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NGUYỄN THÁI MAI * 

Tóm tắt: Hiện nay, Việt Nam đã kí kết khá nhiều các Hiệp định thương mại với các nước, trong số 

đó, Hiệp định Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự 

do Việt Nam - EU (EVFTA) được đánh giá là những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vì có phạm 

vi điều chỉnh sâu, rộng hơn các hiệp định thương mại truyền thống.
(1)

 Cả CPTPP và EVFTA đều có 

quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, về cơ bản các quy định này đều dựa trên nền tảng của Tổ 

chức Sở hữu trí tuệ thế giới và Tổ chức Thương mại thế giới, tuy nhiên đã bổ sung nhiều nội dung 

pháp lí mới (về đối tượng bảo hộ, về tiêu chuẩn bảo hộ; các biện pháp thực thi...). Bài viết phân tích, 

bình luận quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU; khuyến nghị một số nội dung pháp lí 

nhằm hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam. 

Từ khoá: Sở hữu trí tuệ: Hiệp định CPTPP; EVFTA; nội dung; thực thi 

Nhận bài: 20/01/2021           Hoàn thành biên tập: 12/5/2021               Duyệt đăng: 12/5/2021 

THE PROTECTION OF IP RIGHTS ACCORDING TO THE NEW GENERATION OF FREE 

TRADE AGREEMENTS: CPTPP & EVFTA 

Abstract: Recently, Vietnam has signed some trade agreements with other countries, among 

which the Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) and Vietnam Free Trade 

Agreement - The EU (EVFTA) are considered to be the new generation of free trade agreements 

because of its broader scope of adjustment than the traditional ones. Both CPTPP and EVFTA offer 

provisions on the protection of IP rights. Although these provisions basically are based on the IP 

regulations of WIPO and WTO, many new legal contents have also been added (such as the objects 

of protection, the standards of protection, ways of enforcement...). For all of the above reasons, this 

article focuses on analyzing and giving comments on provisions of IP rights protection in 

accordance with CPTPP and EVFTA's regulations and suggests recommendations to further 

improve Vietnam's IP law. 
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uyền sở hữu trí tuệ (SHTT) “là quyền 

của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí 

tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên 

quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công 

nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”.
(2)
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