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THÔNG BÁO
Về việc mạo danh cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người nộp đơn

Trong thời gian vừa qua, một số đối tượng mạo danh là cán bộ cùa Cục Sở hữu 
trí tuệ trực tiếp liên hệ hoặc gọi điện thoại hoặc gửi thư điện tử thông báo, hù dọa 
chủ đơn phải thực hiên một số công việc liên quan đến các đơn đãng ký sở hữu công 
nghiệp nhằm mục đích trục lợi cá nhân.

Để ngăn chặn hành vi già mạo này, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo:
1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sờ hữu công nghiệp có thể được 

tư vấn trực tiếp/qua điên thoại/email và nộp đơn trực tiếp hoặc qua bưu điện theo 
các địa chỉ sau:

+ Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.35588434 hoặc 04.38583069/máy lẻ 109, 
số fax: 04.38585224, email: dangky@noip.gov.vn;

+ Vãn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, 
địa chỉ: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh. Điện thoại: 08.39208483 và 08.39208485, sô' fax: 08.39208486, 
email: trankhue@noip.gov.vn;

+ Vân phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 
26 Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phô' Đà Nẩng. 
Điện thoại: 0511.3889955 hoặc 0511.3502403; số fax: 0511.3889977, 
email: huynhminhnhat@noip.gov.vn.

2. Đối với các đơn đăng ký sờ hữu công nghiệp đã nộp, Cục Sở hữu trí tuệ thực 
hiện thẩm định dơn theo quy định và khi có kết quả thẩm định sẽ gửi các Thông 
báo/Quyết định qua dịch vụ của bưu điện cho chù đơn theo địa chỉ đã khai trên tờ khai 
đơn. Để tạo điều kiện cho chủ đơn, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu bưu tá liên hệ với chủ 
đơn qua sô' điện thoại nêu trong tờ khai. Trong trường hợp các Thông báo/Quyết định 
gửi qua dịch vụ của bưu điên không có người nhận và bị hoàn trả lại Cục, cán bộ của 
Cục Sờ hữu trí tuệ có thể liên hệ với chủ đơn để thông báo bằng các sô' điện thoại, sò' 
fax và email nêu trên.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để Quý tổ chức, cá nhân được biết.
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