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NỘP ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (Số đơn: 4-20xx-xxxxx) 

 

STT Tên phí, lệ phí Phí/lệ phí 
(đồng) 

Đối tượng tính Lưu ý 

1 Lệ phí nộp đơn 150.000 đơn 
Đang được 
giảm còn 
75.000 VNĐ  

2 
Phí thẩm định yêu cầu hưởng 
quyền ưu tiên 

600.000 
Đơn (yêu cầu) 

ưu tiên 

Thường áp 
dụng cho các 
đơn nước ngoài 
xin hưởng 
quyền ưu tiên 
vào Việt Nam 
theo công ước 
Paris 

3 
Phí phân loại quốc tế về nhãn 
hiệu 

100.000 Phân loại 
Thường chỉ bị 
tính khi phân 
loại sai nhóm 
hoặc không 
chính xác 

4 
Phí phân loại quốc tế từ sản 
phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi (mỗi 
nhóm) 

20.000 SP/DV 

5 
Phí tra cứu thông tin nhằm 
phục vụ việc thẩm định 

180.000 nhóm 
 

6 
Phí tra cứu thông tin từ sản 
phẩm/ dịch vụ thứ 7 trở đi (mỗi 
nhóm) 

30.000 SP/DV 
 

7 Phí thẩm định nội dung đơn 550.000 nhóm  

8 
Phí thẩm định đơn nhãn hiệu 
từ sản phẩm/ dịch vụ thứ 7 trở 
đi (mỗi nhóm) 

120.000 SP/DV 
 

9 Phí công bố đơn 120.000 đơn  

CHI PHÍ THAM KHẢO:  

- Phí nộp đơn đăng ký cho 01 nhãn hiệu cho 

01 nhóm có 06 sản phẩm dịch vụ 1.000.000 

VNĐ (đang được giảm còn 925.000 VNĐ) 

- Cho mỗi nhóm tiếp theo: 730.000 VNĐ/nhóm 

- Cho mỗi sản phẩm từ thứ bảy trở đi: 

150.000/1 sản phẩm 
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SỬA ĐỔI ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (SĐ) 

 

STT Tên phí/lệ phí 
Phí/lệ phí 

(đồng) 
Đối tượng tính Ghi chú 

1 
Phí thẩm định 
yêu cầu sửa đơn 

160.000 

Nội dung sửa đổi 
của mỗi đơn  
(sửa đổi tên, địa chỉ 
của chủ đơn, mẫu 
nhãn hiệu, nhóm 
sản phẩm/dịch vụ, 
đại diện của chủ 
đơn) 
 

 

2 
Phí công bố 
thông tin sửa đổi 
đơn 

120.000 

Đơn xác lập quyền 
(đơn đăng ký nhãn 
hiệu) 

Chỉ bị tính phí nếu 
sửa đổi sau khi 
đơn đã được 
chấp nhận hợp lệ 

CHI PHÍ THAM KHẢO: 
280.000/đơn đối với đơn đã được chấp nhận hợp lệ 

160.000/đơn đối với đơn chưa được chấp nhận hợp lệ 

 

 

CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ (CĐ) 

 

STT Tên phí/ lệ phí 
Phí/lệ phí 

(đồng) 
Đối tượng tính Ghi chú 

1 
Phí thẩm định yêu cầu 
chuyển nhượng đơn 

160.000 
Đơn xác lập 
quyền 

 

2 
Phí công bố thông tin 
chuyển nhượng đơn 

120.000 
Đơn xác lập 
quyền 

Chỉ bị tính phí 
nếu sửa đổi sau 
khi đơn đã được 
chấp nhận hợp 
lệ 

CHI PHÍ THAM KHẢO: 

280.000/đơn đối với đơn đã được chấp nhận 

hợp lệ 

160.000/đơn đối với đơn chưa được chấp nhận 

hợp lệ 
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CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 

STT Tên phí/ lệ phí 
Phí/lệ phí 

(đồng) 
Đối tượng 

tính 
Ghi chú 

1 
Lệ phí cấp văn bằng bảo 
hộ 

120.000 VBBH 
Đang được giảm 

còn 60.000 

2 
Lệ phí cấp cho nhóm thứ 
hai trở đi 

100.000 nhóm 
Đang được giảm 

còn 50.000 

3 
Phí công bố Quyết định 
cấp VBBH 

120.000 VBBH  

4 
Phí đăng bạ quyết định 
cấp VBBH 

120.000 VBBH  

CHI PHÍ THAM KHẢO: 

- Phí cấp bằng cho 1 nhóm: 360.000VNĐ (đang 

được giảm còn 300.000 VNĐ) 

- Cho mỗi nhóm tiếp theo: 100.000 VNĐ/1 

nhóm (đang được giảm còn 50.000 VNĐ) 

 

SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKNH (SB) 
 

STT Tên phí, lệ phí Phí/ lệ phí Đối tượng phí 

1 
Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi 
VBBH 

160.000 VBBH 

2 
Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi 
thu hẹp phạm vi bảo hộ (thẩm 
định lại)  

550.000 nhóm SP/DV 

3 
Phí công bố quyết định sửa đổi 
VBBH 

120.000 quyết định 

4 
Phí đăng bạ quyết định sửa đổi 
VBBH.  

120.000 VBBH 

CHI PHÍ THAM KHẢO: Phí sửa bằng: 400.000 VNĐ/01 VBBH 

 

