
 

Chính sách tạm thời tại Việt Nam: Giảm 
50% lệ phí nhà nước trong lĩnh vực Sở 
Hữu Trí Tuệ 
   

 
Bởi Nguyễn Ngọc Ly 
Trợ Lý Luật Sư 
   

Nhằm đối phó với các tác động kinh tế của  dịch COVID-19, Bộ Công 
Thương Việt Nam mới đây đã ban hành Thông tư số 45/2020/TT-BTC 
ngày 26 tháng 05 năm 2020 về giảm phí đăng ký sử dụng mã số mã vạch 
nước ngoài và một số lệ phí sở hữu công nghiệp nhất định (“Thông tư 
45”) như tại Thông Tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 
hữu công nghiệp (“Thông tư 263”). 

Các điểm nổi bật  

Theo Thông tư 45, các lệ phí sau đây như  đã quy định trước đó tại 
Mục A của Biểu mức đính kèm Thông tư 263 sẽ tạm thời được giảm 
một nửa (50%) trong giai đoạn từ ngày 26 tháng 05 năm 2020 đến 
ngày 31 tháng 12 năm 2020: 

Số 3, Phát hành ngày 
02/06/2020 

Trong số này 

 
CHÍNH SÁCH TẠM THỜI 
TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ ... …………..Trang 1, 2 

 



 
 

 Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền Sở Hữu Công Nghiệp 
(bao gồm đơn tách và đơn chuyển đổi); 

 Lệ phí gia hạn trả lời thông báo của Cục Sở Hữu Trí Tuệ 
(“Cục SHTT”); 

 Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ; 
 Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký Hợp đồng chuyển 
quyền sử dụng quyền 
SHCN; 

 Lệ phí duy trì, gia hạn, chấm 
dứt, hủy bỏ hiệu lực Văn 
bằng bảo hộ quyền SHCN 
(đối với VBBH sáng chế, giải 
pháp hữu ích, nhãn hiệu và 
kiểu dáng công nghiệp); 

 Lệ phí cấp chứng chỉ hành 
nghề dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp, công bố, 
đăng bạ đại diện sở hữu 
công nghiệp. 

 
Các lệ phí được áp dụng chính sách giảm kể trên nhìn chung là 
không đáng kể, trong khoảng từ VND 50,000 – VND 200,000 
(khoảng $2 - $9 quy đổi sang Đô la Mỹ), so với tổng chi phí tính cho 
các thủ tục liên quan. Các chi phí SHCN được chiết khấu vì vậy 
thường là không nhiều.  Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người 
nộp đơn có thể được giảm đáng kể tổng chi phí nộp cho Cục SHTT 
bởi các lệ phí này đang được tính riêng cho từng đơn vị như nhóm, 

yêu cầu bảo hộ độc lập hoặc đơn. 
 
Do dịch COVID-19 đang tiếp tục lan 
rộng một cách nghiêm trọng và phức tạp, 
việc ban hành Thông tư 45 được cho là 
thiết thực và đáng ghi nhận, thể hiện rõ 

ràng những nổ lực của chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ và chia sẻ 
khó khăn đối với các cá nhân và doanh nghiệp mong muốn bảo hộ 
quyền SHCN. 

 
Liên hệ 

 
Vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn thêm 
về đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam: 
 

Ông Nguyễn Anh Tuấn 

Luật Sư Thành viên 

Điện thoại: +84 90 340 4242 

E-mail:  tuanna@bizconsult.vn 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT 

Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh 

Việt Nam 

www.bizconsult.vn 

Thông tư Số. 45/2020/TT-
BTC sẽ chính thức có hiệu 
lực từ ngày 26/05/2020 đến 
31/12/2020 



 

Hội đồng Thành viên bizconsult 

 
Nguyễn Anh Tuấn  
DĐ: +84 903404242 

tuanna@bizconsult.vn 

 
Nguyễn Đăng Việt  
DĐ: +84 913028222 

vietnd@bizconsult.vn 

 
Lê Hồng Phong  

DĐ: +84 915453128 
phonglh@bizconsult.vn 

 
Nguyễn Trọng Nghĩa  

DĐ: +84 936334499 
nghiant@bizconsult.vn 

 
Nguyễn Bích Vân  
DĐ: +84 913231019 

vannb@bizconsult.vn 

 
Trịnh Hoàng Liên  
DĐ: +84 904242684 

lienth@bizconsult.vn 

 

