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Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay, ngày 24/4, Cty Luật Tilleke & Gibbins đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ 
chức buổi tọa đàm về chủ đề “Các quy định liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam” tại Hà Nội.

Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều DN, nhất là các DN lớn có quy mô toàn cầu đã và đang hoạt động tại thị trường Việt Nam như Unilever, Liên minh 

phần mềm DN và các DN đang có ý định tiếp cận và thâm nhập vào thị trường Việt Nam như Hertz. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi với đại diện từ một số cơ 

quan chức năng có thẩm quyền trong lĩnh vực thực thi sở hữu trí tuệ như Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý cạnh tranh.

Qua buổi tọa đàm, các đại biểu cũng nêu những câu hỏi/vấn đề rất thẳng thắn vốn dĩ đang tồn tại và làm nản lòng các nhà đầu tư/DN như mức phạt cho việc xử lý 

quá thấp, tình trạng phạt rồi nhưng hiện tượng vi phạm vẫn còn hay lặp lại nhiều lần. Các đại biểu cũng nêu ra các câu hỏi về các vấn đề mới nảy sinh như các điều 

kiện hay cơ chế giải quyết các tranh chấp có liên quan đến tên miền trước thực trạng có nhiều hiện tượng đầu cơ tên miền để “ăn theo” các nhãn hiệu/thương hiệu 

nổi tiếng.

Nhân dịp này, Cty Tilleke & Gibbins cũng mang từ Thái Lan một bộ sưu tập các sản phẩm giả mạo đã được thu thập từ quá trình đại diện cho các công ty nổi tiếng 

để tiến hành thực thi các quyền sở hữu trí tuệ tại Thái Lan và Việt Nam. Cty Tilleke & Gibbins, vốn có văn phòng và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1993, cũng sẽ 
tổ chức một buổi tọa đàm tương tự tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 25/4.
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