CẤP LẠI/PHÓ BẢN VĂN BẰNG (RB) 

STT Tên phí/ lệ phí Phí/lệ phí (đồng) Đối tượng tính 

1 
Phí công bố quyết định cấp 
lại/phó bản 

120.000 Quyết định 

2 
Phí đăng bạ quyết định cấp 
lại/phó bản 

120.000 VBBH 

CHI PHÍ THAM KHẢO: 240.000 VNĐ/1 văn bằng 
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 GIA HẠN GCN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (GH) 

 
TT Tên phí, lệ phí  Phí/ lệ phí 

(đồng)  
Đối tượng 
tính 

Ghi chú 

1 

Lệ phí gia hạn hiệu 
lực VBBH 

100.000 Nhóm 
Đang được giảm 
còn 50.000 

Lệ phí gia hạn hiệu 
lực muộn (10% lệ 
phí gia hạn)  

10.000 
Tháng nộp 

muộn 
/nhóm 

Đang được giảm 
còn 5.000/tháng 
nộp muộn/nhóm 

2 
Phí thẩm định yêu 
cầu gia hạn hiệu lực 
VBBH 

160.000 VBBH 
 

3 Phí sử dụng VBBH 700.000 Nhóm  

4 
Phí công bố quyết 
định gia hạn hiệu lực 
VBBH 

120.000 Quyết định 
 

5 
Phí đăng bạ quyết 
định gia hạn hiệu lực 
VBBH 

120.000 VBBH 
 

CHI PHÍ THAM KHẢO: 

- Phí gia hạn văn bằng: 1.200.000 VNĐ/01 

nhóm/ 01 văn bằng (Đang giảm còn 1.150.000 

VNĐ/01 nhóm/ 01 văn bằng) 

- Cho mỗi nhóm tiếp theo: 800.000 VNĐ/01 

nhóm (đang được giảm còn 750.000 VNĐ/01 

nhóm) 

 

CHUYỂN NHƯỢNG VĂN BẰNG (CB) 

STT Tên phí/ lệ phí 
Phí/lệ phí 

(đồng) 
Đối tượng 

tính 

1 
Phí thẩm định yêu cầu chuyển 
nhượng quyền sở hữu VBBH 

230.000 VBBH 

2 
Phí tra cứu nhãn hiệu liên kết phục 
vụ việc thẩm định hồ sơ chuyển 
nhượng 

180.000 VBBH 

3 
Phí công bố quyết định chuyển 
nhượng 

120.000 Quyết định 

4 
Phí đăng bạ Quyết định chuyển 
nhượng 

120.000 VBBH 

CHI PHÍ THAM KHẢO: 

650.000/văn bằng đầu tiên 

530.000/mỗi văn bằng tiếp 

theo trong cùng một đơn 
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HỦY BỎ HIỆU LỰC VBBH (ĐN) 

STT Tên phí/ lệ phí Phí/lệ phí (đồng) Đối tượng tính 

1 
Lệ phí yêu cầu hủy bỏ hiệu lực 
VBBH 

50.000 
(Đang được giảm 
phí còn 25.000) 

VBBH 

2 
Phí thẩm định yêu cầu hủy bỏ 
hiệu lực VBBH 

390.000 VBBH 

3 
Phí công bố quyết định hủy bỏ 
hiệu lực VBBH 

120.000 Quyết định 

4 
Phí đăng bạ quyết định hủy bỏ 
hiệu lực VBBH 

120.000 VBBH 

CHI PHÍ THAM KHẢO: 
680.000/1 văn bằng  
(đang được giảm còn 655.000) 

 

CHẤM DỨT HIỆU LỰC VBBH (ĐN) 

STT Tên phí/ lệ phí Phí/lệ phí (đồng) Đối tượng tính 

1 
Lệ phí yêu cầu chấm dứt hiệu 
lực VBBH 

50.000 
(Đang được giảm 
phí còn 25.000) 

VBBH 
 

2 
Phí thẩm định yêu cầu chấm 
dứt hiệu lực VBBH 

180.000 VBBH 

3 
Phí công bố quyết định chấm 
dứt hiệu lực VBBH 

120.000 Quyết định 

4 
Phí đăng bạ quyết định chấm 
dứt hiệu lực VBBH 

120.000 VBBH 

CHI PHÍ THAM KHẢO: 
470.000/1 văn bằng (đang được giảm 
còn 445.000/1 văn bằng) 

 

KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VĂN BẰNG BẢO HỘ (KN) 

STT Tên phí/ lệ phí Phí/lệ phí (đồng) Đối tượng tính 

1 

Phí tra cứu thông tin nhằm phục 
vụ giải quyết khiếu nại 

180.000 Nhóm SPDV 

từ sản phẩm/dịch vụ thứ bảy trở 
đi 

30.000 SPDV 

2 

Phí thẩm định nhằm phục vụ 
giải quyết khiếu nại 

550.000 Nhóm 

từ sản phẩm/dịch vụ thứ bảy trở 
đi 

120.000 SPDV 

CHI PHÍ THAM KHẢO: 
730.000/1 nhóm 
150.000/1 SPDV từ thứ bảy trở đi 

 


