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        Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung một số khái
niệm để phù hợp với thực tiễn và thông lệ
quốc tế, cụ thể sửa đổi, bổ sung các định
nghĩa về "tác phẩm phái sinh”, “tác phẩm,
bản ghi âm, ghi hình đã công bố”, “sao
chép”, “kiểu dáng công nghiệp”, “chỉ dẫn
địa lý”, “nhãn hiệu nổi tiếng”, v.v., và bổ
sung các khái niệm “tiền bản quyền”, “biện
pháp công nghệ bảo vệ quyền”, “sáng chế
mật”,v.v. Đồng thời, Luật Sở hữu trí tuệ sửa
đổi bổ sung quy định làm rõ khái niệm tác
giả và đồng tác giả, và quy định không công
nhận tư cách tác giả, đồng tác giả với những
người hỗ trợ, góp ý hoặc cung cấp tư liệu
cho người khác sáng tạo ra sản phẩm.

       Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi cũng quy
định rõ về tư cách hưởng quyền nhân thân
đầy đủ (trừ quyền công bố) đối với tác phẩm
điện ảnh chỉ được trao cho biên kịch và đạo
diễn; quay phim, dựng phim, sáng tác âm
nhạc, thiết kế mỹ thuật, thiết kế âm thanh,
ánh sáng, kỹ xảo, diễn viên điện ảnh và
những người thực hiện các công việc khác
có tính sáng tạo đối với tác phẩm điện ảnh
chỉ có quyền đứng tên thật hoặc bút danh
trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút
danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng.

       Thứ hai, sửa đổi bổ sung một số trường
hợp ngoại lệ không xâm phạm Quyền tác
giả

         Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Sở hữu trí tuệ do Quốc hội ban hành
ngày năm 16/6/2022 (“Luật Sở hữu trí tuệ
sửa đổi”) chính thức có hiệu lực kể từ ngày
01/01/2023 (trừ những quy định về bảo hộ
nhãn hiệu là dấu hiệu âm thanh có hiệu lực
thi hành từ ngày 14/01/2022 và quy định về
bảo hộ dữ liệu thử nghiệm dùng cho nông
hóa phẩm có hiệu lực thi hành từ ngày
14/01/2024) có phạm vi khá rộng, với hơn
100 Điều được sửa đổi, bổ sung. Những quy
định mới căn bản và quan trọng trong Luật
Sở hữu trí tuệ sửa đổi bao gồm:
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giả, Quyền liên quan (chẳng hạn như sử
dụng tác phẩm hoặc sao chép hợp lý một
phần tác phẩm bằng thiết bị sao chép nhằm
mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy,
học tập của cá nhân và không nhằm mục
đích thương mại, hoặc Sử dụng tác phẩm
trong hoạt động công vụ của cơ quan nhà
nước, v.v.).

        Thứ ba, bổ sung quy định về phản đối
đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và thời hạn
phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
của bên thứ ba, cụ thể thời hạn này là 9
tháng, 4 tháng, 5 tháng và 3 tháng kể từ ngày
đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tương
ứng được công bố.

         Thứ tư, bổ sung một số căn cứ pháp lý
mới để hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của văn bằng
bảo hộ (chẳng hạn như trường hợp người nộp
đơn đăng ký nhãn hiệu với dụng ý xấu, hoặc
đơn đăng ký sáng chế đối với sáng chế được
trực tiếp tạo ra dựa trên nguồn gen hoặc tri
thức truyền thống về nguồn gen nhưng
không bộc lộ hoặc bộc lộ không chính xác về
nguồn gốc của nguồn gen hoặc tri thức
truyền thống về nguồn gen có trong đơn đó,
v.v.) và căn cứ để hủy bỏ một phần hoặc
toàn bộ hiệu lực của văn bằng bảo hộ (chẳng
hạn như sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ
vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban
đầu của đơn đăng ký sáng chế, v.v.).

