
Đơn số ĐN2-2006-00068 ngày 28.02.2006 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với  

kiểu dáng công nghiệp “Bao bì” của  Công ty Công ty cổ phần kỹ nghệ  
thực phẩm Việt Nam 

- Đơn đề nghị số XLVP.2006/VN hd ngày 04.01.2006 của Văn phòng Luật 
sư Phạm và Liên danh 

- Công văn số 523/SHTT-TTKN ngày 22.3.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ. 
_____________________________________________________________ 
 
1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp:  

Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam 
Địa chỉ: 6/1 B Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú,  

thành phố Hồ Chí Minh 
 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp số 1524 cấp ngày 12.4.1994 bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp “BAO BÌ”. 



 
 
3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Xí nghiệp 22-12 
Thành phố Hải Phòng 

4. Hành vi xâm phạm:  
Sử dụng kiểu dáng bao gói có một tập hợp các đặc điểm tạo dáng hợp 

thành một tổng thể về cơ bản không khác biệt với tổng thể các đặc điểm tạo 
dáng của kiểu dáng công nghiệp “Bao bì” số 1524. 



5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 
 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
 



Đơn số ĐN2-2006-00427 ngày 22.8.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng “Bao 
gói kẹo” của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. 

- Đơn đề nghị số 186/BKN-INVENCO ngày 22.8.2006 của Công ty Sở 
hữu trí tuệ INVENCO. 

- Công văn số 2031/SHTT-TTKN ngày 25.8.2006 của Cục Sở hữu trí 
tuệ. 

 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp:  

Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà 

(địa chỉ: 25 Trương Định, Hà Nội) 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

- Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bao gói kẹo số 7680 có hiệu lực từ 
ngày 02/06/2003, và  

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 49392 (“CHEW HAI HA 
& Hình”)  có hiệu lực từ ngày 06/06/2002 cho  các sản phẩm bánh kẹo các 
loại thuộc nhóm 30.  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Châu 

Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất, buôn bán, lưu thông sản phẩm kẹo khoai môn vói thiết kế bao gói 
kẹo về cách bố trí, màu sắc tương tự và không khác biệt với sản phẩm kẹo khoai 
môn của Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà (bằng chứng gửi kèm theo), nhằm 
mục đích cạnh tranh không lành mạnh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng tại Việt 
Nam và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, quyền lợi chính đáng của chủ nhãn 
hiệu và kiểu dáng công nghiệp.  

 2



 

5. Mẫu sản phẩm 

  

Hải Châu               Hải Hà Hải Châu            Hải Hà 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO - đại diện cho Công ty Cổ phần Bánh 
kẹo Hải Hà. 

 

.  
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Đơn số ĐN2-2005-00521 ngày 14.11.2005 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công 
nghiệp “Bộ khay ly thờ cúng” của Cơ sở Nam Thuận  

- Đơn đề nghị số VP-1026/VN-05 ngày 14/11/2005 của Công ty Quốc tế 
D&N.  

- Công văn số 2345/SHTT-TTKN ngày 30/11/2005 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Cơ sở Nam Thuận 

Địa chỉ: 145/6 Kinh Dương Vương, khu phố 6, Phường Âu Lạc, 

Quận Bình Tân TP. Hồ Chí Minh 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN) số 8265 (cấp ngày: 
04.5.2005) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “Bộ khay ly thờ cúng”. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cơ sở Mỹ Phong và Cơ sở Quang Lợi 

Thành phố Hồ Chí Minh 

4. Hành vi xâm phạm:  

Cơ sở Mỹ Phong và Cơ sở Quang Lợi sản xuất bộ khay ly thờ cúng không khác 
biệt cơ bản với kiểu dáng công nghiệp đã được đăng ký của cơ sở Nam Thuận. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

  

  

 
 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Quốc tế D&N 
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Đơn số ĐN2-2006-00190 ngày 25.4.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền ở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng 
công nghiệp  “Nhãn sản phẩm thức ăn gia súc” của Công ty TNHH 

thương mại VIC 

- Đơn đề nghị số 106/CV ngày 25.4.2006 của Công ty VIC 

- Công văn số 1330/SHTT-TTKN ngày 14.6.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp:  

