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I. Quyền hạn của người sử dụng các màn hình công khai
Hệ thống được sử dụng cho tất cả người dùng truy cập, tuy nhiên nếu người dùng
muốn được truy cập sâu hơn, đầy đủ thông tin hơn, thì cần đăng ký tài khoản và
Admin sẽ cấp tài khoản cho người dùng. Mỗi tài khoản được cấp với tên đăng nhập,
mật khẩu cùng với các quyền hạn theo các mức độ được truy cập. Mỗi người dùng đều
có tên đăng nhập riêng, không trùng lặp. Người dùng không thể tự đổi tên đăng nhập
và quyền hạn nhưng có thể và cần đổi mật khẩu để không bị mạo danh.
1. Đăng ký thành viên
Tại màn hình trang chủ, người dùng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Nhấn nút [Đăng ký] tại góc trên bên phải màn hình

Bước 2: Màn hình đăng ký thành viên hiển thị
o Người dùng chọn Combobox (Thành viên hoặc cá nhân)
o Nhập tên đăng nhập
o Số điện thoại
o

Tên đầy đủ

o

Email

o Địa chỉ
o Mật khẩu đăng nhập
o Xác nhận mật khẩu
o Mã xác nhận
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Chú ý:
o Các trường dữ liệu có dấu * là thông tin bắt buộc nhập và nhập đúng định
dạng. Nếu người dùng bỏ trống hoặc nhập sai định dạng những trường có
dấu *. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo yêu cầu nhập hoặc nhập lại các text
box bắt buộc mà người dùng đang bỏ trống hoặc nhập sai định dạng.
Bước 3: Tích chọn “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản của Viện
KHSHTT” và Nhấn nút [Đăng ký] để gửi thông tin đăng ký cho Admin và chờ
duyệt. Khi có kết quả duyệt, hệ thống sẽ gửi Account và mật khẩu vào Email mà
người dùng đã đăng ký.
2. Đăng nhập
Tại màn hình trang chủ, người dùng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tại góc trên bên phải màn hình bấm chọn [Đăng nhập]

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp

II. Đăng nhập chương trình
Hệ thống chạy trên Web, vì vậy cần chạy một trình duyệt Web, tốt nhất là sử
dụng Internet Explorer có sẵn trên Windows. Khi đó chỉ cần bấm vào biểu tượng của
trình duyệt Google Chrome

trên máy tính. Trong cửa sổ trình duyệt, hãy điền
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địa chỉ ứng dụng (URL) của hệ thốnghttp://ipplatform.vipri.gov.vn/để chạy ứng dụng.
Khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị màn hình làm việc như minh hoạ trong
Hình sau:

III. Hướng dẫn sử dụng các màn hình công khai
Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị màn hình trang chủ có chứa
các module chức năng như: Tra cứu thông tin, Dịch vụ thông tin, Sàn giao dịch, Cập
nhật thông tin, Giới thiệu và hướng dẫn, Hỏi và đáp, Tin tức, Công báo tháng.
1. Module tra cứu thông tin
Chức năng tra cứu cơ sử dữ liệu cho phép người dùng công khai chọn để tra cứu,
tìm kiếm đối tượng Sở hữu công nghiệp trong Cơ sở dữ liệu của Viện KHSHTT và các
Cơ sở dữ liệu liên kết.
Để vào được màn hình chức năng tra cứu thông tin, người dùng có thể thực hiện
theo các bước sau:
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Tại màn hình Trang chủ chọn Module [TRA CỨU THÔNG TIN]

Chọn đối tượng tra cứu: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa
lý, cơ sở dữ liệu liên kết.
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1.1. Chức năng tra cứu sáng chế
Chức năng này cho phép tra cứu thông tin sáng chế đăng ký/bảo hộ tại Việt Nam,
người dùng có thể sử dụng công cụ tra cứu đơn giản hoặc tra cứu cơ bản hoặc tra cứu
nâng cao .

 Tra cứu đơn giản: Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhập thông tin tìm kiếm rồi
nhấn nút <Tra cứu>.

Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm
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Tại màn hình kết quả tìm kiếm, người dùng có thể lựa chọn thông tin hiển thị
theo yêu cầu bằng cách nhấn vào chức năng <Khác>, hệ thống hiển thị màn hình
“Chọn các cột thông tin cần hiển thị”. Tích chọn các cột hiển thị tên lưới dữ liệu, nhấn
nút <Đồng ý>.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các màn hình công khai trên IPPLATFORM
Trang 8

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

 Tra cứu cơ bản: Tại màn hình tra cứu cơ bản, nhấn chọn chức năng <Tra
cứu cơ bản>.

