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THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên
sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động
giám định sở hữu công nghiệp
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công
nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ
quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở
hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định về
quyền sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “giám định sở hữu công nghiệp”) như sau:
I. ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG
NGHIỆP
1. Các chuyên ngành giám định sở hữu công nghiệp
Lĩnh vực giám định sở hữu công nghiệp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 của
Nghị định số 105/2006/NĐ-CP bao gồm các chuyên ngành sau đây:
a) Giám định sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;
b) Giám định kiểu dáng công nghiệp;
c) Giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý;
d) Giám định các quyền sở hữu công nghiệp khác.
2. Điều kiện cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp
Các điều kiện để được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là
“Thẻ giám định viên”) quy định tại khoản 3 Điều 44 của Nghị định số 105/2006/NĐ-

CP được hiểu như sau:
a) Điều kiện có trình độ đại học về lĩnh vực giám định được hiểu là có bằng tốt
nghiệp đại học hoặc sau đại học các ngành kỹ thuật, các ngành khoa học vật lý, hoá
học hoặc sinh học đối với chuyên ngành giám định sáng chế và thiết kế bố trí mạch
tích hợp bán dẫn; có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học thuộc bất kỳ ngành nào
đối với các chuyên ngành giám định khác.
b) Điều kiện về phẩm chất đạo đức được hiểu là chưa bị xử lý vi phạm hành chính
do vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp hoặc về hành vi vi phạm đạo đức nghề
nghiệp và không thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa
được xoá án tích.
c) Điều kiện về trình độ nghiệp vụ sở hữu công nghiệp được hiểu là được cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp theo
quy định tại điểm c khoản 6 Mục II của Thông tư này.
3. Điều kiện hoạt động đối với tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp được hoạt động giám định sở
hữu công nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3
Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP, trong đó “Giấy phép đăng ký kinh doanh,
hành nghề giám định theo pháp luật hiện hành” là Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều
kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp được cấp theo thủ tục quy định tại
khoản 3 Mục IV của Thông tư này (sau đây gọi là “Giấy chứng nhận tổ chức giám
định”).
4. Hình thức hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
Cá nhân được cấp Thẻ giám định viên chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức
hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP. Trường
hợp cá nhân chọn hình thức hoạt động dưới danh nghĩa của tổ chức giám định sở hữu
công nghiệp thì giám định viên phải được ghi nhận vào Danh sách giám định viên
thuộc tổ chức theo thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định và hình thức hoạt
động đó được ghi nhận vào Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp quy định tại
khoản 6 Mục III của Thông tư này.
II. KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
1. Nội dung kiểm tra và đối tượng được miễn kiểm tra nghiệp vụ giám định
sở hữu công nghiệp
a) Nội dung kiểm tra nghiệp vụ giám định quy định tại điểm d khoản 3 Điều 44
của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP bao gồm môn pháp luật sở hữu công nghiệp và các
môn chuyên ngành giám định.
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b) Môn pháp luật sở hữu công nghiệp là nội dung kiểm tra bắt buộc đối với tất cả
các chuyên ngành giám định.
Người đã có ít nhất 15 năm liên tục làm công tác soạn thảo và hướng dẫn thi hành
văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp, giám định sở hữu công nghiệp,
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thanh tra về sở hữu công nghiệp tại các cơ
quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp, nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về sở
hữu công nghiệp tại tổ chức nghiên cứu, đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp
thì được miễn kiểm tra môn pháp luật sở hữu công nghiệp.
c) Các môn chuyên ngành giám định gồm giám định sáng chế (gồm cả giải pháp
hữu ích) và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giám định kiểu dáng công nghiệp,
giám định nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý (gồm cả tên gọi xuất xứ hàng hoá) và giám định
các quyền sở hữu công nghiệp khác là nội dung kiểm tra đối với chuyên ngành giám
định tương ứng.
Người đã có ít nhất 15 năm liên tục làm công tác giải thích, hướng dẫn thi hành
các quy định pháp luật, xây dựng quy chế, trực tiếp thực hiện hoặc xét duyệt kết quả
thẩm định (xét nghiệm) nội dung đơn đăng ký sáng chế (gồm cả giải pháp hữu ích),
đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký chỉ dẫn
địa lý (gồm cả tên gọi xuất xứ hàng hoá) tại các cơ quan sở hữu công nghiệp quốc gia
hoặc quốc tế thì được miễn kiểm tra môn chuyên ngành giám định tương ứng.
2. Hội đồng kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp
a) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra quyết định thành lập Hội đồng kiểm
tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Hội đồng kiểm tra”) trên
cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra là Cục
