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GIỚI THIỆU CHUNG
Ngay cả những cải tiến mới nhất cũng trở nên lạc hậu nhanh chóng. Vô số các sản
phẩm mới và cải tiến liên tục xuất hiện trên thị trường. Thực sự có thể làm gì để tồn
tại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này? Trong bài này, chúng ta sẽ cùng xem xét vai
trò của thông tin sáng chế trong việc bảo vệ doanh nghiệp, cũng như giúp doanh
nghiệp có được lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin sáng chế
có ý nghĩa như thế nào, tại sao nó lại quan trọng như vậy và xem xét cách thức sử
dụng thông tin sáng chế, kể cả việc tra cứu thông tin sáng chế và sử dụng theo cách
có chiến lược các kết quả tra cứu.

MỤC ĐÍCH CỦA BÀI HỌC
1. Giúp bạn hiểu được khái niệm thông tin sáng chế.
2. Giúp bạn hiểu được cách thức sử dụng thông tin sáng chế một cách có chiến lược.
3. Giúp bạn biết được lấy thông tin sáng chế ở đâu và tra cứu thông tin sáng chế như
thế nào.

NỘI DUNG 1: Hiểu về thông tin sáng chế
1. Thông tin sáng chế và tư liệu sáng chế
(1) Thông tin sáng chế
Là thông tin kỹ thuật và pháp lý có trong các tư liệu sáng chế được Cơ quan
Sáng chế công bố định kỳ. Thuật ngữ “thông tin sáng chế” đề cập đến cả sáng
chế được cấp bằng độc quyền và đơn đăng ký sáng chế.
(2) Tư liệu sáng chế
a. Tư liệu sáng chế không chỉ bao gồm nội dung của các tư liệu sáng chế
được công bố mà còn bao gồm các thông tin thư mục và các thông tin khác
liên quan đến bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
b. Ở hầu hết các nước, tư liệu sáng chế được yêu cầu thể hiện theo mẫu
chuẩn, bao gồm:
-

Trang đầu (kể cả Bản tóm tắt sáng chế);
Trang đầu của tư liệu sáng chế có chứa thông tin về ngày nộp đơn, ngày
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ưu tiên, tên sáng chế, dữ liệu thư mục như: tên và địa chỉ của người nộp
đơn và tác giả sáng chế và mô tả tóm tắt sáng chế.
Bản tóm tắt trình bày ngắn gọn về sáng chế có trong tư liệu sáng chế.
Bản tóm tắt không có ý nghĩa pháp lý, nó là bản tóm tắt về giải pháp kỹ
thuật nên không được sử dụng để xác định phạm vi bảo hộ của sáng
chế trong bằng độc quyền sáng chế có liên quan.
-

Bản mô tả sáng chế
Bản mô tả sáng chế phải bộc lộ sáng chế một cách rõ ràng và chính xác
để một người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan có thể hiểu
được sáng chế được yêu cầu bảo hộ và các thông tin kỹ thuật có trong
đó.
Tốt nhất, bản mô tả nên được minh họa bằng những ví dụ nhằm giải
thích về cách thức vận hành và áp dụng sáng chế trong thực tế nhằm
cho phép người có trình độ trong lĩnh vực kỹ thuật có liên quan có thể
làm theo mà không cần tiến hành thử nghiệm một cách không cần thiết.

-

Yêu cầu bảo hộ
Yêu cầu bảo hộ xác định phạm vi bảo hộ pháp lý của sáng chế. Trong
thủ tục tố tụng đối với sáng chế, giải thích yêu cầu bảo hộ là bước đầu
tiên để xác định bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực không và có bị
xâm phạm hay không.

-

Hình vẽ (nếu cần)
Hình vẽ thể hiện các chi tiết kỹ thuật của sáng chế một cách ngắn gọn và
dễ hình dung. Hình vẽ giúp giải thích một số thông tin, công cụ hay kết
quả nêu trong bản mô tả.
Không phải lúc nào cũng cần có hình vẽ trong bản mô tả sáng chế. Nếu
sáng chế liên quan đến một quy trình hay phương pháp thực hiện một
giải pháp nào đó thì hình vẽ thường là không cần thiết. Nếu cần hình vẽ,
thì cần tuân thủ một số quy tắc nhất định để được chấp nhận.

