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Giới hạn trách nhiệm. Án phẩm này nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về tra cứu thông tin sáng 
chế, mà không nhằm thay thế ý kiến tư vấn pháp lý. Việc đề cập đến tên công ty, tổ chức và trang 
web của họ trong ấn phẩm này không có ý nghĩa là sự xác nhận của WIPO .
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uu Giới thiệu chung

Những năm gần đây, việc tiếp cận các thông tin công nghệ đang gia tăng 
một cách nhanh chóng nhờ ngày càng có nhiều tài liệu kỹ thuật tồn tại dưới 
định dạng kỹ thuật số và sự phát triển vượt bậc của các thiết bị điện tử phục 
vụ cho việc phân phối và tiếp nhận thông tin. Vì số lượng nguồn thông tin 
phục vụ cho công chúng ngày càng gia tăng nên việc tìm kiếm những thông 
tin hữu ích có liên quan lại trở nên khó khăn hơn.

Tài liệu hướng dẫn này có mục đích hỗ trợ người sử dụng trong việc tra cứu 
thông tin công nghệ có trong các tư liệu sáng chế - một nguồn thông tin kỹ 
thuật, pháp lý và kinh doanh dồi dào được trình bày trong các định dạng 
chuẩn và chưa được công bố ở bất cử nơi nào khác. Mặc dù tài liệu này chỉ 
tập trung vào thông tin sáng chế, nhưng nhiều kỹ năng tra cứu nêu trên 
cũng có thể được áp dụng để tra cứu các nguồn thông tin công nghệ phi 
sáng chế khác.

uu Hệ thống sáng chế hoạt động như thế nào?

Bằng độc quyền sáng chế có hai chức năng chính:

• Chức năng bảo hộ: Bằng độc quyền sáng chế cho phép chủ sở hữu sáng
chế ngăn chặn người khác khai thác sáng chế được bảo hộ ở một quốc
gia hoặc khu vực nhất định, và trong một thời hạn nhất định, thường là
không quá 20 năm.

• Chức năng bộc lộ thông tin: Bằng độc quyền sáng chế cho phép công
chúng tiếp cận các thông tin liên quan đến các công nghệ mới nhằm
kích thích sáng tạo và góp phần phát triển kinh tế.

Bảo hộ

Đơn sáng chế có thể nộp qua các con đường sau:

• Con đường quốc gia: Đơn sáng chế thường được nộp tại Cơ quan Sáng
chế quốc gia. Bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp và chỉ có hiệu lực
trong lãnh thổ quốc gia đó, phù hợp với pháp luật của quốc gia đó. Đơn
sáng chế đó cũng có thể nộp tại nhiều quốc gia khác theo quy định của
pháp luật sáng chế tại từng quốc gia có liên quan.
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• Con đường khu vực: ở một số khu vực, đơn sáng chế có thể nộp tại Cơ
quan Sáng chế của khu vực, ví dụ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ khu vực châu
Phi (ARIPO) hoặc Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO). Đơn sáng chế khu
vực có hiệu lực giống như đơn được nộp tại các quốc gia thành viên của
Hiệp ước hợp tác sáng chế khu vực và, trong nhiều trường hợp, được Cơ
quan Sáng chế khu vực cấp “một nhóm” bằng độc quyền sáng chế một
cách tập trung. Để có hiệu lực ở cấp quốc gia, bản dịch bằng ngôn ngữ
quốc gia sở tại của bằng độc quyền sáng chế có thể được yêu cầu nộp

• Con đường quốc tế: Bất kỳ công dân hoặc cư dân nào của nước thành
viên Hiệp ước PCT đều có thể nộp đơn sáng chế quốc tế tại Cơ quan
Sáng chế của nước sở tại hoặc tại Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu
trí tuệ thế giới (WIPO) hoặc Cơ quan Sáng chế khu vực. Chỉ bằng việc
nộp một đơn sáng chế quốc tế duy nhất, đơn sẽ có hiệu lực như đơn
quốc gia được nộp tại các nước thành viên PCT được chỉ định. Mặc dù
phần lớn thủ tục nộp đơn sáng chế được thực hiện trong pha quốc tế,
nhưng bằng độc quyền sáng chế chỉ được cấp bởi mỗi Cơ quan Sáng chế
của nước thành viên được chỉ định trong pha quốc gia.

Mặc dù thủ tục cấp bằng độc quyền sáng chế giữa các cơ quan sáng 
chế là khác nhau nhưng có thể khái quát hóa theo các bước sau:

• Nộp đơn: Người nộp đơn có thể lựa chọn con đường nộp đơn, ví dụ,
theo con đường quốc gia, khu vực hay quốc tế và tiến hành nộp đơn.
Bước nộp đơn đầu tiên được gọi là nộp đơn để hưởng “quyền ưu tiên”,
từ đó lần lượt nộp đơn quốc gia, khu vực hoặc quốc tế trong thời hạn
hưởng quyền ưu tiên là 1 năm theo Công ước Paris về bảo hộ sở hữu
công nghiệp.

• Thẩm định hình thức: Cơ quan sáng chế phải đảm bảo rằng mọi
thủ tục hành chính phù hợp, ví dụ, các tài liệu có liên quan đã có
đủ trong đơn và các loại phí đã được nộp.

• Tra cửu tình trạng kỹ thuật: Ở nhiều quốc gia, nhưng không phải tất cả, cơ
quan sáng chế tiến hành tra cứu tình trạng kỹ thuật, cụ thể là tình trạng kỹ
thuật của tất cả các thông tin công nghệ có liên quan được công chúng biết
đến tại thời điểm nộp đơn sáng chế. Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu và thẩm
định viên có năng lực trong lĩnh vực kỹ thuật cụ thể của đơn, “báo cáo tra
cứu” được soạn thảo để so sánh các dấu hiệu kỹ thuật của sáng chế được yêu
cầu bảo hộ với các dấu hiệu của giải pháp kỹ thuật đã biết.

• Công bố đơn: ở hầu hết các nước, đơn sáng chế được công bố sau 18
tháng kể từ ngày ưu tiên, nghĩa là sau ngày nộp đơn đầu tiên.
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• Thẩm định nội dung: Nếu báo cáo tra cứu tình trạng kỹ thuật đã có sẵn,
thẩm định viên sẽ kiểm tra xem đơn có đáp ứng các yêu cầu về khả năng
bảo hộ độc quyền hay không, nghĩa là sáng chế có tính mới, trình độ
sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp hay không so với các giải
pháp kỹ thuật được liệt kê trong báo cáo tra cứu. Thẩm định viên có thể
đồng ý cấp bằng độc quyền sáng chế mà không yêu cầu việc sửa chữa
nào, hay có thể thay đổi phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ để phản
ánh giải pháp kỹ thuật đã biết, hoặc từ chối bảo hộ.

• Cấp bằng/từ chối: Thẩm định viên có thể đồng ý cấp bằng độc quyền
sáng chế mà không yêu cầu việc sửa chữa nào, hay có thể thay đổi
phạm vi của các điểm yêu cầu bảo hộ để phản ánh giải pháp kỹ thuật
đã biết, hoặc từ chối bảo hộ.

• Phản đối:  Trong thời hạn nhất định, nhiều Cơ quan Sáng chế cho phép
bên thứ ba phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế với lý do rằng
trên thực tế sáng chế không đáp ứng các điều kiện bảo hộ đối với sáng
chế.

• Khiếu nại: Nhiều Cơ quan Sáng chế cho phép thủ tục khiếu nại
sau khi thẩm định nội dung hoặc sau thủ tục phản đối đơn.

Hình 1. Thủ tục cấp bằng sáng chế

Nộp đơn

Thẩm định 
hình thức

Tra cứu tình trạng
          kỹ thuật

Công bố

Cấp/
Từ chối

Thẩm định 
nội dung

Phản đối
(trong một số trường hợp)

Khiếu nại
(trong một số trường hợp)
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Bộc lộ thông tin

Chức năng quan trọng thứ hai của hệ thống sáng chế là bộc lộ thông tin, 
nghĩa là bằng độc quyền sáng chế cho phép công chúng tiếp cận thông tin 
về các công nghệ mới nhằm kích thích sáng tạo và góp phần tăng trưởng 
kinh tế.

Mặc dù bảo hộ sáng chế mang tính chất lãnh thổ, chỉ có hiệu lực pháp luật 
tại quốc gia nơi bằng độc quyền sáng chế đó được cấp, nhưng thông tin có 
trong tài liệu sáng chế thì có tính chất toàn cầu, được cung cấp cho tất cả cá 
nhân hoặc tổ chức trên thế giới, nhằm cho phép người bất kỳ tìm hiểu và 
học tập những kiến thức này.

uu Tại sao phải sử dụng thông tin sáng chế?

Thông tin sáng chế là một nguồn thông tin quan trọng đối với các nhà 
nghiên cứu, tác giả sáng chế, doanh nhân, các doanh nghiệp thương mại, 
cũng như các chuyên gia sáng chế. Thông tin sáng chế có thể hỗ trợ những 
người sử dụng thông tin để:
• Tránh những nỗ lực nghiên cứu và triển khai trùng lặp;
• Xác định rõ khả năng bảo hộ của sáng chế;
• Tránh xâm phạm độc quyền sáng chế của người khác;
• Xác định được giá trị sáng chế của mình, cũng như của những người khác;
• Khai thác công nghệ có trong đơn sáng chế không được cấp bằng độc

quyền sáng chế hoặc không được bảo hộ độc quyền ở một số nước
nhất định, hoặc bằng độc quyền sáng chế đã hết hiệu lực bảo hộ;

• Thu thập thông tin về các hoạt động sáng tạo và định hướng kinh
doanh của đối thủ cạnh tranh trong tương lai;

• Nâng cao chất lượng của các quyết định kinh doanh, ví dụ, ký kết hợp đồng
li-xăng, thiết lập quan hệ đối tác về công nghệ, mua lại và sáp nhập doanh
nghiệp;

• Xác định xu hướng phát triển chủ đạo của các lĩnh vực công nghệ cụ
thể, ví dụ, các lĩnh vực công nghệ liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe
công đồng, bảo vệ môi trường, và xây dựng cơ sở cho việc hoạch định
chính sách.
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uu Thông tin sáng chế bao gồm những gì?

