáo tốt cho giải pháp 
theo sáng chế và người nộp đơn, là một tài liệu viện dẫn, gây 
khó khăn cho người khác khi đăng ký giải pháp tương tự. 

 

Cân nhắc khi nộp đơn ra nước ngoài. 
Dựa vào các câu hỏi dưới đây để bạn cân nhắc trước khi quyết 
định nộp đơn bảo hộ ra nước ngoài: 

‐ Đâu là thị trường chính của sản phẩm theo sáng chế/ sản 
phẩm được sản xuất bởi quy trình theo sáng chế? 

‐ Đâu là nơi sáng chế có thể được áp dụng chủ yếu? 
‐ Ai có thể là khách hàng tiềm năng của công nghệ theo sáng 

chế? 
‐ Vòng đời của sáng chế dài hay ngắn? 



Các thông tin hữu ích: 

Cục sở hữu trí tuệ VN: http://www.noip.gov.vn 

Cổng thông tin tiếp cận tài liệu sáng chế: Patentscope, website: 
http://patentscope.wipo.int 

Cổng tra cứu WIPO Pearl: 

- Cổng thông tin thuật ngữ đa ngôn ngữ, cho phép truy cập các thuật ngữ 
khoa học và kỹ thuật trong các tài liệu sáng chế 

- Định dạng sẵn theo 10 ngôn ngữ PCT 
- Hỗ trợ sử dụng chính xác và nhất quán các thuật ngữ theo các ngôn 

ngữ khác nhau và giúp tra cứu và chia sẽ thông tin khoa học và kỹ thuật 
dễ dàng hơn. 

- Tất cả nội dung được xác thực với nhiều điểm đáng tin cậy. 
- Được tích hợp với cơ sở dữ liệu PATENTSCOPE. 
- Thông tinchi tiết xem tại: www.wipo.int/wipopearl/search/home.html 

 
 
Nguồn tham khảo: 
1. Cục sở hữu trí tuệ, http://www.noip.gov.vn 
2. Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới,  www.wipo.int/pct 
3. Văn phòng LS Phạm và Liên danh,  https://www.pham.com.vn 
 
 
 


