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BẢNG GIÁ - DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN ĐĂNG KÝ 
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP1 

IPTC  xin thông báo đến Quý khách hàng biểu giá dịch vụ đăng ký Kiểu dáng công 
nghiệp như sau: 

Mức giá cơ sở , áp dụng cho một (01) mẫu kiểu dáng công nghiệp (7 hình) là: 
2.783.000 VNĐ (chưa bao gồm phí nộp đơn), được trình bày chi tiết các khoản phí/ 
lệ phí trong Bảng 1 bên dưới. 

Bảng 1 Mức giá cơ sở ,áp dụng cho một (01) mẫu kiểu dáng công nghiệp 

STT Nội dung các khoản phí/ lệ phí Phí/ lệ phí 
Quốc gia 

Phí dịch 
vụ 

1 Phí chuẩn bị đơn (soạn đơn, in ấn, nộp hồ 
sơ)  

1.500.000 
 

2 Phí tư vấn thành phần đăng ký bảo hộ kiểu 
dáng công nghiệp và chỉnh sửa bản mô tả   

3 Phí nộp đơn cho 01 kiểu dáng công nghiệp 150.000 

4 Lệ phí công bố đơn 120.000 

5 Phí công bố từ hình thứ hai trở đi (6 hình) 360.000  

6 Lệ phí tra cứu thông tin phục vụ xét nghiệm 480.000 

7 Phí thẩm định nội dung 700.000 

8 Lệ phí cấp bằng độc quyền Kiểu dáng công 
nghiệp 120.000 

9 Lệ phí đăng bạ Bằng độc quyền Kiểu dáng 
công nghiệp 120.000 

10 Lệ phí đăng bạ từ hình thứ hai trở đi (6 hình) 360.000 

																																																													
1	Bảng	giá	tham	khảo,	có	thể	tăng	hoặc	giảm	tuỳ	theo	nhu	cầu	thực	tế	
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11 Lệ phí công bố quyết định cấp bằng độc 
quyền Kiểu dáng công nghiệp 120.000  

12 Lệ phí công bố quyết định từ hình thứ hai trở 
đi (6 hình) 360.000  

13 Phí theo dõi đơn  1.030.000 

Tổng 2.890.000 2.530.000  

Tổng cộng (bao gồm 10% VAT)  2.783.000 
 

Bảng 2. Mức giá tăng thêm khi tăng thêm cho một (01) đối tượng bảo hộ; 

STT Nội dung các khoản phí/ lệ phí Phí/ lệ phí 
Quốc gia 

Phí dịch 
vụ 

1 Lệ phí tra cứu thông tin phục vụ xét nghiệm từ đối 
tượng thứ 2 trở đi  480.000 

700.000 
2 Phí thẩm định nội dung từ đối tượng thứ 2 trở đi 700.000 

 

 

 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 
Những giá trị gia tăng (added values) khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ đại 
diện đăng ký nhãn hiệu của IPTC: 
Được tư vấn về thiết kế kiểu dáng công nghiệp, phân nhóm để đạt được phạm vi 
bảo hộ TỐI ƯU. 
Được hưởng thụ một dịch vụ theo dõi đơn ( application prosecution) CHẤT 
LƯỢNG ( thời hạn từ khi nộp đơn đến khi nhận GCN ĐKKGCN không quá 24 
tháng) 
Được phụ vụ ÂN CẦN , CHUYÊN NGHIỆP 
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