2. Lợi ích của thông tin sáng chế
(1) Thông tin cập nhật nhất
Ở hầu hết các nước, đơn đăng ký sáng chế được công bố trong vòng 18 tháng
sau khi được nộp. Do đó, luôn luôn có một khoảng thời gian từ lúc sáng chế
được tạo ra đến lúc khi đơn đăng ký sáng chế được công bố. Tuy nhiên, bằng
độc quyền sáng chế thường được cấp trước khi sản phẩm được bảo hộ sáng
chế được đưa ra thị trường. Như vậy, việc công bố đơn đăng ký sáng chế, bất
4

kể khoảng thời gian nêu trên, vẫn luôn là thời điểm sớm nhất để đưa thông tin
có liên quan đến với công chúng.
(2) Cấu trúc thống nhất
Các tư liệu sáng chế có mẫu tương đối chuẩn, bao gồm bản tóm tắt sáng chế,
thông tin thư mục, bản mô tả và đa phần có cả hình vẽ minh họa sáng chế,
cũng như thông tin đầy đủ về người nộp đơn.
Cấu trúc thống nhất như vậy giúp việc đọc thông tin sáng chế dễ dàng hơn
nhiều.
(3) Mô tả chi tiết
Do sáng chế phải được bộc lộ một cách đầy đủ và rõ ràng để người có trình độ
trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được. Thông tin cơ bản, bản
mô tả và hình vẽ cần cung cấp thông tin chi tiết về công nghệ nhiều hơn bất cứ
một tài liệu khoa học kỹ thuật nào khác.
(4) Nguồn thông tin độc nhất
Ước tính 70% thông tin bộc lộ trong tư liệu sáng chế chưa từng được công bố
ở bất cứ một nơi nào khác. Lượng thông tin này đang tăng lên hằng ngày . Đến
nay, đã có khoảng 50 triệu tư liệu sáng chế đã được công bố trên toàn thế giới
trong mọi lĩnh vực kỹ thuật, với khoảng 2 triệu tài liệu được bổ sung mỗi năm.
(5) Thông tin được tổ chức tốt
Để tra cứu và truy cập tư liệu sáng chế dễ dàng hơn, thông tin sáng chế được
phân loại theo một hệ thống phân loại được công nhận ở cấp độ quốc tế, gọi là
Bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC).
Tham khảo thêm 1-1: Bảng Phân loại sáng chế quốc tế (IPC)
1. Định nghĩa
IPC là hệ thống phân loại công nghệ theo thứ bậc thông qua việc chia công
nghệ thành nhiều phần, lớp, phân lớp và nhóm.
2. Nguyên tắc phân nhóm
IPC áp dụng nguyên tắc phân nhóm sáng chế dựa trên bản chất kỹ thuật
(nguyên tắc “theo chức năng”) nhiều hơn là theo “lĩnh vực áp dụng” của
sáng chế. Tuy vậy, IPC bao gồm cả các nội dụng theo chức năng và theo
lĩnh vực áp dụng, là một hệ thống phân loại kết hợp giữa chức năng và lĩnh
vực áp dụng, trong đó việc phân loại theo chức năng chiếm ưu thế.
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Ví dụ minh họa về phân loại hoàn chỉnh của IPC như sau:
A