Nguyễn Thu Huyền  
DĐ: +84 912908579 

huyennt@bizconsult.vn 

 
Hà Thị Hải  

DĐ: +84 963718558 
haiht@bizconsult.vn 

  

 

Trần Công Quốc  
DĐ: +84 934778119 

quoctc@bizconsult.vn  



 

Tuyên bố trách nhiệm  
Bản tin này cùng với các nội dung trong bản tin chỉ nhằm mục đích cung 
cấp thông tin chung. Chúng tôi không cam kê ́t hoặc bảo đảm vê ̀ tính chính 
xác, tính thời sự hoặc sư ̣ hoàn chỉnh của các thông tin được cung cấp trong 
bản tin này. Không có thông tin na ̀o trên bản tin này thê ̉ hiê ̣n quan điểm 
hay y ́ kiê ́n chính thức của chu ́ng tôi va ̀ không phải la ̀ tư vấn pháp luâ ̣t của 
chu ́ng tôi. Ba ̣n không nên sử dụng như ̃ng ta ̀i liệu đó để thay thế cho việc 
tham khảo ý kiê ́n tư vấn pháp luâ ̣t của chúng tôi hoă ̣c cu ̉a luật sư của bạn. 
Việc bạn sử dụng ca ́c thông tin hay ta ̀i liệu trong bản tin này không hi ̀nh 
tha ̀nh mối quan hệ “luật sư – khách hàng” giữa bạn và chúng tôi trư ̀ khi va ̀ 
cho đến khi một thoả thuận đươ ̣c ký giữa bạn và chúng tôi đê ̉ tư vâ ́n một 
vâ ́n đê ̀ cụ thê ̉ của ba ̣n. 

Tại bất kỳ thời điểm nào chúng tôi giư ̃ quyền sửa đổi, ta ̣m ngư ̀ng hoặc 
ngư ̀ng vĩnh viễn hoa ̣t động của bản tin này hoặc bất kỳ phần nào của bản 
tin mà không có thông báo trươ ́c. Chúng tôi không chi ̣u bâ ́t ky ̀ tra ́ch nhiê ̣m 
na ̀o đối vơ ́i bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vê ̀ ca ́c sửa đổi, tạm ngư ̀ng hoă ̣c 
ngừng vĩnh viê ̃n hoạt động của bản tin này hoặc bất kỳ nội dung nào của 
bản tin này. 

Nếu ba ̣n có bâ ́t kỳ vâ ́n đề na ̀o câ ̀n tư vâ ́n, bạn nên liên hệ vơ ́i chúng tôi 
hoă ̣c yêu câ ̀u luâ ̣t sư của ba ̣n tư vấn vê ̀ vâ ́n đề đó cho bạn. Người tiếp cận 
được bản tin này tư ̣ chịu tra ́ch nhiệm vê ̀ việc sử dụng thông tin, hiểu và 
đồng ý rằng chúng tôi va ̀ bizconsult Law Firm không chịu bâ ́t ky ̀ trách 
nhiệm na ̀o đối vơ ́i ca ́c khiếu nại, tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông 
tin của bản tin na ̀y. 

Tâ ́t ca ̉ các quyê ̀n, bao gô ̀m nhưng không ha ̣n chế, quyê ̀n ta ́c gia ̉, quyê ̀n liên 
quan và quyê ̀n sơ ̉ hư ̃u công nghiê ̣p đối vơ ́i ca ́c tài liê ̣u, thông tin va ̀ thiết kê ́ 
của bản tin na ̀y cũng như thiê ́t kê ́ của các tài liê ̣u của bản tin na ̀y, thuộc 
chu ́ng tôi va ̀ bizconsult Law Firm, đươ ̣c ba ̉o hộ theo Luâ ̣t Sở hữu Trí tuệ 
Viê ̣t nam và các hiê ̣p đi ̣nh, hiê ̣p ươ ́c quốc tê ́ liên quan ma ̀ Chính phu ̉ Việt 
nam đa ̃ ký kê ́t. 

Liên hệ 
Để nhận các tin tức mới và các thông tin cập nhật của chúng tôi, vui 
lòng liên hệ: 

Điện thoại: 

 
Trang Vu  
DĐ: +84 934551191 
trangvm@bizconsult.vn 

Hoặc 

Tòa nhà VNA, 20 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: +84 (0) 24 3933 2129 

Facebook: https://www.facebook.com/bizconsult.lawfirm/?ref=py_c 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bizconsult-vietnam 

 