Thông tin sáng chế có chứa tất cả thông tin đã được công bố 
trong tài liệu sáng chế hoặc thông tin thu được từ việc phân tích số liệu 
thống kê về nộp đơn sáng chế, bao gồm:

• Thông tin kỹ thuật có chứa trong các bản mô tả và hình vẽ minh
họa sáng chế;

• Thông tin pháp lý chứa trong các điểm yêu cầu bảo hộ xác định
phạm vi bảo hộ của sáng chế và tình trạng pháp lý của sáng chế;

• Thông tin liên quan đến kinh doanh chứa trong dữ liệu viện dẫn,
xác định tác giả sáng chế, ngày nộp đơn, nước xuất xứ, v.v..

• Thông tin liên quan đến chính sách công thu được từ việc phân tích
xu hướng nộp đơn mà các nhà hoạch định chính sách sẽ sử dụng, ví
dụ, chính sách công nghiệp quốc gia.

Cụ thể, thông tin sáng chế còn đề cập đến:

• Người nộp đơn: Tên của cá nhân hoặc công ty nộp đơn đăng ký sáng
chế cụ thể;

• Tác giả sáng chế: Tên của một hoặc nhiều người đã tạo công nghệ
mới và phát triển sáng chế;

• Bản mô tả sáng chế: Sự giải thích rõ ràng và súc tích về các công
nghệ hiện có liên quan đến sáng chế mới, và sự giải thích về cách
thức mà sáng chế sẽ được sử dụng để giải quyết những vấn đề kỹ
thuật mà những công nghệ hiện có chưa giải quyết được; các ví dụ cụ
thể về công nghệ mới cũng thường sẽ được đưa ra;

• Yêu cầu bảo hộ: Xác định tình trạng pháp lý của đối tượng được yêu
cầu bảo hộ mà người nộp đơn xem đó là sáng chế của mình và hình
thức bảo hộ được yêu cầu và được cấp; mỗi điểm yêu cầu bảo hộ là một
câu đơn theo mẫu chuẩn nhằm xác định rõ sáng chế và những dấu hiệu
kỹ thuật duy nhất của sáng chế; yêu cầu bảo hộ phải rõ ràng, súc tích và
được minh họa một cách đầy đủ trong bản mô tả;

• Nộp đơn để hưởng quyền ưu tiên: là việc nộp đơn đầu
tiên mà trên cơ sở đó việc nộp tiếp theo trong pha quốc gia, khu vực
hoặc quốc tế có thể được thực hiện trong thời hạn ưu tiên 1 năm;1

• Ngày ưu tiên: là ngày nộp đơn đầu tiên mà kể từ ngày đó thời hạn bảo
hộ độc quyền sáng chế sẽ được tính nếu sáng chế được cấp bằng độc
quyền, và cũng là ngày bắt đầu của thời hạn 1 năm ưu tiên cho các đơn
nộp sau đó;

1  Nhóm các đơn sáng chế mà dựa trên một đơn duy nhất như được mô tả trên đây được gọi là “sáng chế 
đồng dạng”. Việc xác định các đơn của sáng chế đồng dạng không chỉ cho biết những nước hoặc khu 
vực mà đơn sáng chế được nộp, mà còn chỉ ra các bản dịch của đơn ở các ngôn ngữ khác nhau.
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• Ngày nộp đơn: là ngày nộp đơn sáng chế riêng biệt tại một Cơ quan nhận đơn
cụ thể, và là ngày mà thời hạn bảo hộ độc quyền sáng chế sẽ được tính nếu sáng
chế được cấp bằng độc quyền sáng chế;

• Quốc gia được chỉ định: đó là những nước mà độc quyền sáng chế có thể được
mở rộng nếu đơn sáng chế được nộp theo con đường khu vực hoặc quốc tế;

• Tình trạng pháp lý: Cho biết sáng chế có được cấp bằng độc quyền hay không;
nếu có, thì những quốc gia hay khu vực nào bằng độc quyền sáng chế đã được
cấp; và liệu bằng độc quyền sáng chế còn hay hết hiệu lực, hay đã bị hủy hiệu lực
tại một quốc gia hoặc lãnh thổ nhất định;

• Trích dẫn và tài liệu tham khảo: Một số tài liệu sáng chế nhất định có thể dẫn
chiếu đến các thông tin công nghệ có liên quan khác được người nộp đơn hoặc
thẩm định viên sáng chế tìm ra trong quá trình thực hiện thủ tục cấp bằng độc
quyền sáng chế; các trích dẫn và tài liệu tham khảo đó bao gồm tài liệu sáng chế
và tài liệu phi sáng chế;

• Dữ liệu thư mục: đề cập đến nhiều dữ liệu xuất hiện ở trang đầu tiên của tài
liệu sáng chế hoặc của đơn tương ứng, và có thể bao gồm dữ liệu nhận dạng về
tác giả, dữ liệu về nộp đơn quốc gia, dữ liệu về quyền ưu tiên, dữ liệu công bố
đơn, dữ liệu phân loại và các dữ liệu khác liên quan đến nội dung kỹ thuật của
đơn;

• Mã loại tài liệu: được sử dụng để phân biệt các tài liệu sáng chế được
công bố theo loại và tình trạng pháp lý (xem Tiêu chuẩn ST.16 của
WIPO); ví dụ, mã A1 được sử dụng cho đơn đã được công bố có kèm
theo Báo cáo tra cứu quốc tế; mã A2 được sử dụng cho đơn đã được
công bố nhưng không có Báo cáo tra cứu quốc tế, và mã A3 được sử
dụng cho Báo cáo tra cứu quốc tế được công bố độc lập với đơn;

• Mã nhận dạng quốc tế (INID - được dùng để xác định các dữ liệu thư
mục): để nhận biết các nội dung khác nhau của dữ liệu thư mục (xem
Tiêu chuẩn ST.9 của WIPO); ví dụ, “11” là số bằng độc quyền sáng chế,
“54” là tên sáng chế; danh mục đầy đủ về mã nhận dạng quốc tế có thể
được tìm thấy tại:
www.wipo.int/standards/en/pdf/03-09-01.pdf#INID

• Mã quốc gia: để chỉ các quốc gia khác nhau bằng 2 ký tự, ví dụ, “WO” là
Văn phòng quốc tế của WIPO; danh mục mã quốc gia có thể xem tại
Tiêu chuẩn ST.3 của WIPO.
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Hình 2. Trang đầu tiên của đơn sáng chế

Phân loại

Ngày nộp đơn

Ngày ưu tiên

Người nộp đơn

Tác giả sáng chế

Tên sáng chế

Các quốc gia
được chỉ định

Tóm tắt
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uu Có thể tìm thông tin sáng chế?

Thông tin sáng chế được đưa đến với công chúng thông qua một loạt cơ sở 
dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu chứa một tập hợp các tư liệu sáng chế nhất định. 
Hiện tại, không có cơ sở dữ liệu nào chứa tất cả tư liệu sáng chế đã được 
công bố trên toàn thế giới từ trước đến nay. Vì vậy, có thể phải tham vấn 
nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau để tìm ra và truy cập các tài liệu sáng chế mà 
bạn quan tâm.

Nhiều Cơ quan Sáng chế quốc gia và khu vực cho phép truy cập miễn phí 
các cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến của họ, cũng như các tư liệu sáng chế 
chọn lọc từ các Cơ quan Sáng chế khác. Danh mục các cơ sở dữ liệu sáng 
chế quốc gia có tại:
www.wipo.int/patentscope/en/dbsearch/national_databases.html

WIPO cho phép truy cập miễn phí tất cả đơn sáng chế quốc tế được nộp 
theo PCT  và các tài liệu khác liên quan đến đơn, và tập hợp các dữ liệu 
sáng chế của nhiều quốc gia và khu vực thông qua dịch vụ tra cứu 
PATENTSCOPE®:
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

Một số tổ chức thương mại hoặc phi lợi nhuận cũng cung cấp dịch vụ truy 
cập miễn phí vào các cơ sở dữ liệu thông tin sáng chế. Một số tổ chức 
thương mại đã xây dựng và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng đối với 
việc truy cập thông tin này trên cơ sở khách hàng phải trả một khoản phí 
nhất định, kể cả dịch vụ cung cấp các bản dịch thông tin sáng chế và phân 
loại thêm một cách có hệ thống, ví dụ, thành phần và phản ứng hóa học 
hay các trình tự sinh học.

Ngoài ra, các dịch vụ tra cứu chuyên nghiệp cũng được cung cấp nhằm 
thực hiện những tra cứu về tình trạng kỹ thuật cho người nộp đơn tiềm 
năng, và điều đó có thể là hữu ích nếu việc tra cứu ban đầu này không đem 
lại kết quả mong muốn. Danh sách các tổ chức cấp dịch vụ thông tin sáng 
chế có thể được tìm thấy tại: www.piug.org/vendors.php

2  Có thể xem thêm thông tin về Hiệp ước Hợp tác về sáng chế tại  
www.wipo.int/pct/en/treaty/about.htm
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uu Có thể tra cứu thông tin sáng chế bằng cách nào? 