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; thành viên của Hội đồng kiểm tra bao gồm những người có
kinh nghiệm và uy tín về chuyên môn trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
b) Hội đồng kiểm tra có nhiệm vụ xây dựng ngân hàng đề bài kiểm tra (gồm cả
đáp án và thang điểm), tổ chức các kỳ kiểm tra và đánh giá kết quả kiểm tra theo quy
định tại các khoản 3, 5 và 6 Mục II của Thông tư này.
c) Hội đồng kiểm tra được sử dụng con dấu của Cục Sở hữu trí tuệ để phục vụ
công tác kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp.
d) Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan giúp việc của Hội đồng kiểm tra, có nhiệm vụ
quy định tại khoản 3 và khoản 5 Mục II của Thông tư này và các nhiệm vụ khác theo
phân công của Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.
3. Tổ chức kiểm tra
a) Cục Sở hữu trí tuệ thông báo trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ và
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trên một báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp về việc tổ chức kỳ kiểm
tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ điều kiện tham dự kiểm
tra, thủ tục nộp hồ sơ, nội dung kiểm tra, thời gian, địa điểm kiểm tra.
b) Kỳ kiểm tra phải được tổ chức trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có ít nhất 05
người đăng ký dự kiểm tra có hồ sơ đăng ký được chấp nhận theo quy định tại điểm a
khoản 5 Mục II của Thông tư này.
c) Đề bài kiểm tra do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng
đề bài kiểm tra quy định tại điểm b khoản 2 Mục II của Thông tư này.
4. Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra
Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra gồm các tài liệu sau đây:
a) Tờ khai đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp, làm
theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này;
b) Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học;
c) Giấy xác nhận quá trình công tác, nếu người đăng ký dự kiểm tra có yêu cầu
được miễn môn kiểm tra nêu tại điểm b và điểm c khoản 1 Mục II của Thông tư này
(do cơ quan, tổ chức nơi người đó đã công tác cấp);
d) 02 ảnh cỡ 3x4 cm;
đ) Chứng từ nộp phí, lệ phí.
5. Thẩm quyền, thủ tục xem xét hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra
Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra. Trong
thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm xem xét hồ
sơ theo quy định sau đây:
a) Trường hợp hồ sơ có đủ các tài liệu quy định tại khoản 4 Mục II của Thông tư này và
người đăng ký đáp ứng đủ điều kiện tham dự kiểm tra, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra
thông báo chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ kế hoạch kiểm tra đã được ấn định hoặc
chưa được ấn định vì chưa đủ số người đăng ký tham dự kiểm tra theo quy định tại
điểm b khoản 3 Mục II của Thông tư này.
b) Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc người đăng ký không đáp ứng đủ điều kiện
tham dự kiểm tra, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp
nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo
để người đăng ký sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết thời hạn đã ấn
định mà người đăng ký không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt
yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì
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Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chính thức từ chối chấp nhận hồ sơ, trong
đó nêu rõ lý do từ chối.
6. Đánh giá kết quả kiểm tra
a) Bài kiểm tra do Hội đồng kiểm tra chấm điểm theo đáp án và thang điểm của
đề bài. Kết quả kiểm tra do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phê duyệt.
b) Người đạt điểm kiểm tra từ trung bình trở lên hoặc được miễn kiểm tra đối với
môn kiểm tra nào thì được coi là đạt yêu cầu đối với môn kiểm tra đó.
c) Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày tổ chức kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra
thông báo kết quả kiểm tra cho người tham dự kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện nghiệp vụ làm giám định viên sở hữu công nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ
lục V của Thông tư này cho những người đạt yêu cầu đối với tất cả các môn kiểm tra,
trong đó ghi rõ chuyên ngành giám định tương ứng với môn kiểm tra và ấn định
thời hạn giá trị của Giấy chứng nhận (làm tài liệu nộp hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám
định viên) là 1 năm kể từ ngày cấp.
d) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo kết quả kiểm tra, người tham
dự kiểm tra có quyền yêu cầu Hội đồng kiểm tra phúc tra bài kiểm tra và phải nộp phí
phúc tra theo quy định. Việc chấm phúc tra được thực hiện theo nguyên tắc chấm bài
kiểm tra.
III. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN
1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên, lập và công bố
Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định
viên, lập và công bố Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp theo thủ tục quy
định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Mục III của Thông tư này.
Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan tiếp nhận và xem xét hồ sơ yêu cầu cấp, cấp lại,
thu hồi Thẻ giám định viên theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Mục III của Thông tư
này.
2. Hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên
Hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên gồm các tài liệu sau đây:
a) Tờ khai yêu cầu cấp Thẻ giám định viên, làm theo mẫu quy định tại Phụ lục II