      Thứ năm, bổ sung quy định về các
trường hợp sáng chế được coi là không có
tính mới, bao gồm trường hợp bị bộc lộ công
khai

khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn
bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong
nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn
đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên
trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được
hưởng quyền ưu tiên; hoặc trường hợp bị
bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có
ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn
nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp
đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng
chế đó.

       Thứ sáu, bổ sung quy định về cơ chế
quy trách nhiệm/miễn trách nhiệm pháp lý
với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung
gian (ISP) đối với hành vi xâm phạm quyền
tác giả, quyền liên quan trên môi trường
mạng viễn thông và mạng Internet liên quan
đến việc cung cấp hoặc sử dụng dịch vụ của
ISP. Cụ thể, ISP có trách nhiệm triển khai
các biện pháp kỹ thuật, phối hợp với các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể
quyền thực thi các biện pháp bảo vệ quyền
tác giả, quyền liên quan trên môi trường
mạng viễn thông và mạng Internet. 

         Đồng thời, ISP có thể được miễn trách
nhiệm trong một số trường hợp nhất định,
như trường hợp lưu trữ nội dung thông tin
số của người sử dụng dịch vụ theo yêu cầu
của người sử dụng dịch vụ, với điều kiện
ISP không biết rằng nội dung thông tin số
đó xâm phạm quyền tác giả, quyền liên
quan; có hành động nhanh chóng gỡ bỏ hoặc
ngăn chặn việc truy nhập đến nội dung
thông tin số đó xâm phạm quyền tác giả,
quyền liên quan; có hành động
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quyền liên quan; có hành động nhanh chóng
gỡ bỏ hoặc ngăn chặn việc truy nhập đến nội
dung thông tin số đó khi biết rằng nội dung
thông tin số đó xâm phạm quyền tác giả,
quyền liên quan.

        Ngoài ra, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi
còn sửa đổi, bổ sung các nội dung khác như
quy định bổ sung dấu hiệu âm thanh có thể
được bảo hộ làm nhãn hiệu với điều kiện
phải thể hiện được dưới dạng đồ họa; bãi bỏ
quy định về nhãn hiệu liên kết; bổ sung quy
định về việc kiểm soát an ninh đối với sáng
chế trước khi nộp đơn đăng ký ở nước ngoài
(bao gồm các sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ
thuật có tác động đến quốc phòng, an ninh,
được tạo ra tại Việt Nam và thuộc quyền
đăng ký của cá nhân là công dân Việt Nam
và thường trú tại Việt Nam hoặc của tổ chức
được thành lập theo pháp luật Việt Nam chỉ
được nộp đơn đăng ký sáng chế ở nước ngoài
nếu đã được nộp đơn đăng ký sáng chế tại
Việt Nam để thực hiện thủ tục kiểm soát an
ninh); bổ sung quy định về việc truy cứu
trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân
thương mại thực hiện hành vi xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ có đủ yếu tố cấu thành
tội phạm (trước đây chỉ áp dụng đối với cá
nhân), v.v./.
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   Thông tư 24/2022/TT-NHNN ngày
30/12/2022 do Ngân hàng Nhà nước ban
hành ngày 30/12/2022 sửa đổi bổ sung một
quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh
vực quản lý ngoại hối (“Thông tư
24/2022/TT-NHNN”) chính thức có hiệu lực
từ ngày 15/02/2023. 

