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PHỤ LỤC 11B 

 

DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

 

Campuchia: 

 

Các quy định liên quan Hỗ trợ kỹ thuật 

Điểm 2(a) Điều 11.22 (Việc đăng ký 

và Đơn đăng ký Nhãn hiệu) 

Với mục đích hỗ trợ các nhu cầu liên 

quan đến việc hoạt động của 

Campuchia, hỗ trợ xây dựng hệ thống 

điện tử để xử lý, đăng ký và duy trì 

nhãn hiệu. 

Điều 1(e) và (f) Điều 11.9 (Điều ước 

đa phương),  

Điều 11.14 (Can thiệp vào các biện 

pháp bảo vệ công nghệ hữu hiệu),  

Điều 11.16 (Giới hạn và ngoại lệ của 

việc quy định bảo hộ và chế tài đối 

với các biện pháp công nghệ và 

RMI),  

Điều 11.19 (Bảo hộ nhãn hiệu), 

khoản 2 Điều 11.22 (Việc đăng ký 

và Đơn đăng ký Nhãn hiệu), 

Điều 11.48 (Bảo hộ giống cây trồng 

mới), 

Điều 11.62 (Tiêu huỷ hàng hoá xâm 

phạm và vật liệu và phương tiện), 

điểm 1(a) Điều 11.64 (Các biện pháp 

tạm thời), điểm 3(b) và (c) Điều 

11.74 (Thủ tục và hình phạt hình sự), 

và Điều 11.75 (Hành động hiệu quả 

chống lại xâm phạm trong môi 

trường kỹ thuật số) 

1.  Hỗ trợ xây dựng năng lực cho:  

 

(a) các chuyên gia và thành viên 

tham gia vào quá trình sửa đổi 

luật để bảo hộ nhãn hiệu âm 

thanh; 

 

(b) thẩm định viên nhãn hiệu, liên 

quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu 

âm thanh; 

 

(c) chuyên gia công nghệ thông tin, 

với mục đích duy trì và phát triển 

hệ thống nộp đơn điện tử về nhãn 

hiệu, sáng chế, giống cây trồng 

mới; và 

 

(d) các chuyên gia và thành viên liên 

quan đến Biện pháp công nghệ 

bảo vệ quyền, Thông tin quản lý 

quyền và thực thi. 

 

2.  Cung cấp kiến thức chuyên môn về 

việc gia nhập Hiệp ước WCT và 

WPPT. 
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Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: 

 

Các quy định liên quan Hỗ trợ kỹ thuật 

Điểm 2(a) Điều 11.22 (Việc đăng ký và 

Đơn đăng ký Nhãn hiệu) 

Với mục đích hỗ trợ các nhu cầu liên 

quan đến việc hoạt động của CHDCND 

Lào, hỗ trợ xây dựng hệ thống điện tử để 

xử lý, đăng ký và duy trì nhãn hiệu. 

 

 

Myanmar: 

 

Các quy định liên quan Hỗ trợ kỹ thuật 

Điều 11.13 (Tổ chức đại diện tập thể) Hỗ trợ liên quan đến việc hoạt động của 

tổ chức quản lý tập thể và việc thành lập, 

cung cấp dịch vụ cho các thành viên của 

tổ chức quản lý tập thể. 

Điều 11.19 (Bảo hộ nhãn hiệu) (liên 

quan đến nhãn hiệu phi truyền thống) 

Hỗ trợ đào tạo kỹ năng cần thiết để thẩm 

định viên nhãn hiệu có năng lực thẩm 

định đối với tất cả các loại nhãn hiệu, 

không giới hạn ở nhãn hiệu truyền thống 

- là nhãn hiệu có thể nhìn thấy bằng mắt 

thường. 

Điểm 2(a) Điều 11.22 (Việc đăng ký và 

Đơn đăng ký Nhãn hiệu) 

Với mục đích hỗ trợ các nhu cầu liên 

quan đến việc hoạt động của Myanmar, 

hỗ trợ xây dựng hệ thống điện tử để xử 

lý, đăng ký và duy trì nhãn hiệu. 

Điểm 2(b) Điều 11.22 (Việc đăng ký 

và Đơn đăng ký Nhãn hiệu) 

Với mục đích hỗ trợ các nhu cầu liên 

quan đến việc hoạt động của Myanmar, 

hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử 

trực tuyến có thể truy cập công khai về 

các đơn đăng ký và văn bằng bảo hộ 

nhãn hiệu. 

Mục D (Chỉ dẫn địa lý) Hỗ trợ thực hiện và phát triển hệ thống 

bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 

Điều 11.69 (Đình chỉ thông quan hàng 

hoá bị nghi ngờ sao lậu quyền tác giả 

hoặc hàng hoá giả mạo nhãn hiệu theo 

hành động mặc nhiên) và Điều 11.70 

(Thông tin chủ thể quyền cung cấp cho 

Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các cơ 

quan Hải quan của Myanmar để kiểm tra 

hiệu quả hàng hóa vi phạm bản quyền và 

hàng giả mạo nhãn hiệu trong quá trình 

thực thi theo hành động mặc nhiên. 
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các cơ quan có thẩm quyền trong 

trường hợp hành động mặc nhiên) 

Điều 11.75 (Hành động hiệu quả chống 

lại xâm phạm trong môi trường kỹ 

thuật số) 

Hỗ trợ các nhu cầu liên quan đến hoạt 

động của Myanmar để có hành động hiệu 

quả chống lại hành vi xâm phạm trong 

môi trường kỹ thuật số. 

 

 

Việt Nam: 

 

Các quy định liên quan Hỗ trợ kỹ thuật 

Các điểm  từ 1(e) đến (g) Điều 11.9 

(Điều ước đa phương), Điều 11.19 

(Bảo hộ nhãn hiệu), và khoản 2 Điều 

11.22 (Việc đăng ký và Đơn đăng ký 

Nhãn hiệu) 

1. Hỗ trợ xây dựng năng lực cho: 

 

(a) thành viên tham gia quá trình sửa 

đổi luật để bảo hộ nhãn hiệu âm 

thanh; 

 

(b) thẩm định viên nhãn hiệu, liên 

quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu âm 

thanh; và 

  

(c) chuyên gia công nghệ thông tin, 

với mục đích duy trì và phát triển 

hệ thống điện tử. 

 

2. Cung cấp kiến thức chuyên môn về 

việc gia nhập Hiệp ước WCT và 

WPPT, và Hiệp ước Marrakesh. 

 