21

|

|

|

Lớp

Phân lớp Nhóm chính Phân nhóm

Phần

B

1

/ 08

|

|

Bảng phân loại chứa khoảng 70.000 phân nhóm, được sắp xếp theo thứ
bậc với cấu trúc hình cây.
(1) Phần: Đây là mức độ thứ bậc thấp nhất, gồm tám phần của IPC, tương
ứng với các lĩnh vực kỹ thuật rất rộng (Phần A = Các nhu cầu đời sống
con người);
(2) Lớp: Các Phần được chia thành 120 lớp trong Bảng phân loại IPC 8.
(Lớp A 21 = Bánh nướng; các sản phẩm từ bột);
(3) Phân lớp: Các lớp được chia tiếp thành hơn 600 phân lớp. (Phân lớp A
21 B = Lò nướng bánh; máy và thiết bị khác dùng để nướng bánh);
(4) Nhóm chính: các biểu tượng nhóm chính luôn kết thúc với “/00”. (Nhóm
chính A 21 B 1/00 = Lò nướng bánh);
(5) Phân nhóm: Thứ tự của phân nhóm dưới nhóm chính được thể hiện
bằng các dấu chấm đặt trước tên gọi của mỗi phân nhóm.
Nhóm chính A 21 B 1/00 (“Lò nướng”) được chia thành 19 phân nhóm, bốn
phân nhóm đầu tiên là:
A 21 B 1/02 . khác nhau ở dạng thiết bị làm nóng
A 21 B 1/04 .. lò lửa chỉ được đốt nóng trước khi nướng
A 21 B 1/06 .. lò với các thiết bị đốt nóng
A 21 B 1/08 … đốt nóng bằng hơi
Theo ví dụ trên, không phải tất cả các phân nhóm đều ở cùng thứ bậc; phân
nhóm cao nhất đặt sau một dấu chấm, và các phân nhóm thấp hơn – theo
mức độ - sẽ đặt sau hai, ba, bốn hay nhiều dấu chấm hơn.
(6) Truy cập nhanh và dễ dàng
Thông tin sáng chế có thể được lưu trữ bằng các vật mang tin khác nhau như
giấy, vi phim, đĩa CD-ROM và cơ sở dữ liệu trực tuyến. Việc tra cứu trực tuyến
giúp cho việc truy cập thông tin sáng chế nhanh hơn, rẻ hơn và thuận tiện hơn
so với các phương pháp tra cứu thủ công hoặc tra cứu từ đĩa CD-ROM.
(7) Nhiều lĩnh vực công nghệ
Không phải tất cả sáng chế đều được bảo hộ độc quyền. Một số sáng chế có
thể được bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh chứ không phải bảo hộ độc
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quyền. Các sáng chế được bảo hộ độc quyền bao phủ gần như tất cả các lĩnh
vực công nghệ, từ đơn giản đến phức tạp nhất.
Như vậy, bằng độc quyền sáng chế cung cấp thông tin về mọi khía cạnh của
hoạt động khoa học và công nghệ.
(8) Trích dẫn thông tin kỹ thuật
Việc trích dẫn trên tư liệu sáng chế là các thông tin về giải pháp kỹ thuật đã biết
do thẩm định viên hay người nộp đơn thực hiện. Thẩm định viên chỉ dẫn các tài
liệu tham chiếu chứa các thông tin kỹ thuật đã biết có liên quan để đánh giá khả
năng bảo hộ trong quá trình thẩm định sáng chế.
Tư liệu sáng chế của Hoa Kỳ cung cấp thông tin trích dẫn ở trang đầu tiên trong
tài liệu công bố, còn các tư liệu sáng chế của Cơ quan Sáng chế châu Âu
(EPO) và của Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT) đưa những thông tin này
vào phần Báo cáo tra cứu.
Người nộp đơn cũng có thể cung cấp nguồn thông tin tham khảo về các bằng
độc quyền sáng chế khác và các bài báo chuyên ngành trong bản mô tả. Việc
trích dẫn là một công cụ quan trọng để phân tích các hoạt động nghiên cứu và
phát triển, và định hướng phát triển công nghệ của đối thủ cạnh tranh.
Tham khảo thêm 1-2: Họ sáng chế
1. Định nghĩa
Khi người nộp đơn muốn bảo hộ sáng chế của mình ở nhiều nước, thì tất
cả đơn đăng ký của sáng chế đó và tất cả tài liệu công bố tiếp theo liên
quan đến sáng chế đó được gọi chung là họ sáng chế.
Có ít nhất ba cách để xác định họ sáng chế:
1. Tất cả các tư liệu sáng chế cho dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến
tài liệu ưu tiên sẽ thuộc về sáng chế.
2. Tất cả các tư liệu sáng chế có ít nhất một tài liệu ưu tiên chung sẽ thuộc
về sáng chế.
3. Tất cả các tư liệu sáng chế có cùng ngày hoặc các ngày ưu tiên sẽ
thuộc về sáng chế.
Vì vậy, để tạo ra một họ sáng chế, sáng chế phải được nộp ở một vài
nước. Người nộp đơn sẽ phải nộp thêm một số chi phí để mở rộng phạm
vi bảo hộ ra các nước khác nếu đáng làm điều đó. Do đó, các sáng chế là
thành viên của sáng chế đồng dạng nhìn chung sẽ có giá trị cao hơn so
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với sáng chế chỉ được đăng ký ở một nước duy nhất.

2. Vai trò
Các họ sáng chế có vài trò đặc biệt quan trọng:
a. Trong việc tìm được sáng chế được mô tả bằng một ngôn ngữ khác;
b. Trong việc đánh giá tầm quan trọng toàn cầu của một sáng chế (họ sáng
chế càng có nhiều thành viên, thì sáng chế đó càng quan trọng);
c. Trong việc xác định đối thủ cạnh tranh và đối tác kinh doanh tiềm năng
trong chiến lược tiếp thị toàn cầu cho sản phẩm hay quy trình.

