
Đơn số ĐN2-2004-00243 ngày 21.7.2004 

Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh thông qua việc sử dụng 
nhãn hiệu “UPHA-BIO” của Công ty Dược phẩm trung ương 25. 

- Đơn đề nghị số 1165/P&TB ngày 21.7.2004 của Công ty Tư vấn Sở 
hữu công nghiệp và Chuyển giao công nghệ (P&TB). 

- Công văn số 1584/TTKN ngày 14/9/2004 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty N.V. ORGANON 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Nhãn hiệu “ANTIBIO” theo Giấy chứng nhận đăng ký số 21670 cấp 
ngày 25.10.1995 cho các sản phẩm “Thuốc và các sản phẩm dược dùng cho 
người” (Nhóm 05). 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 25 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 25 sản xuất và lưu hành loại thuốc 
trị tiêu chảy mang nhãn hiệu UPHA-BIO tương tự gây nhầm lẫn với sản 
phẩm thuốc ANTIBIO của Công ty ORGANON. 
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5. Mẫu sản phẩm: 

  

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty tư vấn Sở hữu công nghiệp và Chuyển giao công nghệ 
(P&TB) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đại diện cho 
Công ty N.V. ORGANON 
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Đơn số ĐN2-2005-00499 ngày 27.10.2005   

 Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với sản phẩm thuốc 
GASTROPULGITE của Công ty S.C.R.A.S. 

- Đơn đề nghị số 73/2005/DHS-SHCN ngày của Văn phòng Luật sư Đoàn 
Hồng Sơn                

- Công văn số 1083/SHTT-TTKN ngày 18.5.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

___________________________________________________________ 

   

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty Socciété De Coseil de Recherches et d’ Applications Scientifiques 

Địa chỉ: 42 Rue Docteur Blanche, 75016 Paris. 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 314437 (ngày đăng ký: 03.6.1996, gia hạn 
hiệu lực đến ngày 03.6.2006) bảo hộ nhãn hiệu “GASTROPULGITE” cho các 
sản phẩm dược phẩm cụ thể là “thuốc điều trị loét dạ dày- tá tràng, viêm dạ dày, 
hồi lưu dạ dày thực quản, biến chứng sau khi cắt dạ dày, đau thượng vị, ợ nóng, 
dạ dày không dung nạp thuốc,v.v...”. 

 1



 

3. Người thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh : 

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hà Tây 

 

4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh  

Sản phẩm thuốc mang nhãn “GASROTODIC” của Công ty Cổ phần 
Dược phẩm Hà Tây có bao bì và nhãn hiệu tương tự như bao bì và nhãn hiệu 
của sản phẩm GASTROPULGITE cuả IPSEN.  Sản phẩm thuốc GASTRODIC 
có gắn nhiều chỉ dẫn thương mại trùng lặp gây nhầm lẫn với chỉ dẫn thương mại 
trên sản phẩm thuốc GASTROPULGITE của IPSEN và gây nhầm lẫn cho 
người tiêu dùng về nguồn gốc, chất lượng và các đặc tính khác của sản phẩm 
trong quá trình nhận biết và chọn lựa sản phẩm. Cụ thể là họ sẽ tin rằng sản 
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phẩm thuốc GASTRODIC được IPSEN sản xuất hoặc cấp phép sản xuất, có 
chất lượng và các đặc tính như các sản phẩm cuả IPSEN. 

5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

  

 

. Người đề nghị thẩm định: 6

Văn phòng Luật sư Đoàn Hồng Sơn 
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Đơn số ĐN2-2006-00141 ngày 19.5.2006 

Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của  

Công ty TNHH Hải Hà  

- Đơn đề nghị số 433/HALICO-KHTT ngày 18.5.2006 của Công ty Nhà nước một 
thành viên Rượu Hà Nội. 

