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Các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan đến
sản phẩm
Sáng chế, giải pháp hữu ích:
Bảo hộ công nghệ sáng tạo
Kiểu dáng
Nhãn hiệu, ví dụ: Apple, iPhone
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Sáng chế là gì? Bằng độc quyền sáng
chế là gì?
Bằng độc quyền sáng chế là quyền độc quyền cấp cho một
sáng chế, nghĩa là người khác không được sử dụng sáng
chế cho mục đích thương mại nếu không được chủ sở hữu
sáng chế cho phép
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật cho một vấn đề
Không phải bất kỳ giải pháp/sáng chế nào cũng được cấp
bằng độc quyền!
Đơn sáng chế thường sẽ được thẩm định để xem xét khả
năng bảo hộ sáng chế không
Các điều kiện đối với sáng chế có khả năng bảo hộ và
không có khả năng bảo hộ
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Các điều kiện bảo hộ sáng chế
“Không phải bất kỳ giải pháp kỹ thuật/sáng chế nào cũng
được cấp bằng độc quyền sáng chế "
Chỉ có những sáng chế mới, có trình độ sáng tạo và có
khả năng áp dụng công nghiệp
Người nộp đơn đầu tiên sẽ nhận được bằng độc quyền
sáng chế [nguyên tắc nộp đơn đầu tiên]
Phải bộc lộ đầy đủ sáng chế trong đơn:
Rõ ràng và đầy đủ đến mức sáng chế có thể được
thực hiện bởi người có trình độ trung bình trong lĩnh
vực kỹ thuật
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Vai trò của bằng sáng chế
►Lợi ích đối lập của hai nhóm đối tượng khác nhau:

Bảo hộ ý tưởng sáng tạo

Nhà sáng chế

Tưởng thưởng cho sự đầu tư

Nhà sáng chế

Bộc lộ về thông tin kỹ thuật để sử
dụng và sáng tạo tiếp theo

Cộng đồng

Đánh đổi lấy sự bảo hộ
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Hệ thống sáng chế
Khuyến khích hoạt động sáng tạo và đầu tư (trong
và ngoài nước) và tăng trưởng kinh tế thông qua:
• Bảo hộ hoạt động sáng tạo và tưởng thưởng cho
sự đầu tư để tạo ra sáng chế mới
• Công bố và phổ biến thông tin kỹ thuật về sáng chế
mới để tạo thuận lợi cho hoạt động sáng tạo tiếp theo
Bảo hộ <> Bộc lộ
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Bảo hộ và chia sẻ tri thức
Hệ thống sáng chế tạo ra sự cân bằng giữa chia sẻ và bảo hộ tri
thức
Tiếp cận và phổ biến miễn phí các thông tin kỹ thuật là một khái
niệm quan trọng của hệ thống sáng chế
Do đó, bằng độc quyền sáng chế không bảo hộ việc phổ biến thông
tin và cách thức thực hiện giải pháp kỹ thuật được bộc lộ
Không bảo hộ quyền tác giả đối với các công bố sáng chế!
Khác với các ấn phẩm khoa học được bảo hộ quyền tác giả
Việc tiếp cận miễn phí các thông tin công nghệ sẽ thúc đẩy hoạt
động sáng tạo
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Ví dụ: Sáng chế về bếp sử dụng năng
lượng mặt trời
Đơn số US 2010071686
Bằng độc quyền được cấp số US 8127759B2
Không có số sáng chế đồng dạng ở ngoài nước Mỹ,
nghĩa là sáng chế này không được bảo hộ ở Việt Nam
Công nghệ được bộc lộ có thể sử dụng thương mại ở
Việt Nam, …..
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Ví dụ về bếp sử dụng năng lượng mặt trời
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Ví dụ về sáng chế đồng dạng