NỘI DUNG 2: Các hình thức tra cứu thông tin sáng chế
1. Tra cứu tình trạng kỹ thuật và khả năng bảo hộ
(1) Tra cứu tình trạng kỹ thuật
a. Hình thức tra cứu này sẽ cung cấp thông tin tổng thể về một lĩnh vực kỹ
thuật xác định bởi nó bao hàm tất cả hoặc một số lượng lớn tư liệu sáng chế
và phi sáng chế liên quan đến lĩnh vực đó.
b. Hình thức tra cứu này sẽ tìm ra các tài liệu, các nghiên cứu đã được công bố,
tài liệu phi sáng chế khác, cũng như các bằng độc quyền sáng chế đã hết
hạn và chưa hết hạn bảo hộ, các đơn đăng ký sáng chế đã được công bố
trên toàn thế giới.
c. Hình thức tra cứu này chủ yếu được sử dụng để xác định điểm khởi đầu và
phương hướng của các dự án nghiên cứu triển khai mới.
(2) Tra cứu khả năng bảo hộ sáng chế
Hình thức tra cứu này chuyên sâu hơn về mặt phạm vi so với tra cứu tình trạng
kỹ thuật. Việc tra cứu được thực hiện với một lĩnh vực kỹ thuật xác định, như
lĩnh vực kỹ thuật được đề cập trong bản mô tả sáng chế, nhằm xác định tình
trạng kỹ thuật có liên quan để đánh giá tính mới và/hoặc tính không hiển nhiên
của sáng chế được bộc lộ.
Kết quả của tra cứu khả năng bảo hộ là rất hữu ích cho việc soạn thảo yêu cầu
bảo hộ sáng chế mạnh hơn và tốt hơn, và cũng có thể tìm ra các điểm xung đột
tiềm năng với các sáng chế thuộc sở hữu của người khác và/hoặc khả năng
giải quyết những xung đột đó.
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Tra cứu khả năng bảo hộ sáng chế được thực hiện trong quá trình chuẩn bị
đơn và trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế. Việc tra cứu giúp người nộp đơn
quyết định liệu có nên (1) nộp đơn đăng ký sáng chế hay không, hoặc (2) tiếp
tục soạn thảo đơn theo hướng đang làm hay không, hoặc (3) tiến hành thêm
các hoạt động nghiên cứu và triển khai để tiếp tục cải tiến sáng chế đó nhằm
có được một sáng chế mạnh hơn.
2. Tra cứu hành vi xâm phạm quyền
Còn được biết đến như tra cứu “quyền sử dụng sáng chế” hay “quyền tự do sử
dụng sáng chế” hoặc “được phép sử dụng sáng chế”, việc tra cứu này được thực
hiện để xác định liệu có sáng chế nào chưa hết hạn (vẫn còn hiệu lực) bị xâm
phạm quyền bởi sản phẩm mới bất kỳ được tung ra thị trường hoặc bởi việc khai
thác theo các khác sáng chế liên quan hay không.
Bằng việc tra cứu này, một Bên bất kỳ sẽ được “phép sử dụng sáng chế” để sản
xuất, sử dụng, bán hay nhập khẩu một sản phẩm có chứa sáng chế. Việc tra cứu
sẽ bao gồm việc tìm hiểu tất cả yêu cầu bảo hộ của các bằng độc quyền sáng chế
có liên quan đang có hiệu lực để xác định phạm vi bảo hộ nhằm tránh xâm phạm
quyền của chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế bất kỳ đang có hiệu lực. Để đánh
giá khả năng xâm phạm quyền, cũng cần phải nghiên cứu tất cả các điểm yêu cầu
bảo hộ của các đơn đăng ký sáng chế đã được công bố trước đó.
Do đó, việc thực hiện các tra cứu định kỳ ở giai đoạn bắt đầu cải tiến kỹ thuật, phát
triển sản phẩm hay đưa sản phẩm ra thị trường sẽ giúp doanh nghiệp xác định
được các sáng chế có liên quan và kịp thời biết được tình trạng pháp lý của chúng,
tránh được các hành vi xâm phạm quyền.
3. Tra cứu hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế
Nếu việc tra cứu xâm phạm quyền tìm ra các sáng chế có nguy cơ xâm phạm
quyền, thì việc tra cứu hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế có thể được tiến
hành nhằm xác định liệu bằng độc quyền sáng chế đó có còn hiệu lực hay không.
Hình thức tra cứu này được thực hiện sau khi bằng độc quyền sáng chế đã được
cấp nhằm đánh giá liệu bằng độc quyền sáng chế có được cấp thỏa đáng hay
không. Việc tra cứu sẽ tìm kiếm tài liệu bất kỳ (giải pháp kỹ thuật đã biết) có thể
được sử dụng để chứng minh rằng một hay nhiều điểm yêu cầu bảo hộ là vô hiệu.
Tra cứu hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế được thực hiện khi có tranh chấp
xảy ra, khi đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng, và là một công việc
trong quá trình xác định giá trị của sáng chế.
Để phản đối hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế, bạn phải tìm được các sáng
chế hay các tài liệu khác để phủ nhận tính mới hoặc tính sáng tạo của sáng chế
đó; tìm ra các bằng độc quyền sáng chế đã được cấp hoặc các tài liệu về tình
trạng kỹ thuật đã được công bố khác có thể khiến bằng độc quyền sáng chế đó bị
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hủy bỏ hiệu lực một phần hoặc toàn bộ. Vì vậy, việc tra cứu khả năng bảo hộ có
thể được sử dụng như một công cụ bảo vệ cho một công ty khi có nghi ngờ về khả
năng xâm phạm độc quyền đối với một sáng chế cụ thể.
4. Tra cứu theo danh mục hoặc theo tên sáng chế
Hình thức tra cứu này được thực hiện để tìm ra tên của tác giả sáng chế, nhà
nghiên cứu hay công ty đứng tên nộp đơn đăng ký sáng chế, được cấp bằng độc
quyền sáng chế và được chuyển nhượng sáng chế.
Hình thức tra cứu này cũng được sử dụng để tìm ra “các sáng chế đồng dạng”
hoặc các sáng chế tương tự nhau ở các nước khác nhau. Tra cứu sáng chế đồng
dạng có thể giúp tìm ra cùng một sáng chế ở các ngôn ngữ cần thiết để tiết kiệm
chi phí dịch thuật.
Bằng cách phân tích dữ liệu thư mục của các tài liệu sáng chế, có thể xác định tác
giả sáng chế, nhà nghiên cứu hay công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cụ
thể và có được cái nhìn sâu hơn đối với việc nghiên cứu hay chiến lược sáng chế
của họ.