của Thông tư này;
b) Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám định
viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cấp theo quy định tại điểm c
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khoản 6 Mục II của Thông tư này;
c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân;
d) 02 ảnh cỡ 3x4 cm;
đ) Chứng từ nộp phí, lệ phí.
3. Thủ tục cấp Thẻ giám định viên
Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét hồ sơ
theo quy định sau đây:
a) Trường hợp hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2 Mục III của Thông tư này và
người nộp hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Mục I của Thông tư này,
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp Thẻ giám định viên, trong đó ghi rõ
họ tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân và chuyên ngành giám định
của người được cấp Thẻ.
b) Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc người yêu cầu cấp Thẻ giám định viên
không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Mục I của Thông tư này, Cục
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu
rõ lý do và ấn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu cấp Thẻ
giám định viên sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết thời hạn đã ấn định
mà người yêu cầu cấp Thẻ giám định viên không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa
thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng
không xác đáng thì Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp Thẻ giám
định viên, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
c) Thẻ giám định viên được làm theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư
này.
4. Cấp lại Thẻ giám định viên
a) Theo yêu cầu của giám định viên, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định
cấp lại Thẻ giám định viên trong trường hợp Thẻ giám định viên bị mất, bị lỗi, bị hỏng
(rách, bẩn, phai mờ...) đến mức không sử dụng được; hoặc có sự thay đổi về thông tin
đã được ghi nhận trong Thẻ giám định viên theo quy định tại điểm a khoản 3 Mục III
của Thông tư này.
b) Giám định viên có nghĩa vụ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại Thẻ giám định
viên để ghi nhận lại các thay đổi nêu tại điểm a trên đây.
c) Quy định tại khoản 2 và khoản 3 Mục III của Thông tư này cũng được áp dụng
đối với thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên; riêng thời hạn Cục Sở hữu trí tuệ xem xét
hồ sơ là 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.
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d) Trong trường hợp Thẻ giám định viên bị lỗi do Cục Sở hữu trí tuệ gây ra, Cục
Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm cấp lại Thẻ miễn phí trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày
nhận được yêu cầu của người được cấp Thẻ.
5. Thu hồi Thẻ giám định viên
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định thu hồi Thẻ giám định viên trong các
trường hợp sau đây:
a) Có chứng cứ khẳng định rằng Thẻ giám định viên được cấp trái với quy định
pháp luật;
b) Người được cấp Thẻ giám định viên không còn đáp ứng các điều kiện quy định
tại khoản 3 Điều 44 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và khoản 2 Mục I của Thông tư
này;
c) Người được cấp Thẻ giám định viên bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền sử
dụng Thẻ giám định viên không thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị
định số 106/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp;
d) Người được cấp Thẻ giám định viên từ bỏ hoạt động giám định.
6. Lập và công bố Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp, thông báo
thay đổi thông tin liên quan đến Thẻ giám định viên
a) Cục Sở hữu trí tuệ lập Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp, ghi nhận,
xoá tên giám định viên trong Danh sách giám định viên sở hữu công nghiệp theo các
quyết định cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ giám định viên, ghi nhận hình thức hoạt động của
giám định viên phù hợp với Danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp quy
định tại điểm 6 Mục IV của Thông tư này. Danh sách giám định viên sở hữu công
nghiệp được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và trên trang tin điện tử của
Cục Sở hữu trí tuệ cùng Danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp nêu trên.
b) Cục Sở hữu trí tuệ thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về các
thay đổi liên quan đến Thẻ giám định viên của những giám định viên hoạt động cho tổ
chức giám định sở hữu công nghiệp của địa phương tương ứng để phục vụ công tác
cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định tại địa phương.
IV. THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ
CHỨC GIÁM ĐỊNH
1. Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định, lập
và công bố Danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
a) Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng
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nhận tổ chức giám định, lập và công bố Danh sách tổ chức giám định sở hữu công
nghiệp theo thủ tục quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Mục IV của Thông tư này cho
các tổ chức đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
b) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy
chứng nhận tổ chức giám định theo thủ tục quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Mục IV
của Thông tư này cho các tổ chức đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Sở
Khoa học và Công nghệ.
c) Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan tiếp nhận và xem xét
hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định theo thẩm quyền tương ứng quy
định tại điểm a và điểm b trên đây.
2. Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định
Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định gồm các tài liệu sau đây:
a) Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định, làm theo mẫu quy
định tại Phụ lục III của Thông tư này;
b) Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ quy định
tại điểm b khoản 3 Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP;
c) Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa
tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức;
d) Chứng từ nộp phí, lệ phí.
3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định
Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học
và Công nghệ xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:
a) Trường hợp hồ sơ đáp ứng quy định tại khoản 2 Mục IV của Thông tư này và
tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Mục I của Thông tư này, Cục
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp
Giấy chứng nhận tổ chức giám định, trong đó ghi rõ tên đầy đủ, tên giao dịch, địa chỉ
của tổ chức và chuyên ngành giám định của tổ chức tương ứng với chuyên ngành giám
định của các giám định viên thuộc tổ chức, Danh sách giám định viên sở hữu công
nghiệp là thành viên của tổ chức.
b) Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc tổ chức không đáp ứng các điều kiện quy
định tại khoản 3 Mục I của Thông tư này, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ
lý do và ấn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra thông báo để tổ chức nộp hồ sơ sửa
chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi hết thời hạn đã ấn định mà tổ chức nộp hồ
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sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý
kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục trưởng Cục Sở
hữu trí tuệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định từ chối cấp Giấy
chứng nhận tổ chức giám định, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
c) Giấy chứng nhận tổ chức giám định được làm theo mẫu quy định tại Phụ lục
VI của Thông tư này.
4. Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định
a) Theo yêu cầu của tổ chức giám định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định
trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ...) đến
mức không sử dụng được; hoặc có sự thay đổi liên quan đến các thông tin đã được ghi
nhận trong Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm a khoản 3 Mục IV của Thông tư
này.
b) Tổ chức giám định có nghĩa vụ làm thủ tục yêu cầu cơ quan đã cấp Giấy chứng
nhận tổ chức giám định cấp lại Giấy chứng nhận để ghi nhận lại các thay đổi nêu tại
điểm a khoản này.
c) Quy định tại khoản 2 và khoản 3 Mục IV của Thông tư này cũng được áp dụng
đối với thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định; riêng thời hạn Cục Sở hữu
trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ là 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ.
d) Trong trường hợp Giấy chứng nhận tổ chức giám định bị lỗi do Cục Sở hữu trí
tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận gây ra, thì cơ quan đã cấp
Giấy chứng nhận có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận miễn phí trong thời hạn 5
ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của tổ chức giám định.
5. Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết
định thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định trong các trường hợp sau đây:
a) Có chứng cứ khẳng định rằng Giấy chứng nhận được cấp trái với quy định của
pháp luật;
b) Tổ chức không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Mục I của
Thông tư này;
c) Tổ chức chấm dứt hoạt động giám định.
6. Lập và công bố Danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, thông
báo thay đổi liên quan đến Giấy chứng nhận tổ chức giám định
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a) Cục Sở hữu trí tuệ lập Danh sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp, ghi
nhận, xoá tên tổ chức giám định trong Danh sách tổ chức giám định sở hữu công
nghiệp theo Quyết định cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định và
công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ.
b) Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cho Cục Sở hữu trí tuệ mọi thông tin về
việc cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định để phục vụ việc lập Danh
sách tổ chức giám định sở hữu công nghiệp nêu tại điểm a khoản này.
V. THI HÀNH
1. Khiếu nại, tố cáo
Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại; việc tố cáo, giải quyết tố cáo đối với các
hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Thẻ
giám định viên, Giấy chứng nhận tổ chức giám định được thực hiện theo quy định của
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
2. Phí, lệ phí
Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí kiểm tra nghiệp vụ giám định, thẩm
định hồ sơ, cấp, cấp lại Thẻ giám định viên và Giấy chứng nhận tổ chức giám định quy
định tại Thông tư này được tạm thời áp dụng theo quy định tương ứng đối với dịch vụ
đại diện sở hữu công nghiệp tại Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm
2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở
hữu công nghiệp cho đến khi có quy định khác.
3. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ
Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết. /.