→ chỉ được bảo hộ
sáng chế ở Mỹ
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Đối tượng được bảo hộ sáng chế
Sản phẩm (đối tượng hữu hình)
Quy trình (đối tượng vô hình)
Trong tất cả lĩnh vực công nghệ
Ngoại lệ/đối tượng loại trừ:
Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán
học, phương pháp kinh doanh (có thể được bảo hộ
sáng chế ở Mỹ)
Trái với đạo đức hoặc trật tự công cộng
Phương pháp chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật để
chữa bệnh cho người hoặc vật nuôi
Giống động vật và thực vật
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Phát minh so với sáng chế
Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật cho một vấn đề
Phát minh khoa học có thể được sử dụng để giải quyết một vấn đề
nhưng có thể không được bảo hộ sáng chế, ví dụ:
Hiệu ứng GMR (từ điện trở khổng lồ) có thể được sử dụng để
tạo ra cảm biến từ với độ nhạy rất cao, và điều đó có thể nâng
cao mật độ lưu trữ thông tin bằng được mã hóa bằng từ tính trên
đĩa cứng
Cảm biến sử dụng hiệu ứng có thể được bảo hộ,
Đĩa cứng sử dụng cảm biến có thể được bảo hộ
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Những gì có thể được bảo hộ?
Sáng chế bảo hộ bất kỳ việc sử dụng thương mại nào (ví dụ, sản
xuất, sao chép, nhập khẩu, bán, vận chuyển, v.v.)
Việc sử dụng phi thương mại sẽ không được bảo hộ
Ví dụ, nhiều hệ thống pháp luật quy định ngoại lệ đối với sử
dụng trong nghiên cứu
Phạm vi bảo hộ được xác định bởi các điểm yêu cầu bảo hộ của
sáng chế được cấp, nghĩa là không phải cái gì được mô tả trong
sáng chế hoặc có trong các hình vẽ minh họa đều được bảo hộ
Các điểm yêu cầu bảo hộ của đơn được nộp, nghĩa là đơn chưa
được thẩm định, thường phản ánh ý muốn của người nộp đơn
Ngược lại, bản mô tả kết hợp với các hình vẽ minh họa là kho thông
tin kỹ thuật lớn mà bất kỳ ai đều có thể sử dụng
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Ví dụ về các điểm yêu cầu bảo hộ
1. Phương pháp sản xuất sản phẩm đậu tương, phương
pháp bao gồm biện pháp ngâm đậu tương vào dung
dịch có tính axit.
2. Phương pháp được yêu cầu bảo hộ tại điểm 1, trong đó
dung dịch có tính axit có độ pH từ khoảng 2,0 và 5,5.
3. Phương pháp được yêu cầu cầu bảo hộ tại điểm 1
hoặc 2, trong đó đậu tương là toàn bộ hạt đậu.

WO2005055733
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Bảo hộ
Thời hạn bảo hộ tối đa thường là 20 năm (phụ thuộc vào việc nộp
phí duy trì hiệu lực)
Bằng sáng chế được cấp có tính lãnh thổ, nghĩa là
Có hiệu lực ở từng nước, ví dụ Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ba Lan, v.v.
hoặc
Từng khu vực, ví dụ châu Âu (EPO), châu Phi (ARIPO hoặc
OAPI), khu vực Á – Âu (Eurasian), v.v.
Không có bằng độc quyền sáng chế toàn cầu
Kiểm tra sự bảo hộ: được bảo hộ ở đâu hoặc còn hiệu lực bảo hộ
hay không bằng cách sử dụng thông tin sáng chế
Nhiều công nghệ được mô tả trong tài liệu sáng chế không được
bảo hộ, nghĩa là chúng thuộc về sở hữu cộng đồng
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Sở hữu cộng đồng
►Các công nghệ có thể được sử dụng miễn phí và không
cần có sự cho phép của tác giả sáng chế/chủ sở hữu nếu
thuộc sở hữu cộng đồng
Các công nghệ được bảo hộ hoặc có tiềm năng
được bảo hộ
Rút đơn
Sáng chế hết hiệu lực
Sở
Sởhữu
hữucộng
cộngđồng
đồng
Sở hữu cộng đồng