NỘI DUNG 3: Phương pháp tra cứu thông tin sáng chế
Khi bạn đã xác định được mục tiêu của mình, bạn phải lựa chọn nguồn thông tin sáng
chế, như các cơ sở dữ liệu có liên quan, thu thập các tư liệu sáng chế và phân tích
chúng để phục vụ cho mục tiêu của bạn.
1. Các loại cơ sở dữ liệu thông tin sáng chế
Thông tin sáng chế có thể được lưu trữ trên nhiều loại vật mang tin như giấy, vi
phim, CD-ROM và các cơ sở dữ liệu trực tuyến.
(1) CD-ROM
Cơ sở dữ liệu CD-ROM rất thuận tiện cho việc tra cứu tư liệu. Người sử dụng
không cần có các đường truyền với bên ngoài, và có thể làm việc bằng một ổ
đĩa CD-ROM và một máy tính. Tuy nhiên, dữ liệu này sẽ trở nên lạc hậu rất
nhanh.
(2) Cơ sở dữ liệu trực tuyến
Bất cứ ai sử dụng Internet đều có thể truy cập được tư liệu sáng chế toàn văn
từ các các cơ sở dữ liệu thương mại hoặc miễn phí.
a. Các cơ sở dữ liệu miễn phí
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Nhiều Cơ quan Sáng chế quốc gia cung cấp các cơ sở dữ liệu thông tin
sáng chế để công chúng có thể truy cập một cách miễn phí vào các cơ sở
dữ liệu này.
Dịch vụ miễn phí hoạt động rất tốt đối với những tra cứu đơn giản, nhưng
không phải là công cụ thích hợp để tiến hành các tra cứu phức tạp hơn
hoặc các tra cứu nâng cao.
Ví dụ: Cơ sở dữ liệu toàn văn và hình ảnh của Cơ quan Sáng chế và Nhãn
hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Cơ sở dữ liệu esp@cenet® của Cơ quan Sáng chế
châu Âu (EPO).
b. Các cơ sở dữ liệu thuơng mại
Dịch vụ phải trả tiền sẽ cung cấp cho bạn các thông tin sáng chế chuyên
sâu và có giá trị gia tăng theo yêu cầu thực tế của khách hàng cụ thể.
Các cơ sở dữ liệu thương mại phải cung cấp các quy trình tra cứu và mức
phí rõ ràng.
Ví dụ: WIPS, Derwent, Dialog, STN, Questel Orbit, Micropatent
Tham khảo thêm 3-1: So sánh các cơ sở dữ liệu của USPTO, EPO và PCT
(của WIPO)
USPTO