- Công văn số 1590/SHTT-TTKN ngày 11.7.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Rượu Hà Nội 

Số 94 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 48922 (cấp ngày 
20.6.2003) bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “HALICO, VODKA HANOI, hình” (bao 
gồm cả màu sắc) cho các sản phẩm “Các loại rượu” thuộc nhóm 33. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH Hải Hà 

Địa chỉ: Phù Cừ - Hưng Yên 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản phẩm mang nhãn hiệu này gần giống với nhãn hiệu rượu VODKA Hà 
Nội của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Rượu Hà Nội. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 3



  

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Rượu Hà Nội 
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Đơn số ĐN2-2005-00489 ngày 20.10.2005 
 

Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty Cổ phần Dược 
Hải Phòng qua việc sản xuất thuốc mang nhãn hiệu  

“HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO” . 
 

- Đơn đề nghị số 96/BKN-INVENCO ngày 20.10.2005 của Công ty Sở hữu 
trí tuệ INVENCO 

- Công văn số 2185/SHTT-TTKN ngày 10.11.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty Cổ Phần TRAPHACO  
(địa chỉ: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam) 

 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 46766 có hiệu lực từ ngày 
26/03/2002, đối với các sản phẩm dược thuộc nhóm 5 (ở đây là sản phẩm 
thuốc bổ thần kinh Hoạt Huyết Dưỡng Não); và  

- Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp Hộp thuốc số 5191 ngày 
17/01/1998, có hiệu lực đến ngày 17/01/2008.   



  
 
3. Người thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh: 

Công ty Dược Hải Phòng (HAIPHARCO) 
Thành phố Hải Phòng 

 
4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh:  
 

Sản xuất, buôn bán, lưu thông sản phẩm thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não với 
thiết kế bao bì ngoài và vỉ thuốc giống hệt với sản phẩm thuốc Hoạt Huyết 
Dưỡng Não của Công ty Cổ phần TRAPHACO. 

Mẫu sản phẩm thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não của Công ty Cổ phần 
TRAPHACO (dạng hình hộp chữ nhật) được trình bày trên nền xanh lá cây, xanh 
nhạt, xanh lam. Chữ “Hoạt Huyết Dưỡng Não” được viết hoa màu đỏ, ở dưới là 
dòng chữ “100 viên bao đường” ở góc trái;  ở hai cạnh bên của hộp thuốc, chữ  
“Hoạt Huyết Dưỡng Não” viết hoa có màu xanh. Số lượng vỉ thuốc là 5 vỉ (100 
viên); số lượng viên thuốc trên một vỉ (20 viên).    

 



Về mẫu sản phẩm thuốc Hoạt Huyết Dưỡng Não của Công ty Dược Hải 
Phòng (HAIPHARCO)  ở dạng hình hộp chữ nhật, cũng được trình bày trên nền 
màu chủ đạo xanh lá cây, xanh lam. Chữ  “Hoạt Huyết Dưỡng Não” cũng được 
viết hoa màu đỏ, ở dưới là dòng chữ “Viên bao 100 viên/hộp” ở góc phải; ở hai 
cạnh bên của hộp thuốc chữ  “Hoạt Huyết Dưỡng Não” cũng được viết hoa với 
màu xanh và kích cớ tương tự với sản phẩm của TRAPHACO. Số lượng vỉ thuốc 
cũng là 5 vỉ (100 viên); số lượng viên thuốc trên một vỉ (20 viên) và cách sắp xếp 
đều giống với sản phẩm của TRAPHACO.   

                                       
Xét những khía cạnh nêu trên mẫu hộp thuốc của HAIPHARCO từ vị trí, 

màu sắc, cách sắp xếp đều không có gì khác biệt và đều tương tự với mẫu của 
Công ty TRAPHACO.    
 
5. Mẫu sản phẩm 

  
Mẫu của Công ty TRAPHACO 

 
Mẫu của Công ty Dược Hải Phòng 

 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty Cổ Phần 
TRAPHACO 
 



Đơn số ĐN2-2005-00109 ngày 28.3.2005 

Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty Cổ phần Dược 
phẩm Nam Hà qua việc sản xuất thuốc mang nhãn hiệu “NAPHANOR”. 