Việc tra cứu tư liệu sáng chế sẽ cho phép bạn tìm thấy các thông tin về xu 
hướng phát triển gần đây của một loạt lĩnh vực kỹ thuật. Trên thực tế, 
trong một số lĩnh vực công nghệ, những phát triển mới đầu tiên và đôi khi 
chỉ được bộc lộ trong tài liệu sáng chế. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là sự có 
hạn của dữ liệu đang được tra cứu. Không có bất cứ dữ liệu nào chứa tất cả 
thông tin kỹ thuật hiện có, hay toàn bộ thông tin sáng chế hiện có. Thông 
tin có thể bị giới hạn về thời gian lưu trữ hay quốc gia cung cấp nguồn 
thông tin hoặc các công cụ được sử dụng để tra cứu.

Việc tra cứu hiệu quả tư liệu sáng chế và các nguồn thông tin công nghệ 
khác thường đòi hỏi nền kiến thức vững về lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến 
sáng chế. Hiểu biết về thuật ngữ và các vấn đề liên quan trong lĩnh vực này 
cũng là rất cần thiết nếu phải xác định các tiêu chuẩn tra cứu phù hợp.

Các tiêu chuẩn mà có thể được sử dụng để tra cứu các sáng chế có liên 
quan là:

• Từ khóa
• Phân loại sáng chế

• Ngày (ví dụ, ngày ưu tiên, ngày nộp đơn, ngày công bố, ngày cấp bằng)

• Các số tham chiếu hay nhận dạng sáng chế (ví dụ, số đơn, số công bố,
số bằng)

• Tên người nộp đơn/người được chuyển nhượng hay tác giả sáng chế

Các tiêu chuẩn tra cứu khác nhau có thể được hỗ trợ bởi các dịch vụ tra 
cứu khác nhau. Một số dịch vụ tra cứu có thể cho phép tra cứu tài liệu sáng 
chế ở phạm vi rộng, trong khi một số dịch vụ khác lại giới hạn các tiêu 
chuẩn tra cứu.
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Lưu ý!

Các nội dung có trên tài liệu sáng chế có thể được tra cứu bằng cách sử 
dụng các điều kiện tra cứu nêu trên, và các điều kiện tra cứu này cũng là 
khác nhau giữa các dịch vụ tra cứu. Hầu hết các dịch vụ tra cứu cho phép 
người sử dụng tra cứu dữ liệu thư mục/trang đầu của tài liệu, nghĩa là tất cả 
dữ liệu có trong đơn sáng chế trừ bản mô tả và yêu cầu bảo hộ. Một số dịch 
vụ tra cứu, kể cả PATENTSCOPE của WIPO, cho phép tra cứu toàn văn, 
bao gồm bản mô tả và yêu cầu bảo hộ của sáng chế. Phạm vi các dữ liệu tra 
cứu có thể cũng giới hạn hơn đối với những tài liệu sáng chế cũ. Ví dụ, 
trong một số trường hợp, những tài liệu sáng chế cũ chỉ có thể tra cứu được 
theo tên sáng chế hay theo số tham chiếu của sáng chế.

Khoảng thời gian từ ngày nộp đơn và ngày công bố. Giai đoạn từ ngày ưu tiên 
của đơn đến ngày công bố đơn là 18 tháng. Tuy nhiên, nếu bằng độc quyền sáng 
chế được cấp thì chủ sở hữu sáng chế được phép ngăn cấm bên thứ ba khai thác 
thương mại đối với công nghệ có liên quan kể từ ngày ưu tiên. Để giảm nguy cơ 
xâm phạm quyền của người khác, cần được giám sát tư liệu sáng chế ở nước 
hoặc khu vực có liên quan để biết được các tài liệu sáng chế mới nhất được công 
bố.

Một số dịch vụ tra cứu sẽ cho phép bạn sử dụng các hệ thống thông báo, 
như RSS feeds, để theo dõi sự phát triển của một lĩnh vực công nghệ cụ 
thể.

Tra cứu bằng từ khóa

Nhìn chung, cơ sở dữ liệu sáng chế có thể tra cứu được bằng cách sử dụng 
các từ khóa mô tả công nghệ hay về các vấn đề mà công nghệ sẽ giải 
quyết.

Để việc tra cứu có hiệu quả, nên sử dụng các công cụ sau:

• Các từ khóa (toán tử Boolean): Các từ khóa có thể được kết hợp với
nhau và/hoặc loại trừ nhau bằng cách sử dụng “toán tử Boolean”, như:
“AND”, “ANDNOT” (hay đơn giản là “NOT”), “OR”, “XOR” và
“NEAR”, ví dụ:
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tennis VÀ quả bóng è

tennis VÀ KHÔNG quả bóng è

tennis HOẶC quả bóng è

tennis XOR ball è

tennis NEAR ball è

Các tài liệu chứa cả hai từ “tennis” và “quả 
bóng”
Các tài liệu chứa từ “tennis” nhưng không 
chứa từ “quả bóng”
Các tài liệu chứa từ “tennis” hoặc “quả 
bóng”  hoặc cả hai từ này
Các tài liệu chứa từ “tennis” hoặc “quả 
bóng”  nhưng không chứa cả hai từ này 
Các tài liệu chứa cả hai từ "tennis" hoặc quả  
bóng nằm trong 1 số lượng từ nhất định 
khác3

Toán tử “NEAR” có thể hữu ích để tìm kiếm những tư liệu chứa cả hai 
thuật ngữ (ví dụ, “cắt kim loại”, “kim loại dùng để cắt” và “cắt bằng kim 
loại”), nhưng lại bỏ qua các tài liệu trong đó các thuật ngữ xuất hiện 
trong bối cảnh không liên quan đến nhau, mà việc tra cứu này có thể 
phải sử dụng toán tử “VÀ”.

• Sử dụng ký tự cụt:  Các từ ngữ có thể được thông qua các ký tự cụt, 
nghĩa là cắt ngắn thuật ngữ gốc hay số lượng ký tự ban đầu, bằng cách rút 
gọn số lượng ký tự thông qua việc sử dụng toán tử đại diện, thường là 
dấu sao (*), dấu hỏi (?), ký hiệu đồng đôla ($), hay ký hiệu phần trăm (%), 
để làm tăng phạm vi kết quả tra cứu, ví dụ:

elect* è Tất cả tài liệu chứa từ “elect,” ví dụ,
“electricity”, “electrical”, “electron” (nhưng cũng 
có thể bao gồm cả các từ như “election”, 
“electoral”, v.v., mà không liên quan đến nội dung 
cần tra cứu, đó là các công nghệ liên quan đến 
điện)

Một số dịch vụ tra cứu cho phép sử dụng các ký tự cụt ở cả trước và 
sau của cụm từ cần tra cứu, nhưng nhiều dịch vụ như Dịch vụ tra cứu 
PATENTSCOPE® của WIPO chỉ cho phép sử dụng ký tự cụt ở bên 
phải của cụm từ cần tra cứu. Một số dịch vụ tra cứu coi tất cả thuật 
ngữ tra cứu là chính bản thân của thuật ngữ mà không cần sử dụng 
toán tử đại diện.

3. Trong Dịch vụ tra cứu PATENTSCOPE® của WIPO, dãy mặc định mà trong đó thuật ngữ tra cứu kết hợp với toán tử 
NEAR phải có ít nhất 5 ký tự. Một dãy ký tự do người sử dụng thiết lập có thể được xác định bằng cách thêm dấu ngã (~) 
và con số tương ứng vào sau thuật ngữ tra cứu (ví dụ, "bóng tennis” ~10).
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• Sử dụng toán tử lồng nhau. Sử dụng toán tử lồng nhau là việc sử
dụng toán tử nhằm tổ chức các yêu cầu tra cứu để giải quyết các
cú pháp tra cứu có thể gây ra sự nhầm lẫn, ví dụ:

tennis AND quả bóng OR vợt è

(tennis AND quả bóng) OR vợt è

tennis AND (quả bóng OR vợt) è

Hai kết quả tra cứu cần được giải 
quyết
Các tài liệu chứa từ “tennis” và 
“bóng" hoặc “vợt” sẽ hiển thị 

Các tài liệu chứa từ “tennis” và 
hoặc từ “bóng” hoặc “vợt” sẽ 
được hiển thị

Thứ tự mặc định khi các toán tử được sử dụng trong trường hợp 
không có các từ ngữ cần tra cứu là khác nhau giữa các dịch vụ tra 
cứu. Do đó, các toán tử lồng nhau sẽ được sử dụng khi phối hợp 
toán tử Boolean nhằm đảm bảo rằng việc tra cứu được thực hiện 
như mong muốn.

• Sử dụng cụm từ. Nếu bạn sử dụng một nhóm từ trong dấu ngoặc kép (“ ”)
thì những từ nằm trong dấu ngoặc kép sẽ được coi là một thuật ngữ duy
nhất. Điều này cho phép bạn tra cứu một cụm từ gồm nhiều từ hơn là sử
dụng từng từ cụ thể như những thuật ngữ riêng biệt, ví dụ:

bóng tennis è

“bóng tennis” è

Các tài liệu chứa cả từ “tennis" và 
“bóng” (được mặc định là có toán tử 
"AND" sẽ được hiển thị
 Chỉ các tài liệu chứa cụm từ “bóng 
tennis” hiền thị
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Lưu ý!
Đa ngôn ngữ. Tư liệu sáng chế tồn tại dưới nhiều ngôn ngữ. Thực tế này cần 
được lưu ý khi tiến hành tra cứu sáng chế. Ví dụ, đơn quốc tế được nộp theo 
Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (PCT) phải có tên sáng chế và bản tóm tắt bằng cả 
tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng các nội dung khác của đơn (ví dụ, bản mô tả và 
yêu cầu bảo hộ) có thế dùng các ngôn ngữ khác. Vì vậy, việc sử dụng các thuật 
ngữ bằng tiếng Anh để tra cứu chi có thể mang lại kết quả là các tài liệu bằng 
tiếng Anh. Một vài thuật ngữ nhất định có thể tồn tại ở nhiều ngôn ngữ nhưng 
lại có nghĩa khác nhau trong từng ngôn ngữ. Ví dụ, thuật ngữ “vent” trong tiếng 
Anh được sử dụng để mô tả hành vi mở hay đề cập đến một cửa hàng, nhưng lại 
có nghĩa là “gió” trong tiếng Pháp.

