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BẢNG BÁO GIÁ – DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH1
IPTC xin thông báo đến quý khách hàng biểu giá dịch vụ đại diện đăng ký sáng chế
như sau:
1. Mức giá cơ sở, áp dụng cho một (01) đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích
có một (01) điểm bảo hộ độc lập , với Bản mô tả không dài quá sáu (06) trang
A4: 15.125.000 VNĐ ( chưa bao gồm phí nộp đơn), được trình bày chi tiết các
khoản phí/ lệ phí nêu trong Bảng 1 bên dưới.
2. Mức giá tăng thêm khi tăng thêm : một (01) điểm bảo hộ độc lập; một (01)
trang của bản mô tả; một (01) hình vẽ được trình bày chi tiết các khoản phí/ lệ
phí trong Bảng 2 bên dưới.
Bảng 1 Mức giá cơ sở , áp dụng cho một (01) đơn đăng ký sáng chế/ giải pháp
hữu ích có một (01) điểm bảo hộ độc lập, với bản mô tả không dài quá sáu (06)
trang.
STT
1
2
2.1

2.1
3
4

1

Nội dung các khoản phí/ lệ phí
Tư vấn đối tượng đăng ký bảo hộ, đánh giá sơ bộ
khả năng đăng ký bảo hộ sáng chế
Chuẩn bị đơn (soạn thảo các tài liệu của đơn)
Chuẩn bị tờ khai ( thực hiện phân loại quốc tế
(IPC)) và các giấy tờ cần thiết khác của đơn đăng
ký
Tra cứu thông tin phục vụ viết bản mô tả, đánh giá
sáng chế; (5 ngày làm việc)
Viết, hoàn thiện bản mô tả sáng chế. (10 ngày làm
việc)
Nộp đơn đăng ký có một (01) điểm bảo hộ độc lập;
bản mô tả dài sáu (06) trang
Theo dõi đơn cho đến khi có quyết đinh cuối cùng

Phí / lệ phí
Quốc gia

Phí dịch
vụ

1.000.000

4.250.000
7.300.000
150.000

Bảng giá mang tính tham khảo, giá trị có thể thấp hoặc cao hơn tuỳ nhu cầu thực tế
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4.1

Công bố đơn

120.000

4.2

Thẩm định nội dung

900.000

4.3

Tra cứu thông tin phục vụ thẩm định nội dung

600.000

4.4

Cấp văn bằng bảo hộ

120.000

4.5

Đăng bạ Văn bằng bảo hộ

120.000

4.6

Công bố quyết định cấp Văn bằng bảo hộ
Phí sử dụng văn bằng bảo hộ năm thứ nhất (01) cho
một (01) điểm bảo hộ độc lập

120.000

Tổng

2.430.000

4.7

1.200.000

300.000

Tổng cộng (bao gồm 10%VAT)

13.750.000
15.125.000

Bảng 2 Mức giá tăng thêm khi tăng thêm một (01) điểm bảo hộ độc lập; một
(01) trang của bản mô tả; một (01) hình vẽ.
STT
5

6

7
8
9
10

Nội dung các khoản phí/ lệ phí

Phí/ lệ phí Phí dịch
Quốc gia
vụ
Soạn thảo bản mô tả cho mỗi điểm độc lập từ thử hai
1.850.000
trở đi
Nếu bản mô tả sáng chế có trên 6 trang. Từ trang thứ
250.000
40.000
bảy (07) trở đi mỗi trang phải nộp thêm
Lệ phí công bố đơn
Nếu có trên (01) hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp
thêm cho mỗi hình
Lệ phí xét nghiệm nội dung cho mỗi yêu cầu bảo hộ
độc lập từ thứ hai trở đi
Lệ phí tra cứu thông tin phục vụ xét nghiệm cho mỗi
yêu cầu bảo hộ độc lập từ thứ hai trở đi
Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ từ điểm độc lập thứ hai ,
mỗi điểm
Lệ phí đăng bạ văn bằng bảo hộ

60.000
900.000
600.000
100.000
120.000
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Nếu có trên một (01) hình, từ hình thứ hai nộp thêm

60.000

Lệ phí công bố quyết định cấp Văn bằng bảo hộ

120.000

Nếu có trên một (01) hình, từ hình thứ hai nộp thêm

60.000

Phí duy trì hiệu lực cho mỗi điểm độc lập của yêu
cầu bảo hộ

12

Năm thứ 1; năm thứ 2 (mỗi năm)

800.000

Năm thứ 3; năm thứ 4 ( mỗi năm)

1.000.000

Năm thứ 5; năm thứ 6( mỗi năm)

1.300.000

Năm thứ 7; năm thứ 8( mỗi năm)

1.700.000

Năm thứ 9; năm thứ 10 ( mỗi năm)

2.300.000

Năm thứ 11; năm thứ 13 ( mỗi năm)

3.000.000

Năm thứ 14; năm thứ 16 ( mỗi năm)

3.800.000

Năm thứ 17; năm thứ 20( mỗi năm)

4.700.000

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 sáng chế của IPTC
1. Đạt được phạm vi bảo hộ TỐI ỨU đối với sáng chế/ giải pháp hữu ích;
2. Được thụ hưởng một dịch vụ theo dõi đơn (application prosecution)
CHẤT LƯỢNG (thời hạn nhận bằng độc quyền sáng chế /độc quyền giải
pháp hữu ích không quá 36 tháng);
3. Được phục vụ ÂN CẦN, CHUYÊN NGHIÊP