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu cơ bản, người dùng nhập thông tin cần tra
cứu rồi nhấn nút <Tra cứu>. Kết quả tra cứu cơ bản sẽ hiển thị dữ liệu trên lưới.

 Tra cứu nâng cao: Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhấn chọn chức năng <Tra
cứu nâng cao> hệ thống hiển thị màn hình tra cứu cơ bản.
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Nhập thông tin vào các trường tìm kiếm trong danh sách có sẵn rồi nhấn nút
<Tra cứu>, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm.

1.2. Chức năng tra cứu kiểu dáng công nghiệp
Chức năng này cho phép tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp đăng ký/bảo hộ
tại Việt Nam, người dùng có thể sử dụng công cụ tra cứu đơn giản hoặc tra cứu cơ bản
hoặc tra cứu nâng cao.
.
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 Tra cứu đơn giản: Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhập thông tin tìm kiếm rồi
nhấn nút <Tra cứu>.

Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm
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Tại màn hình kết quả tìm kiếm, người dùng có thể lựa chọn thông tin hiển thị
theo yêu cầu của mình bằng cách nhấn vào chức năng <Khác>, hệ thống hiển thị màn
hình “Chọn các cột thông tin cần hiển thị”. Tích chọn các cột hiển thị tên lưới dữ liệu,
nhấn nút <Đồng ý>.
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 Tra cứu cơ bản: Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhấn chọn chức năng <Tra
cứu cơ bản>.

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu cơ bản, người dùng nhập thông tin cần tra
cứu rồi nhấn nút <Tra cứu>. Kết quả tra cứu nâng cao sẽ hiển thị dữ liệu trên lưới.

 Tra cứu nâng cao: Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhấn chọn chức năng <Tra
cứu nâng cao>hệ thống hiển thị màn hình tra cứu nâng cao.
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Nhập thông tin vào các trường tìm kiếm trong danh sách có sẵn rồi nhấn nút
<Tra cứu>, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm.
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1.3. Chức năng tra cứu nhãn hiệu
Chức năng này cho phép tra cứu thông tin nhãn hiệu đăng ký/bảo hộ tại Việt Nam,
người dùng có thể sử dụng công cụ tra cứu đơn giản hoặc tra cứu cơ bản hoặc tra cứu
nâng cao.

 Tra cứu đơn giản: Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhập thông tin tìm kiếm rồi
nhấn nút <Tra cứu>.

Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm
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Tại màn hình kết quả tìm kiếm, người dùng có thể lựa chọn thông tin hiển thị
theo yêu cầu của mình bằng cách nhấn vào chức năng <Khác>, hệ thống hiển thị màn
hình “Chọn các cột thông tin cần hiển thị”. Tích chọn các cột hiển thị tên lưới dữ liệu,
nhấn nút <Đồng ý>.
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 Tra cứu cơ bản: Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhấn chọn chức năng <Tra
cứu cơ bản>.

Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu cơ bản, người dùng nhập thông tin cần tra
cứu rồi nhấn nút <Tra cứu>. Kết quả tra cứu cơ bản sẽ hiển thị dữ liệu trên lưới.
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 Tra cứu nâng cao: Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhấn chọn chức năng <Tra
cứu nâng cao>hệ thống hiển thị màn hình tra cứu nâng cao.

Nhập thông tin vào các trường tìm kiếm trong danh sách có sẵn rồi nhấn nút
<Tra cứu>, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm.
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1.4. Chức năng tra cứu chỉ dẫn địa lý
Chức năng này đang trong quá trình xây dựng.
1.5. Chức năng tra cứu thông tin liên kết
Chức năng này cho phép tra cứu thông tin cơ sở dữ liệu liên kết, gồm: cơ sở dữ
liệu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của một số cơ quan
sở hữu trí tuệ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Hệ thống hiển thị danh sách các đường link liên kết, người dùng muốn tra cứu
thông tin nào thì nhấn chọn vào đường link đó, hệ thống sẽ hiển thị màn hình tra cứu
của cơ sở dữ liệu đó.
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2. Module dịch vụ thông tin
Tại màn hình trang chủ Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công
nghiệp, chọn module [Dịch vụ thông tin].