- Đơn đề nghị số 88/TKN ngày 28.3.2005 của Công ty Sở hữu trí tuệ 
INVENCO. 

- Công văn số 789/TTKN ngày 23.5.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

GEDEON VEGYESZETI GYÁR RT 

Gyomroi ut 19-21 
H-1103 Budapest (HU) 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá "POSTINOR" số 
R441291 ngày 19/10/1998 đối với các sản phẩm thuộc nhóm 5 "Các hợp chất hoặc 
chế phẩm được dùng cho phụ khoa".  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Cổ phần Dược Phẩm Nam Hà 

Tỉnh Nam Định 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất, buôn bán, lưu thông sản phẩm thuốc ngừa thai "NAPHANOR" với 
mẫu mã bao bì giống với bao bì sản phẩm thuốc ngừa thai mang nhãn hiệu 
"POSTINOR" 
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5. Mẫu sản phẩm 

 

 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty GEDEON 
RICHTER LTD, HUNGARY  
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Đơn số ĐN2-2003-00340 ngày 07.3.2005  

Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty Vật tư Y tế Bình 
Dương thông qua việc sử dụng nhãn hiệu “POSINIGHT” 

- Đơn đề nghị số 86/TKN-INVENCO ngày 07.3.2005 của Công ty Sở hữu trí 
tuệ INVENCO 

- Công văn số 354/TTKN ngày 14.3.2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

GEDEON VEGYESZETI GYAR RT 

Gyomroi ut 19-21 
H-1103 Budapest (HU) 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá "POSTINOR" số 
R441291 ngày 19/10/1998 đối với các sản phẩm thuộc nhóm 5 "Các hợp chất hoặc 
chế phẩm được dùng cho phụ khoa". Ngày 30/07/2003, Cục Sở hữu trí tuệ đã có 
Giấy xác nhận cho nhãn hiệu "POSTINOR" được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng 
ký Quốc tế số R441291. 

Sản phẩm mang nhãn hiệu "POSTINOR" của GR là một chế phẩm ngừa 
thai khẩn cấp đang được tiêu thụ tại Việt Nam, thông qua nhà nhập khẩu độc quyền 
là Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (C.P.V) (địa chỉ: 126A Trần Quốc 
Thảo - Q.3 - TP. Hồ Chí Minh). 
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3. Người thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh: 

- Công ty Dược & Vật Tư Y Tế Bình Dương (địa chỉ: 6/3 đại lộ Bình Dương, 
Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương)  sản xuất, buôn bán, lưu thông sản phẩm 
thuốc ngừa thai "POSINIGHT" 

- (Nhà phân phối là Công ty TNHH Dược phẩm Trung Nam; địa chỉ: 402 Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)  
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4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh:  

Sản xuất, lưu thông, chào bán, quảng cáo sản phẩm thuốc ngừa thai mang 
nhãn hiệu "POSINIGHT" có cùng có hoạt chất giống nhau là "levonorgestrel", liều 
lượng một viên nén là 0,75mg. Bao bì và vỉ thuốc sản phẩm mang nhãn hiệu 
"POSINIGHT" cũng có  tố : Chữ "POSINIGHT" được in hoa, màu đen và tiếp theo 
là số "2" màu hồng với cỡ chữ to hơn, biểu tượng "Rx" và một bông hồng to màu 
hồng nhạt tại các vị trí tương tự như bao bì sản phẩm "POSTINOR". Vỉ thuốc cũng 
có chữ "POSINIGHT2" và hàng chữ "levonorgestrel" ở phía dưới.  