Cập nhật một số điểm mới
trong Thông tư số 24/2022/
TT-NHNN ngày 30/12/2022
do Ngân hàng Nhà nước
ban hành ngày 30/12/2022
sửa đổi bổ sung một quy
định về thủ tục hành chính
trong lĩnh vực quản lý
ngoại hối
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       Thông tư 24/2022/TT-NHNN đã sửa đổi bổ sung một số quy định của ba Thông tư
do Ngân hàng nhà nước ban hành trước đó, bao gồm:

     1. Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của
Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (“Thông tư 16/2012/TT-NHNN”);

     2. Thông tư 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ (“Thông tư
34/2015/TT-NHNN”); 

       3. Thông tư số 12/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài (“Thông tư
12/2016/TT-NHNN”).

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-24-2012-nd-cp-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-vang-137569.aspx
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        Thứ nhất, quy định rõ phương thức nộp
hồ sơ cấp/ điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ
điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ
và Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để
sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
        Thay vì quy định chung về phương thức
nộp hồ sơ cấp/ điều chỉnh Giấy chứng nhận
đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ
nghệ và Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên
liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ như
nêu tại khoản Điều 16 và  khoản 1 Điều 17
Thông tư 16/2012/TT-NHNN là (i) nộp trực
tiếp hoặc (ii) gửi qua đường bưu điện, khoản
1 và khoản 2 Điều 1 Thông tư 24/2022/TT-
NHNN đã quy định rõ việc nộp hồ sơ cấp/
điều chỉnh các Giấy chứng nhận nêu trên
được thực hiện theo phương thức nộp (i) trực
tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà
nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh
nghiệp đặt trụ sở chính hoặc (ii) qua dịch vụ
bưu chính.

      Thứ hai, đa dạng phương thức nộp hồ sơ
cấp/ điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng
nguyên liệu để tái xuất sản phẩm.
     Thay vì hai (02) phương thức nộp hồ sơ
cấp/điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng
nguyên liệu để tái xuất sản phẩm là (i) nộp
trực tiếp hoặc (ii) gửi qua đường bưu điện
như 

Phương thức thứ nhất: Nộp trực tuyến
qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc
trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà
nước;
Phương thức thứ 2: Nộp trực tiếp tại Bộ
phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước chi
nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp
đặt trụ sở chính;
Phương thức thứ 3: Gửi qua dịch vụ bưu
chính.

như được quy định tại Thông tư
16/2012/TT-NHNN, khoản 1 Điều 1 Thông
tư 24/2022/TT-NHNN đã mở rộng thành ba
(03) phương thức nộp hồ sơ như sau:

     Ngoài ra, trong trường hợp gửi hồ sơ
trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia
hoặc trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng
Nhà nước, Thông tư 24/2022/TT-NHNN quy
định hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số
theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ
tục hành chính trên môi trường điện tử và
các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện
tử quét từ bản gốc, bản chính (tập tin định
dạng PDF) hoặc được khai trên Cổng dịch
vụ công Ngân hàng Nhà nước. Đây là các
quy định mới, chưa từng được đề cập trong
các văn bản sửa đổi bổ sung Thông tư
16/2012/TT-NHNN.

    Thứ ba, điều chỉnh thời hạn cấp/điều
chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu
để tái sản xuất sản phẩm.
Thời hạn cấp/từ chối cấp Giấy phép tạm
nhập vàng nguyên liệu để tái sản xuất sản
phẩm được rút ngăn từ 30 ngày theo quy
định
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Sửa đổi, bổ sung một số quy định
của Thông tư 16/2012/TT-NHNN
liên quan đến phương thức nộp
hồ sơ xin cấp và điều chỉnh Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản
xuất vàng, trang sức, mỹ nghệ
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định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư
16/2012/TT-NHNN xuống còn 15 ngày làm
việc. Thời hạn này cũng được áp dụng tương
tự đối với trường hợp cấp/ từ chối cấp điều
chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu
để tái sản xuất sản phẩm thay vì 30 ngày như
quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư
15/2021/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số
điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN.

công quốc gia/ Cổng dịch vụ công ngân
hàng nhà nước), Thông tư cho phép sử dụng
chữ ký số cho hồ sơ điện tử và các tài liệu
trong hồ sơ điện tử là bản quét từ bản gốc,
file PDF hoặc khai trên Cổng dịch vụ công
của Ngân hàng nhà nước.