Sau khi nhấn chọn module Dịch vụ thông tin hệ thống hiển thị màn hình như sau:
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Tại màn hình Dịch vụ thông tin người dùng có thể thực hiện các dịch vụ thông
tin (Nộp đơn đăng ký SHCN, Theo dõi Đơn/Bằng SHCN, tra cứu thông tin SHCN, theo
dõi tình tình đăng ký/ bảo hộ SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng
SHCN, giám định SHCN, Hỗ trợ thực thi quyền SHCN, định giá TSTT, khác) tương
ứng với từng đối tượng (Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý).
2.1. Dịch vụ nộp đơn đăng ký SHCN
2.1.1. Nộp đơn đăng ký SHCN cho đối tượng sáng chế
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Nộp đơn đăng ký SHCN” và
đối tượng “Sáng chế”. Hệ thống hiển thị màn hình “Nộp đơn đăng ký sáng chế”
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Nộp đơn đăng ký sáng chế nhập các thông tin cho các trường
“Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu về thời
hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu nộp đơn đăng ký. Hệ thống hiển
thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.1.2. Nộp đơn đăng ký SHCN cho đối tượng kiểu dáng công nghiệp
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Nộp đơn đăng ký SHCN” và
đối tượng “kiểu dáng công nghiệp”. Hệ thống hiển thị màn hình “Nộp đơn đăng ký
kiểu dáng công nghiệp”

Chú ý: Trong màn hình Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp các trường dữ
liệu “Tên, địa chỉ, Email, điện thoại, tên KDCN, lĩnh vực sử dụng, tóm tắt KDCN, yêu
cầu về thời hạn” là phần thông tin bắt buộc phải nhập dữ liệu.
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 Tại màn hình Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp nhập các thông tin
cho các trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”,
“Yêu cầu về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu nộp đơn đăng ký. Hệ thống hiển
thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.1.3. Nộp đơn đăng ký SHCN cho đối tượng nhãn hiệu
Tại màn hình Dịch vụ, tích chọn Dịch vụ “Nộp đơn đăng ký SHCN” và đối tượng
“Nhãn hiệu”. Hệ thống hiển thị màn hình “Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu”

Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhập các thông tin cho các
trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu
về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu nộp đơn đăng ký. Hệ thống hiển
thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.1.4. Nộp đơn đăng ký SHCN cho đối tượng chỉ dẫn địa lý

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các màn hình công khai trên IPPLATFORM
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Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Nộp đơn đăng ký SHCN” và
đối tượng “Chỉ dẫn địa lý”. Hệ thống hiển thị màn hình “Nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa
lý”.

Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý nhập các thông tin cho các
trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu
về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu nộp đơn đăng ký. Hệ thống hiển
thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.2. Dịch vụ Theo dõi Đơn/Bằng SHCN
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Theo dõi đơn bằng SHCN”
và chọn đối tượng. Hệ thống hiển thị màn hình “Theo dõi Đơn/Bằng SHCN”
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Theo dõi Đơn/Bằng SHCN nhập các thông tin cho các trường
: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu báo
cáo lần đầu”, “Yêu cầu báo cáo lần tiếp theo” và gửi đính kèm các tài liệu
cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu Theo dõi Đơn/Bằng SHCN. Hệ
thống hiển thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.3. Dịch vụ tra cứu thông tin SHCN
2.3.1. Tra cứu thông tin SHCN cho đối tượng sáng chế
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Tra cứu thông tin SHCN” và
chọn đối tượng “Sáng chế”. Hệ thống hiển thị màn hình “Tra cứu thông tin sáng chế”
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Tra cứu thông tin sáng chế nhập các thông tin cho các
trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu
về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.:
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu tra cứu thông tin sáng chế, hệ
thống hiển thị gửi yêu cầu thành công .

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.3.2. Tra cứu thông tin SHCN cho đối tượng kiểu dáng công nghiệp
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Tra cứu thông tin SHCN” và
chọn đối tượng “Kiểu dáng công nghiệp”. Hệ thống hiển thị màn hình “Tra cứu thông
tin kiểu dáng công nghiệp”.
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Tra cứu thông tin kiểu dáng công nghiệp nhập các thông tin
cho các trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”,
“Yêu cầu về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu tra cứu thông tin kiểu dáng công
nghiệp, hệ thống hiển thị gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.3.3. Tra cứu thông tin SHCN cho đối tượng nhãn hiệu
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Tra cứu thông tin SHCN” và
chọn đối tượng “Nhãn hiệu”. Hệ thống hiển thị màn hình “Tra cứu thông tin Nhãn
hiệu”.
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Tra cứu thông tin nhãn hiệunhập các thông tin cho các
trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu
về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu tra cứu thông tin nhãn hiệu, hệ
thống hiển thị gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.3.4. Tra cứu thông tin SHCN cho đối tượng chỉ dẫn địa lý
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Tra cứu thông tin SHCN” và
chọn đối tượng “chỉ dẫn địa lý”. Hệ thống hiển thị màn hình “Tra cứu thông tin chỉ
dẫn địa lý”.
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Tra cứu thông tin chỉ dẫn địa lý nhập các thông tin cho các
trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu
về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu tra cứu thông tin chỉ dẫn địa lý,
hệ thống hiển thị gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.4. Dịch vụ theo dõi tình hình đăng ký/bảo hộ SHCN
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Theo dõi tình hình đăng
ký/bảo hộ SHCN” và chọn đối tượng (sáng chế/kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu). Hệ
thống hiển thị màn hình “Theo dõi tình hình đăng ký/bảo hộ SHCN”.
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Theo dõi tình hình đăng ký/bảo hộ SHCN nhập các thông tin
cho các trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào” (nhập số đơn/bằng
cần theo dõi tình hình đăng ký/bảo hộ), “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu báo cáo
lần đầu”, “Yêu cầu báo cáo lần tiếp theo” và gửi đính kèm các tài liệu cần
thiết/liên quan.