Sai chính tả. Mặc dù đã có các cơ chế kiểm soát chất lượng trong quá trình cấp 
bằng độc quyền sáng chế, nhưng không phái lúc nào các thuật ngữ cũng được 
đánh máy đúng.
Từ đồng nghĩa hoặc tên khoa học.  Các công nghệ có thể được mô tả bằng cách 
sử dụng nhiều thuật ngữ thông dụng hoặc kỹ thuật khác nhau.

Hãy lưu ý đến các từ đồng nghĩa (ví dụ, bằng cách sử dụng từ điển kỹ thuật 
chuyên ngành) và cố gắng tìm ra khái niệm có tính tổng quát liên quan 
đến sáng chế (các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản hay kỹ thuật chủ yếu). Các từ 
khóa được sử dụng theo cách này có thể được sử dụng kết hợp với các 
công cụ tra cứu nêu trên (toán tử Boolean, ký tự cụt và toán tử lồng nhau).

Tra cứu theo phân loại sáng chế
Tất cả tài liệu sáng chế đều được phân loại riêng bằng cách sử dụng một hệ 
thống đã được chuẩn hóa để xác định nhóm hay các nhóm công nghệ mà 
việc cải tiến công nghệ đó được mô tả trong tài liệu tương ứng. Những hệ 
thống phân loại này là độc lập về ngôn ngữ và thuật ngữ, và được thẩm 
định viên sáng chế có chuyên môn áp dụng đối với sáng chế và các tài liệu 
kỹ thuật khác. Do đó, việc tra cứu các tài liệu theo phân loại sáng chế có 
thể giúp vượt qua một số bẫy khi tra cứu bằng từ khóa.

Hệ thống phân loại sáng chế được sử dụng rộng rãi nhất là Hệ thống Phân 
loại sáng chế quốc tế (IPC). Thông tin thêm về Hệ thống IPC có thể được 
tìm thấy tại: www.wipo.int/classifications/ipc/en

Hệ thống IPC bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực công nghệ hiện tại. IPC 
thường xuyên được cập nhật để nâng cao chất lượng của Hệ thống này và 
đáp ứng sự phát triển của khoa học và công nghệ. Trong phiên bản mới 
nhất, IPC chia công nghệ ra thành gần 70.000 lĩnh vực hoặc nhóm. Mỗi 
nhóm mô tả một lĩnh vực công nghệ cụ thể và được xác định bằng một “ký 
hiệu phân nhóm”, bao gồm một chuỗi con số và ký tự. Các ký hiệu của 
IPC có thể được tìm thấy trong dữ liệu thư mục có trong các tài liệu sáng 
chế đã được công bố.
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Hệ thống IPC được tổ chức theo cấu trúc thứ bậc. Từ bậc cao nhất đến bậc 
thấp nhất, bao gồm: phần, lớp, phân lớp và nhóm (nhóm chính và phân 
nhóm). Mỗi phần đều có tiêu đề và mã ký tự như sau:

A
B
C
D
E
F
G
H

Các nhu cầu của đời sống của con người
Các quy trình công nghệ; Giao thông vận tải
Hóa học và luyện kim
Dệt; Giấy
Xây dựng; Mỏ
Cơ khí; Chiếu sáng; Cấp nhiệt; Vũ khí; Kỹ thuật nổ 
Vật lý
Điện

Từ phần (bậc cao nhất) đến phân nhóm (phân cấp thấp nhất), ví dụ, mã 
“C21B 7/10” có thể được phân nhỏ ra như sau:

è Phần C: Hóa học và luyện kim
è Lớp C21: Luyện sắt
è Phân lớp C21B: Sản xuất sắt, gang hay thép 
è Nhóm chính C21B 7/00: Lò cao
è Phân nhóm C21B 7/00: Các phương pháp và thiết bị làm nguội

Ví dụ, một tra cứu được thực hiện bằng cách sử dụng phân lớp C21B sẽ 
cho ra tất cả các dữ liệu được phân nhóm theo nhóm chính C21B 7/00 
cũng như các nhóm chính C21B 3/00, C21B 5/00 và v.v...

Phân nhóm được tiếp tục phân nhỏ bằng một hay nhiều dấu chấm nằm 
trước tiêu đề của phân nhóm để chỉ ra vị trí bậc của mỗi phân nhóm. Một 
phân nhóm với một số dấu chấm sẽ tạo nên những phân nhóm gần nhất 
trên nó mà có ít hơn một chấm. Trong ví dụ ở trang sau, các phân nhóm 
C02F 1/461 và C02F 1/469 (cấp độ hai dấu chấm) biểu thị sự phân nhỏ của 
phân nhóm C02F 1 /46 (mức độ một dấu chấm).
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Lưu ý!

Hình 3. Các mức độ dấu chấm của Bảng phân loại IPC

Để xác định các chỉ số IPC liên quan, có thể tiến hành tra cứu  chỉ số IPC 
theo từ khóa tại website của WIPO có địa chỉ: http://web2.wipo.int/
ipcpub/#refresh=page&notion=scheme&version=”0 140101 sử dụng 
chức năng “STATS”. Nhập từ khóa và hệ thống sẽ cung cấp danh sách các 
chỉ số IPC liên quan đến từ khóa đã nhập.

Các hệ thống phân loại đáng lưu ý khác được các Cơ quan Sáng chế sử dụng 
bao gồm: 

• Hệ thống Phân loại sáng chế châu Âu (ECLA), dựa trên IPC nhưng chia
các phân nhóm cụ thể hơn;

• Hệ thống Danh mục tập tin (FI), do Cơ quan Sáng chế Nhật Bản sử
dụng, dựa trên IPC nhưng có các phân nhóm phụ và các yếu tố phân
loại bổ sung (“thuật ngữ F”) được sử dụng nhằm để chỉ ra các dấu hiệu
hay khía cạnh kỹ thuật cụ thể của sáng chế;

Sự thiếu hụt của việc phân loại lại IPC. IPC được sửa đổi định kỳ nhằm đáp ứng 
sự phát triển các công nghệ mới. Đơn sáng chế được công bố sau ngày ban hành 
phiên bản mới của IPC thường sẽ mang ký hiệu cùa phiên bản mới nhất, nhưng 
một số tài liệu sáng chế cũ có thể không được phân loại lại ngay lập tức (hoặc có 
thể sẽ không được phân loại lại) và do đó, chỉ có thể tra cứu được khi sử dụng 
các ký hiệu của IPC trong các phiên bản cũ hơn hoặc sử dụng các công cụ tra 
cứu khác (không sử dụng IPC).   
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Tra cứu theo số/ngày nộp đơn
Các tài liệu sáng chế đều được gắn các số nhận dạng riêng trong mỗi giai 

đoạn thẩm định sáng chế, cụ thể là:

• số đơn;
• số công bố; và
• số bằng, nếu bằng độc quyền được một Cơ quan Sáng chế quốc gia hay

khu vực cấp.

Tài liệu sáng chế cũng lưu trữ các ngày quan trọng, bao gồm:

• ngày nộp đơn;
• ngày công bố; và
• ngày ưu tiên (ngày nộp đơn sáng chế trên cơ sở yêu cầu hưởng quyền

ưu tiên).

Khi được cấp bằng độc quyền, đơn sáng chế quốc gia hoặc khu vực sẽ có 
ngày cấp bằng. Đơn sáng chế quốc tế vào pha quốc gia cũng được cấp số 
đơn quốc gia và ngày vào pha quốc gia, sau đó sẽ được gắn các thông tin 
liên quan đến khả năng cấp bằng, từ chối hay rút đơn.

Tài liệu sáng chế có thể được tìm thấy thông qua việc sử dụng các thông số 
nhận dạng và các ngày quan trọng có liên quan. Một số dịch vụ tra cứu có 
hỗ trợ việc sử dụng các toán tử nhằm thu hẹp các trường tra cứu, kể cả 
trường ngày. Các toán tử phổ biến bao gồm: lớn hơn (>), nhỏ hơn (<), lớn 
hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn hoặc bằng (<=) và không bằng (<>). Dịch vụ 
tra cứu PATENTSCOPE® của WIPO có thể sử dụng ngoặc đơn [... TO...] và 
toán tử -> để xác định ngày, ví dụ:

DP:[20070908 TO 20071231] các tài liệu công bố (DP) giữa 
8/9/2007 đến 31/12/2007

Dịch vụ tra cứu PATENTSCOPE® của WIPO hỗ trợ nhiều định dạng về 
ngày, bao gồm:

YYYY e.g.: DP:2000
YYYYMM e.g.: DP:200002
MM.YYYY e.g.: DP:02.2000
YYYYMMDD e.g.: DP:19981201
DD-MM-YYYY e.g.: 01-12-1997
DD.MM.YY or DD.MM.YYYY e.g.: DP:01.12.97 or 01.12.1997
DD/MM/YY or DD/MM/YYYY e.g.: DP:01/12/97 or 01/12/1997
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Lưu ý!