Esp@cenet

PCT

Tra cứu thuật ngữ cơ bản

O

O

O

Tra cứu số bằng độc quyền
sáng chế

O

O

O

Tra cứu thuật ngữ Boolean

O

O

O

Tra cứu nâng cao

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Phương pháp tra cứu

Đối tượng tra cứu
Tất cả các nhóm của IPC
Tra cứu theo nhóm sáng chế
Tra cứu cơ sở dữ liệu của Hoa
Kỳ (đơn đăng ký sáng chế và
bằng độc quyền đã được cấp)
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Tra cứu cơ sở dữ liệu của châu
Âu (đơn đăng ký sáng chế và
bằng độc quyền đã được cấp)

O

Tra cứu cơ sở dữ liệu của Nhật
Bản (bản tóm tắt bằng tiếng
Anh)

O

Tra cứu cơ sở dữ liệu PCT của
WIPO

O

O

Tư liệu sáng chế
Bản tóm tắt

O

O

O

Toàn văn

O

O

O

Hình ảnh

O

O

O

Bản in/hình ảnh

O

O

O

Thời gian bắt đầu

1975

1987

1983

Định kỳ cập nhật

Hằng tuần

Hằng tuần

Hằng tuần

Tệp tin dữ liệu

2. Lựa chọn cơ sở dữ liệu
Tùy theo mục đích tra cứu, việc lựa chọn cơ sở dữ liệu có thể dựa trên một số tiêu
chuẩn liên quan đến bản chất của nhiệm vụ.
Ví dụ, nếu quan tâm đến các công nghệ được phát triển tại một nước cụ thể, bạn
có thể giới hạn việc tra cứu của mình ở các cơ sở dữ liệu chứa các sáng chế của
nước đó. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm đến cấp độ toàn cầu, các cơ sở dữ liệu
quốc tế sẽ là phù hợp hơn. Nếu đơn giản chỉ quan tâm đến tình trạng kỹ thuật của
một đơn đăng ký sáng chế, cơ sở dữ liệu miễn phí là đủ. Mặt khác, nếu quan tâm
đến hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) hoặc mua lại và sáp nhập (M&A) thì
các cơ sở dữ liệu sáng chế thương mại (phải trả tiền) sẽ là hữu ích hơn.
Nhìn chung, những người mới hoặc không thường xuyên sử dụng thông tin sáng
chế thường sử dụng các các cơ sở dữ liệu miễn phí, trong khi những người dùng
chuyên nghiệp có xu hướng sử dụng cả các dịch vụ miễn phí và phải trả tiền.
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3. Ví dụ về tra cứu cơ sở dữ liệu trực tuyến
Dưới đây là các ví dụ minh họa về việc tra cứu thông tin sáng chế bằng cách sử
dụng “Cơ sở dữ liệu toàn văn và hình ảnh” trên trang web tra cứu sáng chế của
Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) tại địa chỉ www.uspto.gov/patft.
(1) Cách thức truy cập Cơ sở dữ liệu toàn văn
Trước hết, hãy nhập địa chỉ www.uspto.gov/patft.

Sau đó, bạn có thể nhìn thấy “Cơ sở dữ liệu toàn văn và hình ảnh” của USPTO.
Cơ sở dữ liệu này cho phép bạn tra cứu thông tin sáng chế từ các bằng độc quyền
sáng chế đã được cấp và các đơn đăng ký sáng chế đã được công bố.

Cơ sở dữ liệu toàn văn hiển thị để tra cứu thông tin sáng chế, trong đó chứa các
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đường liên kết với nút hình ảnh để tải về các hình ảnh của từng trang trong tài liệu
của từng sáng chế trong cơ sở dữ liệu.

(2) Sử dụng trang Tra cứu nhanh
Dưới đề mục Bằng độc quyền sáng chế đã được cấp (Issued Patents) và Đơn
đăng ký sáng chế đã được công bố (Published Applications), bạn có thể thực hiện
việc ”Tra cứu nhanh” (Quick Search), “Tra cứu nâng cao” (Advanced Search) và
“Tra cứu số bằng hoặc số công bố” (Patent or Publication Number Search).
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Khi nhắp chuột vào nút “Tra cứu nhanh”, bạn có thể nhìn thấy trang web sau:
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Các nút ở phía trên cùng của màn hình, như Trang chủ (Home), Nhanh (Quick), v.v.
được sử dụng để chuyển từ vị trí này sang vị trí khác một cách nhanh chóng.
Bạn có thể tra cứu cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các yêu cầu tra cứu nhanh
bao gồm hai điều kiện, như: lĩnh vực công nghệ, thời gian, cụm từ và các thuật
ngữ thu gọn theo ý muốn.
i. Yêu cầu tra cứu nhanh bằng hai điều kiện
Bạn có thể sử dụng trang “Tra cứu nhanh” để thực hiện yêu cầu tra cứu nhanh
với hai điều kiện bằng cách sử dụng các toán tử logic: AND, OR và AND NOT.