Nơi nhận:
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Công Thương; Tài chính; Công an; Văn
hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Thông tin và Truyền thông;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Sở Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư
pháp);
- Công báo, website Chính phủ;
- Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, SHTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Quân
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Phụ lục I
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA NGHIỆP VỤ
GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Cá nhân dưới đây đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định
sở hữu công nghiệp

1

NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA

Tên đầy đủ:
Địa chỉ:
Điện thoại:

2

CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA

Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Kiểu dáng công nghiệp
Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý
Các quyền sở hữu công nghiệp khác

3

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tờ khai theo mẫu
Bản sao (có chứng thực) bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học
Chuyên ngành kỹ thuật; khoa học vật lý, hoá học, sinh học
Chuyên ngành khác
Giấy xác nhận quá trình công tác (nếu người đăng ký có yêu cầu
được miễn môn kiểm tra)

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

02 ảnh cỡ 3x4 cm
Chứng từ nộp phí, lệ phí

4

CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ KIỂM TRA

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khai tại:………….. ngày … tháng ... năm …
Chữ ký, họ tên người đăng ký

Chú thích: Trong Tờ khai này, người đăng ký đánh dấu "x" vào ô vuông

nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp

Phụ lục II
MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI
YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Cá nhân dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Thẻ giám định
viên sở hữu công nghiệp

1

NGƯỜI YÊU CẦU

Tên đầy đủ:
Điện thoại:

Địa chỉ:
Giấy CMND (số):

2

NỘI DUNG YÊU CẦU

Cấp Thẻ lần đầu
Cấp lại Thẻ
Lý do cấp lại:

Số Thẻ đã cấp:
Thẻ bị mất

Thẻ bị lỗi

Thẻ bị hỏng

Thay đổi thông tin trong Thẻ:

3

CHUYÊN NGÀNH GIÁM ĐỊNH

Sáng chế và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Kiểu dáng công nghiệp
Nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý
Các quyền sở hữu công nghiệp khác

4

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tờ khai theo mẫu
Bản gèc/b¶n sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám
định viên sở hữu công nghiệp
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

02 ảnh cỡ 3x4 cm
Thẻ đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất)
Chứng từ nộp phí, lệ phí (trừ trường hợp đề nghị cấp lại Thẻ do lỗi
của Cục Sở hữu trí tuệ)

Chú thích: Trong Tờ khai này, người yêu cầu đánh dấu "x" vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là
phù hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Thẻ giám định viên thì chỉ phải khai những thông tin liên quan đến lý do yêu
cầu cấp lại Thẻ.

g

CAM KẾT CỦA NGƯỜI YÊU CẦU

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khai tại: ….. ngày … tháng … năm…
Chữ ký, họ tên người yêu cầu