Lưu ý!
Sự đa dạng về định dạng số và ngày. Các định dạng về số và ngày trong các cơ 
sở dữ liệu có thể là khác nhau. Các số nhận dạng sáng chế có thể là khác nhau về 
độ dài và có thể bao gồm mã nước, mã vùng, mã ký tự nhằm thể hiện loại hình 
bảo hộ, các số 0, dấu cách, các ký hiệu đặc biệt (gạch chéo, dấu phảy, dấu chấm, 
v.v.) và mã các loại tài liệu. Mỗi Cơ quan Sáng chế sẽ quyết định định dạng thể
hiện con số riêng để sử dụng cho các tài liệu sáng chế do họ công bố mà trên 
thực tế những định dạng này có thể thay đổi qua thời gian khi các Cơ quan Sáng 
chế thay đổi cách đánh số hoặc là hệ quả của việc thay đổi quy định của pháp 
luật. Mặc dù có một số cơ sở dữ liệu sáng chế vẫn duy trì số tham chiếu sáng chế 
dưới cùng một định dạng giống như Cơ quan Sáng chế cấp bằng, nhiều cơ sở dữ 
liệu, đặc biệt là những cơ sở dữ liệu chứa tài liệu từ nhiều cơ quan sáng chế khác 
nhau, đã điều chỉnh số tham chiếu sáng chế theo định dạng của họ.

Ví dụ, một đơn sáng chế do Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Italia công bố có số 
công bố là MO2006A000199 (bao gồm mã vùng, năm, mã ký tự thể hiện loại đối 
tượng bảo hộ, và số seri có ba số 0) nhưng được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu 
esp@cenet của EPO với số công bố là IT2006MO00199 (bổ sung mã nước, và bỏ 
mã ký tự thể hiện loại đối tượng bảo hộ và một số 0 trong số seri). 

Một biện pháp đế thể hiện số tham chiếu sáng chế theo Tiêu chuẩn ST. 
10/C của WIPO đăng tải tại: http://www.wipo.int/standards/en/
pdf/03-10-c.pdf. Tuy nhiên, do không có chuẩn về định dạng số và 
ngày áp dụng trên phạm vi toàn cầu, nên điều quan trọng là lưu ý đến 
loại tư liệu sáng chế đề có được kết quả tra cứu mong muốn.

Tra cứu theo tên người nộp đơn/người được chuyển nhượng hoặc tên 
tác giả
Thông tin về các hoạt động sáng chế của mỗi cá nhân, công ty hay tổ chức 
cụ thể có thể được tìm thấy một cách nhanh chóng bằng cách tra cứu các 
tài liệu sáng chế theo tên của họ. Kỹ thuật tra cứu theo tên cũng tương tự 
như tra cứu theo từ khóa (từ khóa, ký tự cụt, kết hợp các từ ngữ và sử dụng 
cụm từ).

Sự đa dạng về tên gọi. Việc tên của người nộp đơn xuất hiện dưới nhiều tên gọi 
khác nhau trong tài liệu sáng chế không phải là hiếm. Đơn giản là tên của họ có 
thể bị đánh sai, hay viết tắt (ví dụ, “trách nhiệm hữu hạn” hay “TNHH”) hoặc 
được thay đổi theo thời gian (ví dụ, “International Harvester” được đổi tên 
thành “Navistar International Corporation” vào năm 1986).
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Tra cứu theo các trường dữ liệu cụ thể

Thông thường, nên tra cứu theo từ ngữ, con số hay sự kết hợp các thông 
số trên ở một trường dữ liệu hơn là tra cứu toàn bộ tài liệu. Ví dụ, người 
dùng có thể muốn tra cứu một từ khóa nào đó có trong tên sáng chế hay 
bản tóm tắt của một tập hợp tài liệu sáng chế.

Ở một số dịch vụ tra cứu, các thông số tra cứu có thể được nhập vào 
nhiều trường tra cứu có sẵn khác nhau.

Hình 4. Tra cứu theo trường trên PATENTSCOPE của WIPO

Một số dịch vụ tra cứu cho phép người dùng tra cứu một
cách linh hoạt hơn thông qua việc sử dụng mã trường. Mã trường sẽ xác 
định một trường dữ liệu cụ thể duy nhất trong tài liệu và được nhập vào 
phía trước của các thông số tra cứu (ví dụ, từ khóa), thường cách nhau 
bằng gạch chéo (/) hoặc dấu hai chấm (:). Các mã trường trong các dịch vụ 
tra cứu là khác nhau và phải lấy mã trường từ các tài liệu hướng dẫn của 
mỗi dịch vụ tra cứu. Các thông số tra cứu không có chèn thêm mã trường 
nằm trước được tra cứu đối với tất cả các trường dữ liệu.
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Ví dụ, trong công cụ tra cứu nâng cao của dịch vụ tra cứu 
PATENTSCOPE® của WIPO, mã trường “DE” có nghĩa là 

chất bán dẫn è

DE/chất bán dẫn è

Tài liệu chứa cụm từ “chất bán dẫn” trong 
bất cứ trường dữ liệu nào 
Tài liệu chứa cụm từ “chất bán dẫn" trong 
trường dữ liệu “Bản mô tả”

Tra cứu đầu tiên sẽ cho ra tất cả tài liệu sáng chế chứa cụm từ “chất bán 
dẫn”, kể cả các tài liệu không có cụm từ nêu trên trong trường “Bản mô tả”. 
Vì vậy, bất cứ đơn sáng chế nào do Công ty Freescale Semiconductor nộp 
cũng sẽ hiển thị trong kết quả tra cứu, thậm chí cả những đơn không liên 
quan đến công nghệ bán dẫn, vì cụm từ “chất bán dẫn” cũng sẽ xuất hiện 
trong trường “Tên người nộp đơn”.

Sử dụng trích dẫn và thông tin tham khảo

Đơn sáng chế thường có chứa các tham chiếu đến các tài liệu sáng chế sớm 
hơn (ví dụ, đơn sáng chế hay bằng độc quyền sáng chế đã cấp) hoặc đến các 
thông tin được công bố trong các tài liệu khoa học và kỹ thuật (ví dụ, tạp chí 
hay cẩm nang chuyên ngành), đặc biệt là trong phần bản mô tả của đơn. 
Ngoài ra, trong quá trình thẩm định đơn, thẩm định viên sáng chế sẽ chuẩn 
bị các báo cáo mà trong đó họ có thể trích dẫn các tài liệu sáng chế hoặc các 
tài liệu khác có mô tả giải pháp kỹ thuật tương tự hay có liên quan mật thiết 
đến giải pháp đang yêu cầu bảo hộ độc quyền. Những báo cáo đó sẽ được 
hầu hết các Cơ quan Sáng chế công bố công khai. Các trích dẫn có trong tài 
liệu sáng chế có thể là cách hữu ích để xác định các tài liệu bổ sung liên 
quan đến công nghệ đang được tìm kiếm hoặc giúp tìm ra thêm các tiêu 
chuẩn để tra cứu sâu hơn.

Một tiêu chuẩn phổ biến mà các thẩm định viên sáng chế hay sử dụng để 
phân loại tài liệu được trích dẫn trong báo cáo tra cứu là theo mức độ liên 
quan của tài liệu nhằm phân thành một vài loại tài liệu, những loại tài liệu 
phổ biến nhất là:
• Loại X: là tài liệu mà chỉ một mình nó làm cho sáng chế đang được yêu

cầu bảo hộ bị mất tính mới; do đó, sáng chế đang được yêu cầu bảo hộ 
có thể bị coi là mất tính mới;

• Loại Y: là tài liệu mà khi được kết hợp với một hay nhiều tài liệu khác sẽ
làm cho sáng chế đang được yêu cầu bảo hộ trở thành kiến thức đã biết; 
và đến thời điểm đó, việc kết hợp đó là hiển nhiên đối với người có trình 
độ trong lĩnh kỹ thuật đó;

• Loại A: là tài liệu chứa thông tin kỹ thuật cơ bản liên quan đến sáng chế
đang được yêu cầu bảo hộ.



23

Ví dụ dưới đây sẽ minh họa về cách sử dụng các loại tài liệu khác nhau. 

Để biết thêm về hệ thống phân loại đối với các tài liệu được trích dẫn, hãy 
xem tại: www.wipo.int/standards/en/pdf/03-14-01.pdf

Hình 5. Mẫu Báo cáo tra cứu quốc tế (ISR)
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Kinh nghiệm hữu ích đối với việc tra cứu tư liệu sáng chế

Cách tra cứu hiệu quả nhất là sử dụng tất cả biện pháp tra cứu nêu trên, 
bằng cách sử dụng và kết hợp các từ khóa, ký hiệu IPC, và các dãy số/ngày, 
v.v. được hỗ trợ bởi các dịch vụ tra cứu.

Tra cứu tư liệu sáng chế hiệu quả là một quá trình từng bước, từ tra cứu 
rộng ban đầu đến tra cứu chuyên sâu. Việc tra cứu mở rộng ban đầu sẽ cho 
phép bạn tìm ra các kết quả tra cứu bất ngờ nhưng có thể có liên quan, 
cũng như xác định thêm các tiêu chuẩn cho các tra cứu tiếp theo. Tuy 
nhiên, cuối cùng thì số lượng kết quả tra cứu phải được giới hạn ở một con 
số hợp lý để cho phép thẩm định một cách chi tiết và lưu lại riêng biệt.

Để đạt được việc này, cần lưu ý các vấn đề sau khi xây dựng chiến lược tra 
cứu:

• Các thuật ngữ tra cứu rộng và thuật ngữ tra cứu cụ thể: Các từ khóa
và ký hiệu IPC được sử dụng ở những lần tra cứu đầu tiên phải bao
trùm lĩnh vực công nghệ rộng mà sáng chế liên quan. Ví dụ, nếu bạn
đang tra cứu thông tin về đi-ốt phát sáng, ban đầu bạn có thể sử dụng
từ khóa “chất bán dẫn” hay ký hiệu IPC như phân lớp “H01L” (chất bán
dẫn) thay vì sử dụng nhóm "H01L 33/00” (chất bán dẫn đặc biệt có
chức năng phát sáng).