18

Sở hữu cộng đồng
►Công nghệ được bộc lộ trong sáng chế là sở hữu cộng đồng nếu:
Đơn chưa từng được nộp ở một nước cụ thể
Trường hợp này là hiếm ở các nước đang phát triển!!!
Sáng chế không được cấp bằng, nghĩa là bị từ chối hoặc rút đơn
Thời hạn bảo hộ sáng chế đã hết, không nộp phí gia hạn
Phương pháp thực hiện được bộc lộ không có trong các điểm yêu
cầu bảo hộ
►Sở hữu cộng đồng có tính lãnh thổ
Tùy thuộc vào quy định pháp luật của nước liên quan
►Sở hữu cộng đồng là không thể thay đổi được
Mọi thứ thuộc sở hữu cộng đồng sẽ không có khả năng được bảo
hộ sáng chế (điều kiện về tính mới!)
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Kho tàng thông tin sáng chế
Thông tin kỹ thuật
Do điều kiện về bộc lộ sáng chế
Công bố sáng chế có chứa các công nghệ mới nhất
Đôi khi, công bố sáng chế là bản công bố đầu tiên về các công nghệ
mới
Thông tin kinh doanh/kinh tế
Thu được từ việc bảo hộ sáng chế của tác giả sáng tạo; phân tích dữ
liệu thư mục
Bằng sáng chế liên quan đến các công nghệ có tiềm năng thương mại
Đầu tư về bảo hộ toàn cầu là một chỉ số của giá trị sáng chế tiềm năng
Thông tin pháp luật
Tình trạng trong các hệ thống pháp luật cụ thể (phạm vi bảo hộ)
Các điểm yêu cầu được bảo hộ trong các hệ thống pháp luật cụ thể
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Thông tin kỹ thuật mới trên toàn thế giới

Nguồn: Cơ sở dữ liệu thống kê của WIPO (sáng chế đồng dạng); Ngân hàng thế giới: Chỉ số phát triển thế giới (tạp chí)

21

Các cơ hội mới
Kho tư liệu sáng chế của nhiều nước đã hoặc đang được số hóa; hiện
tại, nhiều nước thực hiện công bố sáng chế dưới dạng điện tử
Truy cập miễn phí các cơ sở dữ liệu trên Internet
Gồm các công bố sáng chế trên toàn cầu
Có trên toàn thế giới
Được cập nhật thường xuyên (hàng tuần)
Việc sử dụng trở nên rẻ hơn
Thông tin sáng chế có thể đến được với nhiều người sử dụng hơn
Sự thiếu sót chủ yếu xảy ra ở các nước kém phát triển
Không có công bố sáng chế đầy đủ, thường chỉ công bố trên Công
báo
Chia sẻ dữ liệu với các cơ quan SHTT khác
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Các cơ sở dữ liệu sáng chế miễn phí chính
Patentscope: WIPO
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf
Espacenet: Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO)
http://worldwide.espacenet.com/
Depatisnet: Cơ quan Sáng chế Đức (DPMA)
http://depatisnet.dpma.de
> Các nguồn dữ liệu khác: Tập hợp công bố sáng chế từ các nguồn
thông tin (chính thức) gốc (cơ quan sáng chế quốc gia)
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Các điểm giống và khác nhau
Thông tin sáng chế có thể truy cập được
Trên toàn quốc gia
Chỉ với các dữ liệu thư mục, toàn bộ bản mô tả kỹ thuật; ….
Thông tin sáng chế có thể tra cứu được (tra cứu theo lĩnh vực)
Từ khóa: tên, tóm tắt, toàn văn, các điểm yêu cầu bảo hộ
Tên người: người nộp đơn, tác giả sáng chế,..
Con số: Số đơn, số công bố, ....
Thời gian: ngày nộp đơn, ngày ưu tiên, ngày công bố,...
Phân loại: Bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC)
Sự phức tạp về ngôn ngữ truy vấn và truy vấn tra cứu:
Các con số, từ viết tắt, từ đa nghĩa, loại từ,..
Nhiều định dạng, ví dụ dữ liệu về quyền ưu tiên,... (ác mộng!)
Hãy xem các ví dụ về cơ sở dữ liệu dưới đây!
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Tra cứu sáng chế
Tra cứu công bố sáng chế có thể là dễ hoặc khó, phụ
thuộc vào mục đích tra cứu:
Tìm ra tất cả sáng chế liên quan
Tìm ra một số sáng chế liên quan
Bất kỳ người nào cũng có thể sử dụng Google để tra
cứu sáng chế
Ví dụ, sử dụng google.com/patents
Sử dụng cơ sở dữ liệu sáng chế Espacenet cũng
tương đối dễ khi sử dụng giao diện „tra cứu thông
minh“
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Espacenet
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP
Hướng dẫn tra cứu có tai:
http://application.epo.org/wbt/espacenet/assistant.php?lg=en
Ví dụ: tra cứu đơn sáng chế có nguồn gốc từ Việt Nam
Ví dụ: tra cứu công bố sáng chế của Việt Nam
Tài liệu gốc (trang đầu, bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, hình vẽ)
Có đối với các sáng chế đồng dạng của châu Âu, Mỹ
Không có đối với đơn của VN
Dữ liệu sáng chế thư mục
Sáng chế đồng dạng (ví dụ, PCT)
Ví dụ: tra cứu từ khóa „thiết bị nấu sử dụng năng lượng mặt trời“
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Trang đầu của công bố sáng chế ở định dạng PDF