     Thứ hai, rút gọn thành phần hồ sơ Đề
nghị chấp thuận/Đề nghị chấp thuận thay
đổi trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ, hồ sơ
Đề nghị chấp thuận/ Đề nghị chấp thuận
thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý
chi, trả ngoại tệ. Khoản 4 Điều 2 Thông tư
24/2022/TT-NHNN đã bỏ yêu cầu phải có
“Bản sao văn bản chấp thuận trực tiếp nhận
và chi trả ngoại tệ đã được cấp” trong thành
phần hồ sơ Đề nghị chấp thuận/Đề nghị
chấp thuận thay đổi trực tiếp nhận và chi trả
ngoại tệ, hồ sơ Đề nghị chấp thuận/ Đề nghị
chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng
ký đại lý chi, trả ngoại tệ.
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Sửa đổi, bổ sung một số quy định
của Thông tư 34/2015/TT-NHNN
liên quan đến phương thức nộp
hồ sơ đề nghị chấp thuận làm
dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

Phương thức thứ nhất: Trực tuyến qua
Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên
Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước
(trừ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam);
Phương thức thứ hai: Trực tiếp tại Bộ
phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước hoặc
Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước
chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức đặt
trụ sở chính;
Phương thức thứ ba: Gửi qua dịch vụ bưu
chính

     Thứ nhất, mở rộng phương thức nộp hồ
sơ đề nghị chấp thuận làm dịch vụ nhân và
chi, trả ngoại tệ Điều 2 Thông tư
24/2022/TT-NHNN quy định rõ ba phương
thức nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận làm dịch
vụ nhân và chi, trả ngoại tệ như sau: 

     

     Trong trường hợp trong trường hợp gửi
hồ sơ trực tuyến (thông qua Cổng dịch vụ
công 

Điều chỉnh các quy định của
Thông tư số 12/2016/TT-NHNN
liên quan đến đăng ký giao dịch
quản lý ngoại hối đối với hoạt
động đầu tư ra nước ngoài

     Thứ nhất, mở rộng phương thức nộp hồ
sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan
đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
      Thay vì chỉ có hai phương thức nộp hồ
sơ đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan
đến đầu tư ra nước ngoài là: (i) gửi trực tiếp
và (ii) gửi qua đường bưu điện như quy định
tại Điều 10 Thông tư 12/2016/TT-NHNN,,
khoản Điều 3 Thông tư 24/2022 đã bổ sung
thêm và quy định cụ thể ba (03) cách thức
đăng ký giao dịch ngoại hối như sau:
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Phương thức thứ nhất: Nộp trực tuyến
qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc
trên Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà
nước (trừ trường hợp nhà đầu tư là tổ
chức tín dụng);
Phương thức thứ hai: Nộp trực tiếp tại
Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước
(đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng)
hoặc tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng
Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (đối
với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín
dụng);
Phương thức thứ ba: Gửi qua dịch vụ bưu
chính.

khoản 1 Điều 3 Thông tư 24/2022 đã bổ sung
thêm và quy định cụ thể ba (03) cách thức
đăng ký giao dịch ngoại hối như sau: 

      Việc sử dụng chữ ký số cho hồ sơ điện tử
và các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản quét
từ bản gốc, file PDF cũng được áp dụng
tương tự như nêu tại Mục 2.1.

      Thứ ba, quy định rõ hình thức phản hồi
việc Đăng ký/ Đăng ký thay đổi/ Đăng ký
điều chỉnh giao dịch ngoại hối liên quan đến
hoạt động đầu tư nước ngoài. Điểm c khoản
1, điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư
24/2022/TT-NHNN quy định rõ Ngân hàng
phải có trách nhiệm Xác nhận/Từ chối xác
nhận đăng ký/đăng ký thay đổi giao dịch
ngoại hối liên, quan đến hoạt động đầu tư ra
nước ngoài cho nhà đầu tư dưới hình thức
bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử./.
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