• Các toán tử tra cứu kết hợp/loại trừ: Các toán tử tra cứu nhất định có 
thể được sử dụng để mở rộng phạm vi tra cứu (toán tử kết hợp), trong 
khi các toán tử khác lại được sử dụng để thu hẹp phạm vi tra cứu (toán 
tử loại trừ).
Toán tử kết hợp là, ví dụ, toán tử “OR” và bất cứ toán tử thay thế nào (vì 
tất cả sự kết hợp từ ngữ dựa trên cụm từ được áp dụng toán tử thay thế 
đều hiện trong kết quả tra cứu).

Toán tử loại trừ là, ví dụ, toán tử “AND”, do kết quả tra cứu phải chứa
cả từ hoặc cụm từ tham gia vào toán tử đó, và dấu ngoặc kép, vì kết quả
tra cứu phải bao gồm cụm từ chính xác bên trong dấu ngoặc kép.
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Như minh họa trong sơ đồ dưới đây, việc thu hẹp phạm vi tra cứu sẽ 
làm tăng số lượng tài liệu có liên quan trong phần kết quả tra cứu, nghĩa 
là làm tăng tính chính xác của việc tra cứu. Tuy nhiên, việc thu hẹp 
phạm vi tra cứu cũng có thể làm giảm số lượng tài liệu có liên quan tìm 
được, có nghĩa là làm giảm chất lượng tra cứu. 

Hình 6. Tính chính xác của kết quả tra cứu

Tính chính xác. Trong sơ đồ trên, việc tra cứu rộng hơn (được biểu thị 
bằng đường chấm) đã cho ra 23 kết quả, trong đó chỉ 5, khoảng 20%, 
là có liên quan; trong khi tra cứu hẹp hơn (được biểu thị bởi đường nét 
đứt) cho ra 7 kết quả, trong đó 4, tức là hơn một nửa, là có liên quan.

Kết quả. Cũng trong sơ đồ trên, việc tra cứu rộng hơn cho ra 5, tức là 
100% kết quả là có liên quan; trong khi tra cứu hẹp hơn chỉ cho ra 4 
hoặc 5, tức là 80% kết quả là có liên quan.

Kết quả có liên quan

Kết quả không liên 
quan 
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uu Thông tin sáng chế có thể được sử dụng như thế nào?

Tư liệu sáng chế bao gồm rất nhiều loại thông tin kỹ thuật và pháp lý có 
thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau bao gồm:

• Tra cứu tình trạng kỹ thuật;
• Thu thập thông tin kinh doanh;
• Tránh xâm phạm độc quyền sáng chế;
• Định giá sáng chế;
• Xác định các xu hướng chủ đạo về sự phát triển của công nghệ.

Trong các ví dụ dưới đây, Dịch vụ tra cứu PATENTSCOPE của WIPO sẽ được 
sử dụng cho mục đích minh họa cho, nhưng những biện pháp tương tự cũng 
có thể được sử dụng đối với các dịch vụ tra cứu thông tin sáng chế và phi sáng 
chế khác.
Các bước được mô tả trong các trường hợp cụ thể có thể được sử dụng làm 
hướng dẫn để bạn tự thực hiện việc tra cứu.

Tra cứu tình trạng kỹ thuật
Các tiêu chuẩn được sử dụng để xác định khả năng bảo hộ đối với sáng 

chế gồm:

• Tính mới: Sáng chế có mới không?
• Tính không hiển nhiên/Trình độ sáng tạo: Sáng chế có đủ khác biệt

so với công nghệ hiện có hay không?

Để xác định liệu sáng chế được yêu cầu bảo hộ có đáp ứng các tiêu chuẩn 
nêu trên hay không thì cần phải so sánh với tình trạng kỹ thuật, tức là tri 
thức hiện tại của công chúng trên toàn thế giới. Tư liệu sáng chế là một 
kênh quan trọng để thông tin kỹ thuật được đưa đến với công chúng. Vì thế, 
việc tra cứu tư liệu sáng chế là một bước quan trọng để xác định liệu một 
sáng chế có khả năng được bảo hộ độc quyền hay không.
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Trước khi tra cứu về khả năng bảo hộ độc quyền đối với các tư liệu sáng 
chế hiện có, điều quan trọng là phải xác định được các đặc điểm của giải 
pháp kỹ thuật đang được yêu cầu bảo hộ độc quyền sáng chế:4

• Sáng chế của bạn giải quyết vấn đề kỹ thuật gì?
• Sáng chế của bạn hoạt động như thế nào?
• Sáng chế của bạn có hiệu quả gì?
• Sáng chế của bạn có kết cấu như thế nào?
• Loại vật liệu hoặc những biện pháp nào được áp dụng để tạo ra sáng

chế của bạn?

Đáp án cho những câu hỏi trên sẽ được chắt lọc thành những từ ngữ và 
cụm từ cần thiết, được sử dụng trong quá trình tra cứu tư liệu sáng chế 
hiện có.

Cần ghi nhớ rằng các bằng độc quyền sáng chế trong các lĩnh vực công 
nghệ hiện tại mà liên quan một cách không rõ ràng đến giải pháp kỹ thuật 
đang được yêu cầu bảo hộ có thể chứa đựng những thông tin về khả năng 
bảo hộ độc quyền đối với sáng chế của bạn. Ví dụ, sáng chế của bạn liên 
quan đến thiết kế mới lạ về chiếc cánh quạt của chiếc tuốc-bin chạy bằng 
gió. Các bằng độc quyền về thiết kế cánh quạt của máy bay lên thẳng, cánh 
máy bay hoặc các kết cấu khí động lực học có thể chứa đựng những thông 
tin về giải pháp kỹ thuật có liên quan. Vì thế, phạm vi tra cứu của bạn 
không nên bị giới hạn quá mức để tránh bỏ qua các tư liệu có liên quan 
khác.

Tư liệu phi sáng chế. Tư liệu phi sáng chế, bao gồm các tạp chí khoa học và 
thương mại, đóng vai trò quan trọng đối với tình trạng kỹ thuật của nhiều lĩnh 
vực kỹ thuật. Do đó, một tra cứu tình trạng kỹ thuật toàn diện cần phải lưu ý 
đến nguồn thông tin này.

Các dạng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khác nhau.  Ngoài bằng độc quyền sáng 
chế, một số nước còn quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dưới các hình thức 
khác, như mẫu hữu ích, sáng chế nhỏ hoặc các hình thức tương tự. Các thông 
tin được bộc lộ trong đơn đăng ký các đối tượng này cũng được coi là tinh trạng 
kỹ thuật và cần được xem xét khi đánh giá khả năng bảo hộ độc quyền đổi với 
sáng chế.
Pháp luật về sáng chế.  Những yêu cầu pháp lý về khả năng bảo hộ sáng chế, 
như mức độ của trình độ sáng tạo cần thiết để cấp bằng độc quyền cho một 
sáng chế cụ thể, có thề là khác nhau giữa các hệ thống pháp luật. Vì thế, có thể 
là hữu ích nếu tham vấn ý kiến của chuyên gia sáng chế trong trường hợp tra 
cứu sơ bộ về khả năng bảo hộ sáng chế không tìm ra được tình trạng kỹ thuật 
đã biết bất kỳ mà thực sự làm mất hiệu lực các điểm yêu cầu bảo hộ sáng chế 
tiềm năng của bạn.

4 Việc xem xét các vấn đề này cũng có thể giúp bạn cải thiện chất lượng của đơn đăng ký sáng chế cụ 
thể



28

Ví dụ thực tiễn

Bạn đã phát triển được một công nghệ gắn pin mặt trời vào lá nhôm ở 
nhiệt độ thấp bằng cách sử dụng các hạt “mực” nano.

Bước 1. Xác định các ý tưởng chính liên quan đến giải pháp của bạn

Từ phần mô tả nêu trên, các ý tưởng chính có thể bao gồm: “pin mặt 
trời” (sản phẩm), “lá nhôm”, “hạt mực nano” (nguyên liệu được sử dụng 
trong quy trình sản xuất).

Bước 2. Xác định các từ khóa tra cứu

Bước tiếp theo là tìm các thuật ngữ đồng nghĩa, các từ và cụm từ khóa có 
liên quan đến các ý tưởng đã được xác định ở bước thứ nhất:

pin mặt trời è
lá nhôm è

hạt mực nano è

tế bào quang điện (từ đồng nghĩa) 
lá nhôm (cách đọc khác), lá kim loại (từ 
có liên quan)
dung dịch hạt nano (từ có liên quan),
huyền phù hạt nano (từ có liên quan)

Bước 3. Xác định ký hiệu trong Bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC) để 
thực hiện việc tra cứu
Bằng cách sử dụng các từ và cụm từ được xác định ở các bước nêu trên, các 
ký hiệu IPC phù hợp có thể được tìm thấy khi tra cứu từ khóa trong IPC 
(xem: http://web2.wipo.int/ipcpub/#refresh=page&notion= 
scheme&version=20140101). Để tra cứu cụm từ “pin mặt trời”, hãy sử 
dụng chế độ mặc định để tìm ra nhóm H01L31 trong phân loại IPC có liên 
quan:

Hình 7: Tra cứu IPC dùng từ khóa

:
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Bước 4: Thực hiện việc tra cứu đầu tiên

Những tra cứu đầu tiên thường có phạm vi tương đối rộng, bằng cách sử 
dụng (i) các toán tử Boolean “OR” để liên kết các từ khóa hoặc ký hiệu IPC 
liên quan; và (ii) các toán tử thay thế để kết hợp dạng số nhiều của từ và 
cụm từ. Vì các ký hiệu IPC chỉ nằm trong trường phân loại quốc tế trong 
các tư liệu sáng chế được tra cứu, toán tử “Phân loại quốc tế” (International 
Class - “IC”) có thể được sử dụng trong Dịch vụ tra cứu PATENTSCOPE® 
của WIPO (chức năng tra cứu nâng cao) để giới hạn phạm vi tra cứu đối 
với các ký hiệu IPC trong trường này.