Phân loại sáng chế
Số công bố của sáng chế
Ngày nộp đơn
Thông tin về quyền ưu tiên

Người nộp đơn

Tên sáng chế
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Trang đầu của cùng công bố sáng chế ở dạng HTML
Có đường
liên kết đến
định dạng
PDF

Số công bố sáng
chế
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Nội dung của tài liệu sáng chế
► Trang đầu: dữ liệu thư mục
Tên sáng chế, người nộp đơn, tác giả sáng chế,
ngày nộp đơn, đơn ưu tiên, tóm tắt sáng chế,…
► Phần mô tả sáng chế
Vấn đề sẽ được giải quyết, tình trạng
kỹ thuật, ý tưởng sáng tạo, các phương Trang đầu
án thực hiện
► Hình vẽ
► Các điểm yêu cầu bảo hộ
► (Báo cáo tra cứu trình trạng kỹ thuật đã biết)
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Tra cứu công nghệ như thế nào?
► Sử dụng từ khóa
Phụ thuộc vào loại ngôn ngữ
Từ đồng nghĩa, các biến thể
Tra cứu đa ngôn ngữ (có tại Patentscope)
► Sử dụng mã phân loại
Không phụ thuộc vào loại ngôn ngữ
► Kết hợp các từ khóa/mã phân loại
► Sử dụng lại các từ khóa tra cứu, lọc kết quả tra
cứu
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Định dạng các ký tự của Bảng phân
loại sáng chế (IPC)
A23G 9/02
► một mã phân loại toàn diện gồm nhiều thành tố:
A

....................... Phần (A, B, ... H)

A23

....................... Lớp (gồm 2 chữ số)

A23G ....................... Phân lớp (gồm 1 ký tự)
A23G 9/02

............ Nhóm

Phần nhóm chính/Phần phân nhóm (phụ)
§19-22
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A: Nhu cầu thiết yếu của con người
B: Hoạt động, vận chuyển
C: Hoá học, luyện kim
D: Dệt may, giấy
E: Công trình cố định
F: Cơ khí, chiếu sáng, hệ thống sưởi ấm, vũ khí
G: Vật lý
H: Điện lực
http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page
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Thực hiện tra cứu trên Espacenet theo
phân loại sáng chế

Nhắp
chuột
vào đây
để mở
trang
mới

Nhắp chuột vào đây để
bắt đầu tra cứu
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Biểu đồ sáng chế về bếp sử dụng năng lượng mặt
trời (làm lạnh bằng năng lượng mặt trời)
WIPO đã xây dựng biểu đồ sáng chế về các công bố có mô tả về
thiết bị bếp sử dụng năng lượng mặt trời
Có tại:
http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/rep
orts/solar_cooking.html
Mỗi biểu đồ bao gồm phần báo cáo bằng văn bản ở định dạng PDF
và các dữ liệu về sáng chế có liên quan; mỗi sáng chế được liên kết
với cơ sở dữ liệu Espacenet của EPO
Biểu đồ bao gồm hình vẽ minh họa về mối liên hệ giữa các sáng
chế được chọn với các sản phẩm liên quan
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Biểu đồ sáng chế về bếp sử dụng
năng lượng mặt trời
Người được chuyển
nhượng/tác giả sáng chế
Sáng chế/Số công bố
Tên sáng chế