o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu theo dõi tình hình đăng ký/bảo
hộ SHCN. Hệ thống hiển thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.5. Dịch vụ đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN
2.5.1. Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN cho đối tượng sáng chế
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Đánh giá khả năng bảo
hộ/sử dụng đối tượng SHCN” và chọn đối tượng “Sáng chế”. Hệ thống hiển thị màn
hình “Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN”
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCNnhập
các thông tin cho các trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu
cầu kết quả”, “Yêu cầu về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần
thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu Đánh giá khả năng bảo hộ/sử
dụng đối tượng SHCN, hệ thống hiển thị gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.5.2. Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN cho đối tượng kiểu dáng
công nghiệp
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Đánh giá khả năng bảo
hộ/sử dụng đối tượng SHCN” và chọn đối tượng “Kiểu dáng công nghiệp”. Hệ thống
hiển thị màn hình “Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN”.
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tinbắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN nhập
các thông tin cho các trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu
cầu kết quả”, “Yêu cầu về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần
thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu Đánh giá khả năng bảo hộ/sử
dụng đối tượng SHCN cho đối tượng kiểu dáng công nghiệp, hệ thống
hiển thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.5.3. Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN cho đối tượng nhãn hiệu
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Đánh giá khả năng bảo
hộ/sử dụng đối tượng SHCN” và chọn đối tượng “nhãn hiệu”. Hệ thống hiển thị màn
hình “Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN”
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN nhập
các thông tin cho các trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu
cầu kết quả”, “Yêu cầu về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần
thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu Đánh giá khả năng bảo hộ/sử
dụng đối tượng SHCN cho đối tượng nhãn hiệu, hệ thống hiển thị thông
báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.5.4. Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN cho đối tượng Chỉ dẫn địa
lý
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Đánh giá khả năng bảo
hộ/sử dụng đối tượng SHCN” và chọn đối tượng “chỉ dẫn địa lý”. Hệ thống hiển thị
màn hình “Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN”.
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN nhập
các thông tin cho các trường: “Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu
cầu kết quả”, “Yêu cầu về thời hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần
thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu Đánh giá khả năng bảo hộ/sử
dụng đối tượng SHCN cho đối tượng chỉ dẫn địa lý, hệ thống hiển thị
thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tinvừa nhập.

2.6. Dịch vụ giám định SHCN
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Giám định SHCN” và chọn
đối tượng. Hệ thống hiển thị màn hình “Giám định SHCN”.
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Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tinbắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Giám định SHCN nhập các thông tin cho các trường: “Người
yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu về thời hạn” và
gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu giám định SHCN, hệ thống hiển
thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

2.7. Dịch vụ hỗ trợ thực thi quyền SHCN
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Hỗ trợ thực thi quyền
SHCN” và chọn đối tượng. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu“Hỗ trợ thực thi quyền
SHCN”.
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Thực thi quyền SHCN nhập các thông tin cho các trường
“Người yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu về thời
hạn” và gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu hỗ trợ thực thi quyền SHCN, hệ
thống hiển thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tinvừa nhập.

2.8. Dịch vụ định giá TSTT
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Định giá TSTT” và chọn đối
tượng. Hệ thống hiển thị màn hình “Định giá TSTT”.
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Định giá TSTT nhập các thông tin cho các trường: “Người
yêu cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu về thời hạn” và
gửi đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu cầu hỗ trợ định giá TSTT, hệ thống
hiển thị thông báo gửi yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tinvừa nhập.