Tra cứu đầu tiên sẽ tập trung vào việc tìm ra một loạt đơn đăng ký sáng chế 
có liên quan đến đối tượng được đề cập:

“pin mặt trời*” OR “tế bào quang điện*” OR IC/H01L-31*

Hình 8. Bảng tra cứu nâng cao WIPO PATENTSCOPE

Tra cứu này tìm được hơn 210.000 kết quả - một số lượng quá lớn để có thể 
xem xét chi tiết từng kết quả. Việc xem xét các kết quả này cho thấy chúng 
bao gồm các đơn không những liên quan đến phương pháp sản xuất pin 
mặt trời mà còn liên quan đến việc bố trí và sử dụng pin mặt trời. Các kết 
quả này cũng liên quan đến vật liệu xây dựng cơ bản nhiều hơn là ứng dụng 
giải pháp mà bạn đang thẩm định về khả năng bảo hộ độc quyền sáng chế.
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Hình 9: Kết quả tra cứu trên PATENTSCOPE của WIPO

Bước 5: Tra cứu nâng cao

Trên cơ sở xem xét kết quả tra cứu ban đầu, việc tra cứu sẽ được thu hẹp 
bằng cách sử dụng các thuật ngữ tra cứu chi tiết hơn và liên kết với nhau 
bằng các toán tử Boolean “AND". Việc lồng nhau nên được sử dụng để giải 
quyết cú pháp tra cứu mơ hồ bất kỳ có thể.

Để thu được kết quả chứa các từ như “dung dịch chứa hạt nano” hay “dung 
dịch chứa hạt nano”, chúng ta sẽ phải sử dụng các dấu ngã (~) để xác định 
khoảng cách giữa 2 từ (trong ví dụ là 5 từ):

("nanoparticle suspension"~5 OR "nanoparticle solution"~5 AND
"nanoparticle ink"~5) AND (IC/"H01L31" OR "solar cell"~5 OR 
"photovoltaic cell"~5) AND ("aluminum foil" OR "metal foil")
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Hình 10: Tra cứu nâng cao trên PATENTSCOPE của WIPO

Việc tra cứu này cho ra 117 kết quả, một con số dễ xử lý hơn.

Hình 11: Kết quả tra cứu trên PATENTSCOPE của WIPO  
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Thu thập thông tin kinh doanh

Việc biết được công ty hoặc cá nhân nào dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh 
vực kinh doanh của bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xây 
dựng kế hoạch cho các hoạt động kinh doanh, cũng như các hoạt động 
nghiên cứu - triển khai. Hoạt động sáng chế và quyền sở hữu sáng chế có 
thể là rất quan trọng trong việc xác định những tác giả sáng chế tiềm năng 
trong nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau

Mặc dù một tra cứu có thể cho thấy các tư liệu sáng chế bất kỳ đáp ứng các 
điều kiện tra cứu mà được công bố tại thời điểm tra cứu thì các đơn đăng 
ký sáng chế mới được nộp tiếp theo có thể sẽ liên quan đến việc kinh 
doanh của bạn. Để theo kịp những phát triển này, một số dịch vụ tra cứu 
cung cấp khả năng về yêu cầu cập nhật qua e-mail hoặc thiết lập công cụ 
RSS (RSS feeds) theo đơn đặt hàng để cập nhật liên tục về các tài liệu mới 
được công bố và có thể truy vấn được bằng các ứng dụng phần mềm thông 
thường

Bí mật thương mại.  Ngoài việc đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế cho một 
sáng tạo và chấp nhận bộc lộ các thông tin có liên quan khi nộp đơn sáng chế, 
một số doanh nghiệp có thể bảo vệ các ý tưởng của mình bằng cách giữ bí mật, 
đặc biệt nếu sáng tạo này dễ được nhận biết bằng kỹ thuật phân thích ngược. 
Do đó, một số hoạt động sáng tạo và chiến lược của đối thủ cạnh tranh trong 
tưong lai có thể không được tìm thấy khi tiến hành tra cứu sáng chế

Thương mại hóa. Một công nghệ không nhất thiết phải được thương mại hóa 
bởi chính chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế mà có thể được li-xăng cho một 
hoặc nhiều người khác. Vì thế, không phải lúc nào đơn đăng kỷ sáng chế được 
công bố cũng chứa đựng hết hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh.
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Công ty của bạn đang sản xuất nông cụ và muốn biết xu hướng phát triển 
mới trong lĩnh vực công nghệ cày trên thị trường quốc tế.

Bước 1. Xác định các điều kiện tra cứu

Một sự lựa chọn rõ ràng là tra cứu đối với các đơn sáng chế chứa từ khóa 
“cày”. Tuy nhiên, việc tra cứu bằng cách sử dụng từ khóa có thể dễ bị nhầm 
lẫn với từ khóa khác (ví dụ, “cái cày”), các thuật ngữ kỹ thuật, nghĩa đen của 
từ đó hoặc các đơn bằng ngôn ngữ nước ngoài. Do vậy, bạn nên sử dụng 
các ký hiệu IPC để tìm ra những đơn có liên quan.

Tra cứu theo IPC bằng từ khóa (xem: http://web2.wipo.int/ipcpub/
#refresh=page&notion=scheme&version=20 140101 ) sẽ thu được một 
số nhóm ký hiệu IPC có liên quan đến công nghệ cày:

Hình 12: Tra cứu IPC dùng từ khóa

:
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Bước 2: Tiến hành tra cứu

Vì nhiều nhóm IPC có vẻ liên quan đến công nghệ cần tra cứu nên bạn có 
thể sử dụng tất cả các nhóm IPC tìm thấy này cho bước tra cứu đầu tiên. 
Việc này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng toán tử “OR”. 
Vì bạn chỉ quan tâm đến tra cứu các phân nhóm quốc tế của tư liệu sáng 
chế nên bạn có thể giới hạn tra cứu của mình ở trường thích hợp của Dịch 
vụ tra cứu PATENTSCOPE® của WIPO (chức năng tra cứu nâng cao) bằng 
cách sử dụng các trường “Phân loại quốc tế” đặt trước các ký hiệu IPC có 
liên quan như sau:

IC/"A01B 3" OR IC/"A01B 5" OR IC/"A01B 7" OR IC/"A01B 9" OR
IC/"A01B 11" OR IC/"A01B 13" OR IC/"A01B 15" OR IC/"A01B 17"

Hình 13: Tra cứu nâng cao trên PATENTSCOPE của WIPO

Việc tra cứu này thu được khoảng 6200 kết quả, kể cả những đơn sáng chế 
chứa "các công cụ và máy đào nền hoặc làm đất" và "công cụ cắt trong 
nông nghiệp liên quan đến đất".
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Bước 3: Phân tích dữ liệu

Từ kết quả tra cứu trên PATENTSCOPE® của WIPO, bạn có thể dễ dàng 
thực hiện việc phân tích sâu về các kết quả thu được và hình dung được 
hoạt động sáng chế trong lĩnh vực mà bạn quan tâm theo biểu đồ dưới đây.

Hình 14a: Kết quả tra cứu trên PATENTSCOPE của WIPO 

Hình 14b. Biểu đồ về kết quả tra cứu theo người nộp đơn

Công cụ này cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến 10 Cơ quan 
sáng chế hàng đầu, các phân nhóm IPC chính, những người/tổ chức 
nộp đơn nhiều nhất, các tác giả sáng chế quan trọng nhất và ngày công 
bố đơn trong khuôn khổ các kết quả tra cứu tìm được.
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Bước 4. Cập nhật thông tin hiện có

Từ trang kết quả tra cứu của PATENTSCOPE, bạn có thể đăng ký RSS 
như hướng dẫn dưới đây. Bằng cách đăng ký dịch vụ RSS, bạn sẽ được cập 
nhật thông tin về các đơn đăng ký sáng chế quốc tế mới nhất mà công ty 
bạn quan tâm do nội dung đường dẫn này thường xuyên được cập nhật từ 
các đơn đăng ký mới được công bố mà đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra của 
tra cứu gốc.

Hình 15: Kết quả tra cứu trên PATENTSCOPE của WIPO
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Tránh xâm phạm độc quyền sáng chế
Có thể thường xuyên tránh được các thủ tục pháp lý tốn kém liên quan đến 
việc xâm phạm độc quyền sáng chế bằng cách thu thập thông tin về phạm 
vi bảo hộ của các bằng độc quyền sáng chế hiện có và tình trạng pháp lý của 
chúng tại các nước khác nhau để bạn lên kế hoạch kinh doanh tại các nước 
đó. Thông tin này có thể thu được bằng cách tra cứu một cách có hệ thống 
các tư liệu sáng chế. Việc tra cứu như vậy có thể được thực hiện trên cơ sở 
các tư liệu sáng chế của Hệ thống PCT, cũng như tại các cơ sở dữ liệu của 
các quốc gia hoặc khu vực mà bạn muốn thương mại hóa công nghệ của 
mình. Khi đã có được các tư liệu sáng chế thích hợp, bước đầu tiên là thẩm 
định tình trạng pháp lý của đơn sáng chế:

• Bằng độc quyền sáng chế đã được cấp, bị từ chối, rút bỏ hay đang chờ 
cấp?