2

Phụ lục III
MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008

của Bộ Khoa học và Công nghệ)

TỜ KHAI
YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Kính gửi: [Cơ quan cấp Giấy chứng nhận]
[Địa chỉ cơ quan cấp Giấy chứng nhận]
Tổ chức dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng
nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở
hữu công nghiệp

1

TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

Tên đầy đủ:
Địa chỉ:

Điện thoại:

2

NỘI DUNG YÊU CẦU

Cấp Giấy chứng nhận lần đầu
Cấp lại Giấy chứng nhận
Lý do cấp lại:

3

Giấy chứng nhận bị mất

Giấy chứng nhận bị lỗi

Giấy chứng nhận bị hỏng

Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC
Stt

4

Số Giấy chứng nhận đã cấp:

Họ và tên

Số Thẻ giám định viên

CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Chuyên ngành

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Tờ khai theo mẫu
Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ
Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao
động giữa tổ chức và giám định viên thuộc tổ chức

Cán bộ nhận đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại,
trừ trường hợp bị mất)
Chứng từ nộp phí, lệ phí (trừ trường hợp đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận)

Chú thích: Trong Tờ khai này người khai đơn đánh dấu “x” vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù
hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN thì chỉ phải khai
những thông tin liên quan đến lý do yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận.

g

CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI ĐƠN

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Khai tại: ………… ngày … tháng … năm …
Chữ ký, họ tên người khai đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu)

Phụ lục IV
MẪU THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THẺ GIÁM ĐỊNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Số: …../TG§V
Ảnh
3x4cm

Họ và tên: ………………………………………….……………..
Địa chỉ thường trú: …………………….………………………...
Giấy CMND (số):………do Công an..……cấp ngày……………
Chuyên ngành: .……………………………..…….. ……………..

Chữ ký
của Người được cấp Thẻ

CỤC TRƯỞNG
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Thẻ này được cấp theo Quyết định số ….…./QĐ-SHTT ngày….. tháng..…. năm……
của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.
2. Người được cấp Thẻ này được hành nghề giám định sở hữu công nghiệp theo chuyªn
ngµnh gi¸m ®Þnh ®· ®−îc ghi nhËn và có nghĩa vụ yêu cầu cấp lại Thẻ khi có thay đổi
thông tin liên quan đã được ghi nhận trong Thẻ.
3. Thẻ này bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:
a) Có chứng cứ khẳng định Thẻ được cấp trái với quy định pháp luật;
b) Người được cấp Thẻ không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều
44 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và khoản 2 Mục I của Thông tư số 01/2008/TTBKHCN;
c) Người được cấp Thẻ bị cơ quan có thẩm quyền tước quyền sử dụng Thẻ giám
định viên sở hữu công nghiệp kh«ng thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của
Nghị định số 106/2006/NĐ-CP;
d) Người được cấp Thẻ từ bỏ hoạt động giám định.

ThÎ gi¸m ®Þnh viªn së h÷u c«ng nghiÖp cã kÝch th−íc 12cm x18cm

Phụ lục V
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NGHIỆP VỤ LÀM GIÁM ĐỊNH VIÊN
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008
của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ
Héi ®ång kiÓm tra
nghiÖp vô gi¸m ®Þnh SHCN

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hµ Néi, ngµy

Sè:

th¸ng n¨m

/CN-H§KT

GiÊy chøng nhËn
§ñ ®iÒu kiÖn nghiÖp vô lµm gi¸m ®Þnh viªn së h÷u c«ng nghiÖp
Chñ tÞch héi ®ång kiÓm tra nghiÖp vô
gi¸m ®Þnh së h÷u c«ng nghiÖp
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè .. ngµy . th¸ng . n¨m . cña Bé tr−ëng Bé Khoa häc vµ
C«ng nghÖ vÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång kiÓm tra nghiÖp vô gi¸m ®Þnh së h÷u c«ng nghiÖp;
C¨n cø §iÒu 42 cña NghÞ ®Þnh sè 105/2006/N§-CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2006 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vÒ
b¶o vÖ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ vµ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ së h÷u trÝ tuÖ;
C¨n cø ®iÓm c kho¶n 6 Môc II cña Th«ng t− sè 01/2008/TT-BKHCN ngµy 25 th¸ng
02 n¨m 2008 cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ h−íng dÉn viÖc cÊp, thu håi ThÎ gi¸m ®Þnh
viªn së h÷u c«ng nghiÖp vµ GiÊy chøng nhËn tæ chøc ®ñ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng gi¸m ®Þnh së
h÷u c«ng nghiÖp;
C¨n cø kÕt qu¶ cña kú kiÓm tra nghiÖp vô gi¸m ®Þnh së h÷u c«ng nghiÖp tæ chøc
ngµy . th¸ng . n¨m . t¹i
.,
Chøng nhËn:
Ng−êi ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn nghiÖp vô lµm gi¸m ®Þnh viªn së h÷u
c«ng nghiÖp:
Hä vµ tªn:
§Þa chØ th−êng tró:
GiÊy Chøng minh nh©n d©n (sè): do C«ng an cÊp ngµy
.
Chuyªn ngµnh gi¸m ®Þnh:
GiÊy chøng nhËn nµy cã gi¸ trÞ lµm tµi liÖu nép hå s¬ yªu cÇu cÊp ThÎ gi¸m ®Þnh viªn
së h÷u c«ng nghiÖp trong thêi h¹n 1 n¨m kÓ tõ ngµy cÊp vµ kh«ng cã gi¸ trÞ thay thÕ cho
ThÎ gi¸m ®Þnh viªn së h÷u c«ng nghiÖp./.
Chñ tÞch

Phụ lục VI
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN
HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008
của Bộ Khoa học và Công nghệ)
[C¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn]

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè:

/CN- [ch÷ viÕt t¾t tªn c¬ quan cÊp
GiÊy chøng nhËn]

Hµ Néi, ngµy

th¸ng

n¨m

GiÊy chøng nhËn
Tæ chøc ®ñ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng gi¸m ®Þnh së h÷u c«ng nghiÖp
[Thñ tr−ëng c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËN]
C¨n cø §iÒu lÖ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng cña [C¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn] ban hµnh theo
QuyÕt ®Þnh sè ngµy cña ;
C¨n cø §iÒu 42 cña NghÞ ®Þnh sè 105/2006/N§-CP ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh
phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Së h÷u trÝ tuÖ vÒ b¶o vÖ quyÒn
së h÷u trÝ tuÖ vµ qu¶n lý nhµ n−íc vÒ së h÷u trÝ tuÖ;
C¨n cø ®iÓm a kho¶n 3 Môc IV cña Th«ng t− sè 01/2008/TT-BKHCN ngµy 25 th¸ng 02
n¨m 2008 cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ h−íng dÉn viÖc cÊp, thu håi ThÎ gi¸m ®Þnh viªn së h÷u
c«ng nghiÖp vµ GiÊy chøng nhËn tæ chøc ®ñ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng gi¸m ®Þnh së h÷u c«ng nghiÖp,
Chøng nhËn:
Tæ chøc gi¸m ®Þnh së h÷u c«ng nghiÖp:
Tªn ®Çy ®ñ:
Tªn giao dÞch:
§Þa chØ:
Chuyªn ngµnh gi¸m ®Þnh cña tæ chøc:
Danh s¸ch gi¸m ®Þnh viªn së h÷u c«ng nghiÖp lµ thµnh viªn cña tæ chøc:
Stt

Hä vµ tªn

Sè GiÊy CMND

Sè ThÎ gi¸m ®Þnh viªn

Chuyªn ngµnh

GiÊy chøng nhËn nµy ®−îc cÊp theo QuyÕt ®Þnh sè /Q§-[ch÷ viÕt t¾t tªn c¬ quan ban hµnh
QuyÕt ®Þnh] ngµy th¸ng n¨m cña [Thñ tr−ëng c¬ quan ban hµnh QuyÕt ®Þnh].
[thñ tr−ëng
c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn]