2.9. Dịch vụ khác
Tại màn hình Dịch vụ thông tin, tích chọn Dịch vụ “Khác” và chọn đối tượng. Hệ
thống hiển thị màn hình “Yêu cầu khác”
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
 Tại màn hình Yêu cầu khác nhập các thông tin cho các trường: “Người yêu
cầu”, “Thông tin đầu vào”, “Yêu cầu kết quả”, “Yêu cầu về thời hạn” và gửi
đính kèm các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi yêu cầu” để gửi yêu khác, hệ thống hiển thị thông báo gửi
yêu cầu thành công.

o

Bạn bấm nút “Hủy” để hủy bỏ thông tinvừa nhập.

3. Module sàn giao dịch
Tại màn hình trang chủ Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công
nghiệp,chọn module [Sàn giao dịch].
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Sau khi nhấn chọn module Sàn giao dịch hệ thống hiển thị màn hình như sau:
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Tại màn hình Sàn giao dịch người dùng có thể xem thông tin chào bán dịch vụ
SHCN và thông tin chào mua dịch vụ SHCN; thông tin chào bán đối tượng SHCN và
thông tin chào mua đối tượng SHCN. Người dùng tích chọn thông tin sản phẩm để
xem chi tiết.
Để đăng tin chào mua/chào bán dịch vụ SHCN hay chào mua/chào bán đối tượng
SHCN, người dùng nhấn chọn chức năng <Đăng tin>.
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Màn hình “Đăng tin chào mua dịch vụ SHCN”, nhập thông tin các trường dữ
liệu, nhấn nút <Đăng tin> để đăng thông tin chào mua dịch vụ SHCN lên sàn giao
dịch

Màn hình “Đăng tin chào bán dịch vụ SHCN”, nhập thông tin các trường dữ liệu,
nhấn nút <Đăng tin> để đăng thông tin chào bán dịch vụ SHCN lên sàn giao dịch.
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Màn hình “Đăng tin chào bán đối tượng SHCN”, nhập thông tin các trường dữ
liệu, nhấn nút <Đăng tin> để đăng thông tin chào bán đối tượng SHCN lên sàn giao
dịch.
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Màn hình “Đăng tin chào mua đối tượng SHCN”, nhập thông tin các trường dữ
liệu, nhấn nút <Đăng tin> để đăng thông tin chào mua đối tượng SHCN lên sàn giao
dịch.
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Để nhận được sự tư vấn của Viện KHSHTT liên quan đến vấn đề đăng tin, kết nối…,
người dùng nhấn nút “Tư vấn”.
4. Module cập nhật thông tin
Tại màn hình trang chủ Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công
nghiệp,chọn module [Cập nhật thông tin].

Màn hình cập nhật thông tin
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Chú ý: Các trường có đánh dấu (*) là trường thông tin bắt buộc phải nhập dữ
liệu.
Tại màn hình Cập nhật cơ sở dữ liệu nhập các thông tin cho các trường: “Thông tin
người cập nhật”, “Cập nhật thông tin”, “Thông tin cần cập nhật” (lựa chọn theo danh
mục các thông tin cần cập nhật) và đính kèm theo các tài liệu cần thiết/liên quan.
o

Bấm nút “Gửi thông tin cập nhật”, hệ thống hiển thị thông báo gửi
thông tin cập nhật thành công.

o

Bấm nút “Hủy” để hủy gửi thông tin cập nhật.

5. Module hỏi và đáp
Tại màn hình trang chủ Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công
nghiệp,chọn module [Hỏi và đáp].
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Màn hình “Hỏi và đáp”

Gửi câu hỏi
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 Để gửi thêm câu hỏi nhấn nút <Gửi câu hỏi>, màn hình gửi câu hỏi nhập
đầy đủ thông tin và nhấn nút <Gửi>.

 Tại màn hình Hỏi và đáp, để xem chi tiết câu hỏi và câu trả lời người dùng
nhấn chọn vào nội dung câu hỏi. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết câu hỏi và câu
trả lời.
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6. Module Công báo trong tháng
Tại màn hình trang chủ Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công
nghiệp,chọn module [Công báotháng].

Màn hình “Công báotháng”
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Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

Nhập thông tin tìm kiếm công báo trong tháng theo các trường dữ liệu Chọn loại
công báo A, B, chọn đối tượng, chọn tháng, chọn thông tin hiển thị: Tên, chủ đơn,
ngày công bố đơn, chủ bằng, ngày cấp bằng, đối tượng. Sau đó nhấn nút <Tìm kiếm>
thông tin Công báo tháng sẽ hiển thị trên lưới dữ liệu.
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