Công ty TNHH thương mại VIC  
Địa chỉ: Khu công nghiệp Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 6413, cấp ngày 14.5.2001, 
bảo hộ kiểu dáng “nhãn sản phẩm thức ăn gia súc”. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty thức ăn chăn nuôi Profeco  

Địa chỉ: Khu công nghiệp An Thượng - Hoài Đức - Hà Tây 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất sản phẩm có nhãn sản phẩm có kiểu dáng không khác biệt cơ 
bản với kiểu dáng sản phẩm đang được bảo hộ của Công ty VIC. 
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty TNHH thương mại VIC 
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Đơn số ĐN2-2006-00019 Ngày 11.01.2006 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng  

công nghiệp khung mắc võng 7173 của Doanh nghiệp Duy Lợi 

- Đơn đề nghị số 82/CV - (KT&CV) ngày 04.01.2006 của Công an huyện Bình 
Chánh 

- Công văn số 219/SHTT-TTKN ngày 26.01.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

________________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Duy Lợi 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 7173 cấp ngày 31.7.2003 bảo hộ 
kiểu dáng: Khung mắc võng.  
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Doanh nghiệp tư nhân Duy Phương 

Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất, mua bán, “khung mắc võng” có kiểu dáng trùng khớp hoặc không 
khác biệt cơ bản với kiểu dáng “khung mắc võng” của cơ sở Duy Lợi đang được  
bảo hộ độc quyền theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 7173. 
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5. Mẫu sản phẩm: 

MẪU SỐ 1 
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MẪU SỐ 2 
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6. Người đề nghị thẩm định: 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh theo văn bản của Văn 
Phòng luật sư Phạm là Liên Danh (đại diện pháp lý cho cơ sở Duy Lợi) 

 

 10



Đơn số ĐN2-2004-00262 ngày 04.8.2004 
Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng 
công nghiệp “Chai” của Công ty liên doanh chế biến thực phẩm Việt Tiến 

- Đơn đề nghị số :  THN/MASAN_ID7554 ngày 30.7.2004 của Công ty 
Trần Hữu Nam và Đồng sự 

- Công văn số 1950/TTKN ngày 01.11.2004 của Cục Sở hữu trí tuệ. 

 
1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp:  

Công ty liên doanh chế biến thực phẩm Việt Tiến 
Lô III.10, nhóm công nghiệp 3, đường số 1, khu công nghiệp Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 
2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 7554 bảo hộ kiểu dáng công 
nghiệp “Chai” 

 



3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 
Xí nghiệp chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
 
4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất lưu thông, quảng cáo nhằm để bán, chào bán, tàng trữ để bán 
sản phẩm có hình dáng bên ngoài trung hoặc tương tự với kiểu dáng công 
nghiệp đang được bảo hộ theo Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 
7554  

 
5. Mẫu sản phẩm: 

   
 

6. Người đề nghị thẩm định: 
Công ty Trần Hữu Nam và Đồng sự - đại diện cho Công ty liên doanh 

chế biến thực phẩm Việt Tiến  
 

  

 



Đơn số ĐN2-2006-00184 ngày 27.4.2006 

Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng 
“Nhãn sản phẩm thịt lợn hấp” của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long  

- Đơn đề nghị số 292 CV/ĐHHL ngày 20.4.2006 của Công ty cổ phần đồ 
hộp Hạ Long;  

- Công văn số 1329/SHTT-TTKN ngày 14.6.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp:  

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long  

43 Lê Lai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 5394 (theo Quyết định số 
712/QĐKD, ngày 05/10/1999) và gia hạn lần 1 đến ngày 05/06/2008, theo 
Quyết định số 54/QĐ-ĐK, ngày 02/01/2003. 
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3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty TNHH TM ¸ Đông 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Sản xuất sản phẩm có dán nhãn sản phẩm có kiểu dáng tương tự như 
kiểu dáng nhãn sản phẩm của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.  
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5. Mẫu sản phẩm xâm phạm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long 
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Đơn số ĐN2-2006-00106 Ngày 28.3.2006 
 

Xác nhận vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng 
công nghiệp xe máy 4306 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 616 ngày 24.3.2006 của Công an quận Bình Tân - Thành phố 
Hồ Chí Minh 

- Công văn số 654/SHTT-TTKN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Cục Sở hữu trí 
tuệ 

_____________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQ KDCN) số 4306 (cấp ngày 
01.8.1998) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”. 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty Gia Toàn có địa chỉ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy mang nhãn hiệu “ACE STAR II” có dấu hiệu vi 
phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy của công ty HONDA. 