Lò hơi sử dụng năng lượng mặt trời

Đường liên kết

Về công ty/sản phẩm

CookSack@ là một thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời được bảo hộ độc
quyền sáng chế, được sử dụng để thu năng lượng mặt trời. Tấm kính hình
parabol sẽ tập trung ánh sáng mặt trời vào một bồn nhiệt chứa nước được
sử dụng để lọc, nấu hoặc giặt.
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Biểu đồ sáng chế về bếp sử dụng
năng lượng mặt trời
Người được chuyển nhượng/tác giả
sáng chế
Sáng chế/Số công bố
Tên sáng chế
Hình minh họa về sáng chế

Thiết bị thu và nấu sử dụng năng lượng mặt trời
Hình ảnh về sản phẩm

Đường liên kết
Về công ty/sản phẩm

Dominic Michaelis là một nhà sáng chế, nhà sản xuất và người bán thiết bị nấu sử
dụng năng lượng mặt trời mang thương Hiệu Prometheus
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Bằng sáng chế chứng nhận điều gì?
Bằng sáng chế có chứng nhận rằng sáng chế giải quyết
KHÔNG!
được vấn đề?
Bằng sáng chế không phải là một Giấy chứng nhận mà
hiệu quả được giả định sẽ đạt được, vsi dụ bằng sáng
chế không khẳng định rằng hợp chất dược phẩm mới sẽ
có tác dụng chữa bệnh như kỳ vọng
Việc cấp bằng sáng chế chỉ xác nhận mức độ sáng tạo so
với trình độ kỹ thuật đã biết.
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Các nguồn thông tin kỹ thuật khác
Các công bố khoa học (bài báo, sách) cũng đề cập đến các giải
pháp kỹ thuật, hoặc (thường) là các phát minh
> Tư liệu phi sáng chế (NPL)
Hành vi truyền đạt những thông tin này có thể được bảo hộ theo
quyền tác giả; việc tiếp cận cũng có thể yêu cầu đăng ký, v.v..., đặc
biệt việc tiếp cận với các thông tin mới được công bố
Các sáng kiến tiếp cận mở về chia sẻ miễn phí các tài liệu khoa
học, có tại: http://open-access.net/de_en/homepage/
Sáng kiến Nghiên cứu cho cuộc sống (Research4Life) cho phép
truy cập đến nhiều thông tin được bảo hộ quyền tác giả một cách
miễn phí hoặc có mức phí thấp ở các nước đang phát triển
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So sánh
Thông tin công nghệ được bộc lộ trong sáng chế:
Truy cập miễn phí, không bảo hộ quyền tác giả
Việc sử dụng thương mại công nghệ được bảo hộ nếu bằng
độc quyền sáng chế được cấp và nếu còn thời hạn bảo hộ
Sử dụng nghiên cứu khoa học: phụ thuộc vào pháp luật mỗi
nước
Thông tin công nghệ có trong tư liệu phi sáng chế:
Thường không được truy cập miễn phí vì được bảo hộ quyền
tác giả
Có thể được sử dụng thương mại miễn phí nếu
sáng chế được nhà nghiên cứu hoặc nhà sáng chế nộp
và đang có hiệu lực
Bất kỳ công nghệ nào đã được công bố thì để được sử dụng miễn
phí hoàn toàn nếu nó chưa được bảo hộ hoặc nếu thời hạn bảo hộ
đã hết > Sở hữu cộng đồng

!
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Cơ sở dữ liệu sáng chế
Các ấn phẩm về thông tin sáng chế của WIPO
Có tại: http://www.wipo.int/patentscope/en/publications/

Tài liệu hướng dẫn của WIPO về cơ sở dữ liệu công nghệ,
có tại:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_3/cdip_3_inf_2study_iii_inf_1.p
df

http://www.intellogist.com/wiki/Patent_Coverage_Map
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Cảm ơn sự theo dõi của các bạn!
lutz.mailander@wipo.int