1. Toán tử AND: Kết quả thỏa mãn cả hai điều kiện đều được hiển thị trên kết
quả tra cứu.
2. Toán tử OR: Kết quả thỏa mãn ít nhất một trong số hai thuật ngữ sẽ hiển
thị.
3. Toán tử AND NOT: Kết quả thỏa mãn điều kiện đầu tiên sẽ được hiển thị,
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nhưng kết quả thỏa mãn điều kiện thứ hai thì không được hiển thị.
Chúng ta hãy cũng sử dụng các thuật ngữ “Lửa” (Fire” và “Chuông” (Alarm). Bây
giờ, hãy lựa chọn toán tử “AND” và kiểm tra kết quả bằng cách nhấn nút “Tra cứu”
(Search).

Kết quả này cho thấy số các bằng độc quyền sáng chế bắt đầu với các bằng đã
được cấp gần đây nhất.
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Nếu bạn muốn xem thông tin chi tiết của bằng độc quyền sáng chế bất kỳ, hãy
nhắp chuột vào số bằng hay tên sáng chế.
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Bạn đang nhìn thấy bản mô tả toàn văn của sáng chế. Hơn nữa, bạn còn có thể
nhìn thấy các hình ảnh của từng trang tư liệu sáng chế đơn giản bằng cách nhấn
nút “Hình ảnh” (Images) ở trên cùng của trang toàn văn (Full-Text).

Tham khảo thêm: Hình ảnh đầy đủ
Nếu bạn đã cài đặt phần mềm xem hình ảnh G4TIFF hoặc plug-in, bạn có thể xem
được các hình ảnh đầy đủ trên trang đầu tiên của bằng độc quyền sáng chế và
nhắp chuột để xem các trang tiếp theo của tư liệu sáng chế.
ii. Các trường tra cứu trong trang Tra cứu nhanh
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Bạn có thể tra cứu từng trường riêng biệt trong dữ liệu sáng chế bằng cách chọn
một trong số các trường dữ liệu hiển thị trong danh mục “Trường tra cứu” (FIELD).

Ví dụ, bạn muốn tìm kiếm một sáng chế được bảo hộ của tác giả sáng chế có tên
là “Lee” liên quan đến “Lướt sóng”.
Nhập từ ”Lee” vào trường “Term 1” và lựa chọn “Tên tác giả sáng chế” (Inventor
Name) từ ”Trường 1”. Sau đó, nhập cụm từ “lướt sóng” (Surfing) vào trường “Term
2” và lựa chọn “All Fields” ở “Field 2”.
Chọn “AND” trong danh mục “Operator,” và ấn nút “Search.”
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iii. Tra cứu theo thời gian
Bạn có thể đề cập đến khoảng thời gian thay vì phải chỉ rõ ngày hoặc tháng nhất
định để thu hẹp phạm vi tra cứu.
Cách làm này chỉ có thể được áp dụng đối với trường “ngày”, như Ngày cấp bằng
độc quyền sáng chế hoặc Ngày nộp đơn.
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Ví dụ, nếu bạn muốn tra cứu các bằng độc quyền sáng chế đã được cấp vào một
ngày bất kỳ trong hoặc sau 01/11/1997 và trước hoặc trong ngày12/5/1998, hãy
nhập “11/1/1997->5/12/1998” vào trong hộp “Term 1”. Và chọn Ngày cấp trong
Trường 1. Sau đó nhấn nút “Search.”
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iv. Tra cứu theo cụm từ trong Trang tra cứu nhanh
Một nhóm từ ở trong ngoặc kép (“ ”) có thể được coi là một thuật ngữ tra cứu duy
nhất, được gọi là Tra cứu theo cụm từ.
Nếu bạn đang tra cứu cụm từ “Máy hút bụi” chứ không chỉ riêng “hút bụi” hay
“máy”, bạn nên sử dụng “Máy hút bụi”.

