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Các luật sư của VPLaw tập trung nghiên cứu và thực hành các hoạt động tư vấn về sở hữu trí
tuệ trong bối cảnh pháp luật về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đang có những bước phát triển đáng
quan tâm trong những năm gần đây. Công ty chúng tôi đã sẵn sàng để đáp ứng các yêu cầu
của khách hàng liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế kỹ thuật và quyền
tác giả ngay từ những giai đoạn đầu tiên. Mối quan hệ hợp tác với các cơ quan bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ ở Việt Nam thực sự giúp các luật sư của VPLaw giản tiện hóa quy trình đăng ký bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ cho khách hàng. Liên quan đến lĩnh vực pháp lý này, quý khách có thể
sử dụng các dịch vụ sau đây tại VPLaw:
- Tư vấn về chính sách và quy định pháp luật Việt Nam về chuyển giao công nghệ cùng
với các phân tích về rủi ro và các hạn chế trong giao dịch;
- Tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
- Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp,
nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý;
- Thực hiện việc khiếu nại quyết định cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ;
- Tư vấn và soạn thảo hợp đồng phục vụ cho các giao dịch về chuyển giao công nghệ và
các giao dịch liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ nói chung;
- Đại diện cho khách hàng trong quá trình đám phán các giao dịch, tranh chấp về sở hữu
trí tuệ.
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