• Ở những quốc gia nào?
• Bằng độc quyền sáng chế vẫn còn hay đã hết hiệu lực?
• Sáng chế đó có gia hạn hay không, có thể tồn tại trong các trường hợp 

cụ thể?

Nếu bằng độc quyền sáng chế vẫn còn có hiệu lực pháp lý ở nước mà bạn 
muốn bán sản phẩm thì bước thứ hai là đánh giá các điểm yêu cầu bảo hộ 
của sáng chế đó. Có thể tránh được những xâm phạm tiềm năng bằng cách 
điều chỉnh sản phẩm của bạn có lưu ý đến các điểm yêu cầu bảo hộ có liên 
quan. 
Vì đơn đăng ký sáng chế chỉ được công bố sau 18 tháng kể từ ngày nộp đơn 
nên điều quan trọng là phải tiếp tục giám sát tư liệu sáng chế trong các lĩnh 
vực công nghệ có liên quan đến sản phẩm của bạn. Nhiều dịch vụ tra cứu 
có tích hợp các công cụ thông báo, ví dụ, công cụ RSS (RSS feeds) có thể hỗ 
trợ tích cực cho việc này

Định giá sáng chế

Tư liệu sáng chế có thể cung cấp chỉ dẫn về giá trị sáng chế của bạn hoặc 
của các đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt, những thông tin được trích dẫn có 
trong tư liệu sáng chế - cụ thể là các bằng độc quyền sáng chế, đơn sáng chế 
khác, hoặc Báo cáo tra cứu quốc tế hoặc quốc gia (ISR) - kèm theo một sáng 
chế cụ thể là rất hữu ích để xác định giá trị của sáng chế có liên quan. Ví dụ, 
số lần sáng chế được trích dẫn trong các tư liệu sáng chế sau đó thể hiện sự 
liên quan về mặt kỹ thuật và đó chính là giá trị của sáng chế.
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Lưu ý!

Một số dịch vụ tra cứu do các Cơ quan sáng chế hoặc tổ chức dịch vụ 
thông tin thương mại cung cấp cho phép phân tích thông tin trích dẫn, đặc 
biệt là thông qua việc xác định các tài liệu sáng chế sau đó có trích dẫn 
sáng chế này. Một trong số các dịch vụ kiểu này được Cơ quan Sáng chế 
châu Âu cung cấp tại địa chỉ: www.epoline.org/portal/public/registerplus

Giá trị của sáng chế. Giá trị thương mại của một sáng chế phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố mà có thể không được đề cập trong tư liệu sáng chế, bao gồm khả năng 
phát triển sản phẩm dựa trên công nghệ được bảo hộ độc quyền bởi chủ sở hữu 
sáng chế hoặc người nhận li-xăng, cũng như quy mô của thị trường tiềm năng.

Xác định xu hướng phát triển chủ yếu của công nghệ

Dữ liệu thống kê có được từ tư liệu sáng chế có thể được sử dụng để mô tả 
xu hướng phát triển chủ đạo của các lĩnh vực công nghệ và cả các quốc gia 
khác nhau; qua đó, giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra các quyết 
định chính xác hơn.
Dữ liệu sáng chế có thể có được từ các ấn phẩm thống kê được công bố trên 
trang web của các Cơ quan Sáng chế quốc gia và khu vực, nhất là Báo cáo 
hằng năm của các Cơ quan đó. WIPO cho phép truy cập một cách rộng rãi 
các số liệu thống kê về hoạt động sáng chế trên thế giới tại địa chỉ: 
www.wipo.int/ipstats/en/

Nói chung, dữ liệu mô tả số lượng đơn sáng chế được nộp, số lượng bằng 
độc quyền sáng chế đã được cấp và đang có hiệu lực ở các nước khác nhau, 
và có thể được phân loại theo các tiêu chí khác nhau, như theo nhóm công 
nghệ hoặc theo nước xuất xứ của người nộp đơn hoặc tác giả sáng chế.

Ví dụ, tùy thuộc vào các tiêu chí phân loại, dữ liệu sáng chế có thể được 
dùng để theo dõi sự tăng trưởng và thay đổi về hoạt động sáng chế theo thời 
gian, xem xét sự phân bố đơn sáng chế trong một quốc gia bằng cách so 
sánh giữa công dân và những người nước ngoài, hoặc xác định các lĩnh vực 
kỹ thuật mà nước đó chiếm ưu thế trong hoạt động sáng chế.
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Một dữ liệu thống kê về sáng chế có thể được nhiều cơ quan của Chính phủ 
sử dụng để hoạch định chiến lược phát triển công nghiệp của mình là “chỉ 
số chuyên môn hóa so sánh” như mô tả dưới đây. Chỉ số này so sánh thị 
phần của một quốc gia trong hoạt động sáng chế toàn cầu trong một lĩnh 
vực công nghệ nhất định với thị phần của quốc gia trong hoạt động sáng 
chế toàn cầu trong mọi lĩnh vực. Nó có thể là hữu ích khi xem xét điểm 
mạnh và điểm yếu tương đối của một quốc gia liên quan đến hoạt động 
sáng chế, và do đó, biết được các lĩnh vực đầu tư tiềm năng.

Hình 16. Chỉ số chuyên môn hóa tương đối mô tả hoạt động sáng
chế của một quốc gia cụ thể

Nguồn: Báo cáo PCT hằng quý: Những xu hướng và phân tích, WIPO
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Ví dụ thực tiễn

Chính phủ bạn đã xác định rằng việc thiếu hụt các công nghệ bảo quản 
thực phẩm là một trở ngại lớn để khu vực nông nghiệp xuất khẩu phát triển 
hơn nữa và đang xem xét đàm phán các hợp đồng chuyển giao công nghệ 
với các nước khác nhằm có thể tiếp cận tốt hơn các công nghệ có liên quan. 

Bước 1: Xác định các tiêu chí tra cứu

Trong trường hợp này, Bảng IPC cho thấy một nhóm IPC chỉ ra lĩnh 
vực công nghệ đang được đề cập đến là nhóm A23L 3/00.

Hình 17. Tìm ký hiệu IPC phù hợp

:
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Bước 2. Thực hiện việc tra cứu

Vì chỉ một nhóm IPC duy nhất là cần thiết để bao trùm lĩnh vực công nghệ 
có liên quan nên các tiêu chí tra cứu cần thiết để tìm kiếm các tài liệu phù 
hợp là rất đơn giản trong trường hợp này. Đầu tiên, nhập ký hiệu IPC có 
được vào trường thích hợp trong Dịch vụ tra cứu PATENTSCOPE® của 
WIPO (trong chức năng tra cứu nâng cao).

Hình 18. Tra cứu nâng cao trên trang PATENTSCOPE của WIPO

Bước 3: Phân tích dữ liệu

Bản tóm tắt dữ liệu và các mô tả bằng hình họa của các đơn đăng ký 
sáng chế quốc tế đã tìm được ở các bước trước có thể thấy được một 
cách nhanh chóng ở trang kết quả, như được thể hiện dưới đây

Hình 19. Kết quả tra cứu trên PATENTSCOPE® của WIPO
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Thông tin thu được bằng cách sử dụng công cụ phân tích đồ họa chứa số 
lượng và đồ thị phân bố đơn sáng chế liên quan đến các tiêu chí tra cứu 
được sử dụng ở bước thứ hai, tức là trong lĩnh vực công nghệ bảo quản thực 
phẩm.

Hình 20. Biểu đồ kết quả tra cứu theo Cơ quan nộp đơn

Nó cũng bao gồm thông tin về các xu hướng trong quá khứ về việc nộp 
đơn quốc tế trong lĩnh vực này. Số lượng đơn của năm hiện tại phản ánh 
số lượng đơn sáng chế đã được công bố tại thời điểm tra cứu, và do đó có 
thể là ít một cách lạ thường.

Hình 21. Biểu đồ kết quả tra cứu theo theo năm công bố
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uu Có thể tìm được tư liệu phi sáng chế ở đâu?

Tư liệu phi sáng chế bao gồm các tạp chí khoa học, sách giáo khoa và các 
nguồn tri thức khoa học và kỹ thuật khác. Trong nhiều lĩnh vực công 
nghệ, tài liệu phi sáng chế có vai trò quyết định trong việc xác định tình 
trạng kỹ thuật, và vì thế nó là một bộ phận không thể thiếu được khi đánh 
giá khả năng bảo hộ độc quyền đối với sáng chế bất kỳ.

WIPO đã xây dựng một danh mục tạp chí khoa học định kỳ mà các Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ nên tham khảo khi thực hiện việc tra cứu quốc tế 
trong quá trình xử lý đơn sáng chế theo Hệ thống PCT. Danh mục này, 
thường được gọi là Tài liệu tối thiểu PCT, có tại địa chỉ: www.wipo.int/
standards/en/part_04.html

Việc tham khảo kỹ lưỡng các tài liệu định kỳ có trong danh mục tài liệu 
phi sáng chế tối thiểu là một công việc cần thiết để xác định xem có giải 
pháp kỹ thuật đã biết liên quan đến sáng chế hay không. Tuy nhiên, cũng 
cần xem xét các nguồn thông tin bổ sung để xác định tính mới của sáng 
chế.

Rất nhiều công cụ tra cứu tư liệu phi sáng chế trực tuyến được cung cấp 
bởi các tổ chức thương mại kể cả Tạp chí Google và Scirus. Các tổ chức 
thương mại cũng cung cấp các dịch vụ tra cứu nâng cao, bao gồm các tài 
liệu tham khảo chéo và tài liệu phi sáng chế được phân loại theo IPC.

Các kiến nghị hoặc câu hỏi có thể gửi qua địa chỉ email: 
tentscope@wipo.int
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