 



5. Người đề nghị thẩm định: 

Công an quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 1114 QL1A phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

 



Đơn số ĐN2-2006-00234 Ngày 25.5.2006 
 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 4306 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 135/CV-QLTT ngày 18.5.2006 của Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh Bến Tre 

- Công văn số 1318/SHTT-TTKN  ngày 13/6/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2. Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN) số 4306 (cấp 
ngày 01.08.1998) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”. 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Doanh nghiệp kinh doanh xe máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy mang nhãn hiệu “FASHION” và “SAVI” có 
dấu hiệu vi phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy của Công ty HONDA. 



5. Mẫu sản phẩm: 

 



6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 



Đơn số ĐN2-2006-00289 Ngày 21.6.2006 
 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 4306 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 13/TT-QLTT ngày 19.6.2006 của Chi cục Quản lý thị trường 
tỉnh Bắc Giang 

- Công văn số 1486/SHTT-TTKN  ngày 30.6.2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2. Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN) số 4306 (cấp ngày 
01.08.1998) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”. 



 
3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Hộ kinh doanh xe máy Ngọc Cúc 
Tỉnh Bắc Giang 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy mang nhãn hiệu “JOMOTORS” có dấu hiệu vi 
phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy của công ty HONDA. 



5. Mẫu sản phẩm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang 



Đơn số ĐN2-2006-00308 Ngày 27.6.2006 
 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 4306 của Công ty Honda  

- Đơn đề nghị số 31/QLTT-CV ngày 23.6.2006 của Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh Thừa Thiên – Huế 

- Công văn số 1532/SHTT-TTKN ngày 05/7/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN) số 4306 (cấp 
ngày 01.08.1998) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”. 



 
3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cửa hàng kinh doanh xe máy của công ty TNHH Quốc Hùng 

Thành phố Huế 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe máy mang nhãn hiệu GENTLE có hình dáng bên ngoài 
giống nhau và không khác biệt với kiểu dáng xe máy của xe “WAVE” Bằng 
độc quyền kiểu dáng công nghiệp BĐQKDCN số 4306 của Công ty 
HONDA. 

 



5. Mẫu sản phẩm: 

 







 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế 



Đơn số ĐN2-2006-00234 Ngày 25.5.2006 
 

Xác nhận vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 7388 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 135/CV-QLTT ngày 18.5.2006 của Chi cục Quản lý thị trường 
tỉnh Bến Tre 

- Công văn số 1318/SHTT-TTKN ngày 13/6/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1.Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2.Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN) số 7388 (cấp ngày 
05.11.2003) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”. 



 

 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Doanh nghiệp kinh doanh xe máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy mang nhãn hiệu “HANDO” có dấu hiệu vi phạm 
kiểu dáng công nghiệp xe máy của Công ty HONDA. 



5. Mẫu sản phẩm: 

 



6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre 

 



Đơn số ĐN2-2006-00277 Ngày 19/6/2006 
 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 7388 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 71/QLTT ngày 15.6.2006 của Chi cục Quản lý thị trường 
tỉnh KonTum 

- Công văn số 1481/SHTT-TTKN ngày 30/6/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN) số 7388 (cấp 
ngày 05.11.2003) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”. 



 
3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cửa hàng kinh doanh xe máy của ông Nguyễn Văn Tuấn 
Thị xã KonTum 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy mang nhãn hiệu “HAESUN II” có dấu hiệu vi 
phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy của Công ty HONDA. 

 



5. Mẫu sản phẩm: 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh KonTum 



Đơn số ĐN2-2006-00175 Ngày 21.4.2006 
 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 8924 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 67/CV-QLTT ngày 17.4.2006 của Chi cục Quản lý thị trường 
tỉnh Lâm Đồng 

- Công văn số 936/SHTT-TTKN  ngày 08/5/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_________________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2. Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 8924 (cấp ngày 19.01.2006) bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Công ty kinh doanh xe gắn máy trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy  mang nhãn hiệu DIDIA có dấu hiệu vi phạm kiểu dáng 
công nghiệp xe FUTURE NEO của công ty HONDA. 

