Sau khi xem xét ni dung n ngh x lý vi phm; thu thp h s, tài liu, ng thi tham kho ý kiên chuyên môn
ca Cc s hu trí tu, Thanh tra S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng nhn thy:
Nhãn hiu "Sông hàn" và nhãn hiu "Song Han Tourist"ca Công ty TNHH Thng mi Du lch và Dch v
Sông Hàn mà Cc S hu trí tu cp, ghi rõ nhãn c bo h tng th, không bo h riêng “@”, không bo h riêng
"ln ddaaufhn ng ký doanh nghip, mã s doanh nghip s 0400423715 ng ký ln ddaauf27/5/2002 hình
bn Vit Nam, hình a cu và “Tourist”. i vi phn ch “Sông hàn” và “Song han Tourist” trên nhãn hiu
cho “Dch v du lch, l hành ni a, l hành quc t” thuc nhóm 39 bo h theo các GCN KNH s 65825,
264031 có th coi là du hiu mang tính mô t chính các dch v liên quan n du lch và c bo h cho ch s
hu. Do vy, các ch th khác nu s dng du hiu này gây nhm ln vi nhãn hiu ca ch s hu là hành vi xâm
phm, nhng nu s dng du hiu này ch xut x hoc a im thc hin dch v thì có th không b coi là xâm phm
quyn.
Vì vy, vic Tên thng mi, bng hiu ti tr s ca Công ty TNHH Dch v Du lch Sông Hàn có s dng du hiu
“Sông Hàn” ch xut x hoc a im thc hin dch v không cu thành hành vi xâm phm quyn i vi nhãn hiu
"Sông hàn" và nhãn hiu "Song Han Tourist" ca Nguyên n theo Quy nh ti Khon 1 iu 129 Lut S hu trí
tu.
(Thanh tra S)

