
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 
KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ 

ĐỀ THI MÔN KỸ NĂNG TƯ VẤN TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian chép đề) 

 
Câu 1: 2 điểm 

Cơ quan thanh tra KHCN. Theo Điều 15 NĐ 99/2013/NĐ-CP, thanh tra KH-CN 
có thẩm quyền: 

- Xử lý tất cả các hành vi xâm phạm quyền SHCN (chỉ trừ xâm phạm trong hoạt 
động quá cảnh, nhập khẩu; 

- Hành vi cạnh tranh không lành mạnh (trừ CTKLM liên quan đến tên miền) 

Câu 2: 4 điểm 
- Khả năng đăng ký: Theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (Đ 90) thì Công ty cổ 

phần du lịch Moonlight sẽ không đăng ký được vì: trùng về nhãn hiệu; trùng về 

dịch vụ; (1 điểm) 
- Đề xuất: (3 điểm) 

+ Gửi đơn khiếu nại đến Cục SHTT yêu cầu không cấp VBBH cho Công ty 
Lạc Việt (căn cứ pháp lý Đ 112 Luật SHTT) với lý do: 

+ nhãn hiệu Moonlight đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi (điểm g khoản 2 
Điều 74) trước thời điểm Công ty Lạc Việt đăng ký; 
+ hoặc nhãn hiệu Moonlight là nhãn hiệu nổi tiếng (điểm i khoản 2 Điều 74) 

trước thời điểm Công ty Lạc Việt đăng ký;  

Câu 3: 4 điểm 
- Xác định hành vi xâm phạm của Công ty Phương Đông: hành vi cạnh tranh không 

lành mạnh (căn cứ Đ 130 Luật SHTT); có thể hành vi xâm phạm nhãn hiệu; (1,5 

điểm) 
- Nội dung cơ bản của thư khuyến cáo: 2,5 điểm 

+ Giới thiêu tư cách đại diện cho Công ty Cà phê Trung Nguyên; 
+ Tư cách chủ sở hữu nhãn hiệu của Trung Nguyên; 

+ Hành vi xâm phạm quyền SHCN và hành vi cạnh tranh không lành mạnh của 
Công ty Phương Đông (phân tích; nêu căn cứ pháp lý; KL giám định nếu có); 

Những chế tài có thể áp dụng… 
+ Yêu cầu Công ty Phương Đông (Thực hiện những yêu cầu gì? Thời hạn?...) 

 
 