 

5. Mẫu sản phẩm: 

 



 



6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng 

 



Đơn số ĐN2-2006-00223 Ngày 21.4.2006 
 

Xác nhận hành vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 8924 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 124/QLTT ngày 19.05.2006 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh 
Thanh Hoá 

- Công văn số 1234 /SHTT-TTKN ngày 06/6/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2.Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 8924 (cấp ngày 19.01.2006) bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cửa hàng kinh doanh xe máy của bà Nguyễn Thị Huế. 

Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy  mang nhãn hiệu HANAMOTO có dấu hiệu vi 
phạm kiểu dáng công nghiệp xe FUTURE NEO của công ty HONDA. 

 

5. Mẫu sản phẩm: 









 

 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá 



Đơn số ĐN2-2006-00277 Ngày 19.6.2006 
 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 8924 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 71/QLTT ngày 15.6.2006 của Chi cục Quản lý thị trường 
tỉnh KonTum 

- Công văn 1481/SHTT-TTKN  ngày 30/6/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2. Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN) 8924 (cấp ngày 
19.01.2006) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”. 



 
3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Cửa hàng kinh doanh xe máy của ông Nguyễn Văn Tuấn 
Thị xã KonTum 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy mang nhãn hiệu “HAESUN” có dấu hiệu vi 
phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy của Công ty HONDA. 

 
5. Mẫu sản phẩm: 



 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh KonTum 



Đơn số ĐN2-2006-00259 Ngày 05.6.2006 
 

Xác nhận hành vi xâm  phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 9032 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 79/CV-QLTT ngày 01.06.2006 của Chi Cục Quản Lý thị trường 
Ninh Thuận  

- Công văn số 1423/SHTT-TTKN  ngày 22/6/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

  

2. Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQ KDCN) BĐQKDCN số 9032 
(cấp ngày 16.02.2006) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY” 



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Một số cửa hàng kinh doanh xe gắn máy và phát hiện một số kiểu dáng xe 
gắn máy có dấu hiệu vi phạm kiểu dáng công nghiệp xe Wave và xe Future NEO 
của công ty HONDA.  

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy  mang nhãn hiệu “ZYM” có dấu hiệu vi phạm kiểu 
dáng công nghiệp xe máy của công ty HONDA. 

 

5. Mẫu sản phẩm: 



 
6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận 



Đơn số ĐN2-2006-00289 Ngày 21.6.2006 
 

Xác nhận hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 9032 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 13/TT-QLTT ngày 19.6.2006 của Chi cục Quản lý thị trường 
tỉnh Bắc Giang 

- Công văn số  1486/SHTT-TTKN  ngày 30/6/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1.Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 
Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2. Văn bằng bảo hộ có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQKDCN) 9032 (cấp ngày 
16.02.2006) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”. 

 1



 
3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Hộ kinh doanh xe máy Ngọc Cúc 
Tỉnh Bắc Giang 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy mang nhãn hiệu “HANDLE” có dấu hiệu vi phạm 
kiểu dáng công nghiệp xe máy của công ty HONDA. 

 2



 

5. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang 

 3



Đơn số ĐN2-2006-00308 Ngày 10.8.2006 
 

Xác nhận hành vi xâm  phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
kiểu dáng công nghiệp xe máy 9032 của Công ty Honda 

- Đơn đề nghị số 282/QLTT ngày 07.8.2006 của Chi Cục Quản lý thị trường 
tỉnh An Giang  

- Công văn số 1985/SHTT-TTKN  ngày 17/8/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ 

_____________________________________________________________ 

1. Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp: 

Công ty HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

Địa chỉ: 1-1 Minamiaoyama 2- chome, Minato - ku, Tokyo, Japan 

 

2. Văn bằng bảo hộ  có liên quan: 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (BĐQ KDCN) số 9032 (cấp ngày 
16.02.2006) bảo hộ kiểu dáng công nghiệp “XE MÁY”. 

 1



 

3. Người thực hiện hành vi xâm phạm: 

Doanh nghiệp tư nhân Đức Hưng tại Tỉnh An Giang 

 

4. Hành vi xâm phạm:  

Kinh doanh xe gắn máy  mang nhãn hiệu “VINASHIN” có dấu hiệu vi phạm 
kiểu dáng công nghiệp xe máy của công ty HONDA. 

 
5. Mẫu sản phẩm: 

 2



 

6. Người đề nghị thẩm định: 

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang 

 3
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