 

5. Mẫu sản phẩm 
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6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty GEDEON RICHTER 
LTD. 
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Đơn số ĐN2-2005-00433 ngày 28.9.2005 

Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty Dược và Vật tư Y tế 
Tiền Giang qua việc sản xuất thuốc mang nhãn hiệu “POSTOROSE” 

- Đơn đề nghị số 93/BKN ngày 28.9.2005 của Công ty Sở hữu trí tuệ 
INVENCO 

- Công văn số 520/SHTT-TTKN ngày 22.3.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT 

Gyömrői út 19-21 
H-1103 Budapest (HU) 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá "POSTINOR" số 
R441291 ngày 19/10/1998 đối với các sản phẩm thuộc nhóm 5 "Các hợp chất hoặc 
chế phẩm được dùng cho phụ khoa". Ngày 30/07/2003, Cục Sở hữu trí tuệ đã có 
Giấy xác nhận cho nhãn hiệu "POSTINOR" được bảo hộ tại Việt Nam theo Đăng 
ký Quốc tế số R441291. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Dược & Vật Tư Y Tế Tiền Giang  

Tỉnh Tiền Giang  

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất, buôn bán, lưu thông sản phẩm thuốc ngừa thai "POSTOROSE" 
với mẫu mã bao bì giống với bao bì sản phẩm thuốc ngừa thai mang nhãn hiệu 
"POSTINOR", dặc biệt là mẫu vỉ thuốc. 

5. Mẫu sản phẩm 
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6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty GEDEON 
RICHTER LTD , HUNGARY  
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Đơn số ĐN2-2005-00488 ngày 20.10.2005 

Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Công ty TNHH Hoàng 
Hương thông qua việc sử dụng nhãn hiệu “T & P, hình”  

- Đơn đề nghị số 96/BKN-INVENCO ngày 20.10.2005 của Công ty Sở hữu 
trí tuệ INVENCO 

- Công văn số 521/SHTT-TTKN ngày 22.3.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty Cổ Phần TRAPHACO 

(địa chỉ: 75 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam) 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 30763 đối với các sản 
phẩm thuộc nhóm 5.  Công ty TRAPHACO đã sản xuất nhiều sản phẩm có gắn 
nhãn hiệu "TRAPHACO và Hình", trong đó có nước súc miệng T- B đang 
được tiêu thụ tại Việt Nam  



 

3. Ngời thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh: 

Công ty TNHH Hoàng Hương 

Thành phố Hà Nội 

 

4. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh:  

Sản xuất, buôn bán, lưu thông sản phẩm nước súc miệng T - P với thiết 
kế nhãn hàng hoá gắn ngoài chai nước tương tự với sản phẩm nước súc miệng T 
– B của Công ty Cổ phần TRAPHACO 
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5. Mẫu sản phẩm 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO đại diện cho Công ty Cổ Phần 
TRAPHACO  
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Đơn số ĐN2-2003-00028 ngày 12.11.2003 

Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu thép 
“Việt Nhật” của Công ty cổ phần thép Hải Phòng 

- Đơn đề nghị số Vp-612/VN-01 ngày 15/9/2003 Công ty Quốc tế D & N 

- Công văn số 255/KN ngày 13.10.2003 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá:  

Công ty cổ phần thép Hải Phòng (HPS) 

Địa chỉ: Km số 6, Quốc lộ 5, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng,   TP. 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Nhãn hiệu thép “Việt Nhật” được bảo hộ theo  theo Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu hàng hoá số 43649 cho sản phẩm thép thuộc nhóm 06 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty cổ phần thép Việt Nhật 

Quận Lê Chân, TP.Hải Phòng 

4. Hành vi xâm phạm:  

Đăng ký đăng ký và sử dụng tên thương mại trùng lặp với nhãn hiệu thép 
“Việt Nhật” của Công ty HPS. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ D&N là đại diện được uỷ quyền của Công ty Cổ phần 
Thương mại Thép Hải Phòng, nay là Công ty Cổ phần Thép HPS (Công ty HPS) 
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