v. Ký thay thế
Bạn có thể sử dụng ký tự thay thế ($) vào bên phải của thuật ngữ để tra cứu các
từ ngữ bắt đầu bằng một chuỗi nhất định. Ký tự $ trong các hệ thống tra cứu sẽ có
ý nghĩa khác nhau.
Nếu bạn đang tra cứu một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể, thì chuỗi phải chứa ít nhất 3 ký
tự, và 4 ký tự trong trường hợp không tra cứu một lĩnh vực cụ thể.
Bạn có thể muốn thu gọn một chuỗi cụm từ dài để giảm số lượng kết quả nhận
được.
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NỘI DUNG 4: Sử dụng thông tin sáng chế theo cách chiến lược
1. Trong chuyển giao quyền sử dụng
Phân tích thông tin sáng chế sẽ mang lại các thông tin kỹ thuật và kinh doanh cần
thiết về công nghệ mục tiêu và giá trị của nó trước khi tham gia đàm phán hợp
đồng chuyển giao quyền sử dụng.
(1) Hợp đồng tiếp nhận công nghệ
Khi chuẩn bị một hợp đồng tiếp nhận công nghệ, việc phân tích thông tin sáng
chế sẽ là rất hữu ích để giải đáp các vấn đề sau:
a. Công nghệ đang được đề cập có thuộc sở hữu công cộng trên thị trường
mục tiêu do nó không còn được bảo hộ, hết thời hạn bảo hộ hoặc không
nộp phí duy trì hiệu lực hay bằng độc quyền sáng chế đối với công nghệ đó
đã bị hủy bỏ hiệu lực bởi tòa án hay không?
b. Có khả năng bị kiện do xâm phạm quyền hay không?
c. Công nghệ có bị định giá quá cao hoặc quá thấp khi so sánh với các công
nghệ thay thế hay công nghệ có liên quan khác hay không?
(2) Chuyển giao công nghệ
Trong khi chuẩn bị hợp đồng chuyển giao công nghệ, thông tin sáng chế có thể
giúp làm rõ:
a. Ai có thể là người nhận li-xăng triển vọng trên thị trường?
b. Định giá công nghệ đó như thế nào?
c. Đó có phải là công nghệ chủ chốt của doanh nghiệp bạn không, việc chuyển
giao công nghệ có gây ra trở ngại cho việc tiếp tục áp dụng công nghệ hay
không?
(3) ‘Li-xăng trao đổi’
Trong khi chuẩn bị hợp đồng li-xăng trao đổi, việc phân tích sáng chế sẽ giúp:
a. So sánh hồ sơ sáng chế của hai công ty và xác định sáng chế chủ đạo, góp
phần quyết định bên nào phải trả tiền cho bên kia và số tiền là bao nhiêu.
b. Đưa ra một bức tranh tổng thể về vòng đời của công nghệ mục tiêu và các
công nghệ chủ chốt trong lĩnh vực này, góp phần đưa ra quyết định cuối
cùng.
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Tìm hiểu thêm: Sơ đồ quy trình thời gian
Thông qua phân tích sáng chế, bạn có thể xây
dựng được sơ đồ quy trình theo thời gian. Sơ
đồ này cho thấy đường đi của công nghệ, giúp
bạn xác định được công nghệ chủ đạo. Sơ đồ
này có thể được xây dựng bằng cách thu thập,
phân tầng và liệt kê các sáng chế quan trọng
theo thời gian.
Ví dụ, nếu bạn có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực kinh doanh mới là chế tạo thẻ
mạch tích hợp (IC), bạn cần xác định các lĩnh vực mà thẻ IC sẽ được sử dụng,
các công ty sản xuất thẻ chính, cũng như các công nghệ chủ chốt trong lĩnh vực
này.
2. Trong hoạt động mua lại và sáp nhập
Nếu một công ty muốn có được một công nghệ cụ thể cùng với các tài sản hỗ trợ
mà không biết có thể tiếp nhận nó ở đâu, thì trước tiên, công ty đó cần tìm ra tất cả
công ty có các sáng chế và tài sản có liên quan.
Việc tra cứu sáng chế có thể giúp tìm ra tất cả sáng chế liên quan đến lĩnh vực mà
bạn quan tâm. Khi một hoặc nhiều công nghệ/công ty tiềm năng được tìm thấy,
công ty đó có thể tiến hành phân tích các sáng chế bổ sung để tìm hiểu sâu hơn về
sự lựa chọn của mình và đưa ra quyết định công ty nào sẽ là mục tiêu sáp nhập
hay mua lại một cách tốt nhất.
Khi công ty đã xác định được công ty mục tiêu, việc phân tích sáng chế cũng sẽ
giúp giải đáp các vấn đề sau:
(1) Công nghệ mục tiêu có tốt thật sự như được yêu cầu bảo hộ hay không?
(2) Công ty có được định giá hợp lý hay không?
(3) Ai là tác giả sáng chế chủ chốt và họ có tiếp tục làm việc cho công ty sau khi
sáp nhập hay mua lại hay không?
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Tìm hiểu thêm: Ví dụ thực tiễn
Là một phần của một chiến lược rộng lớn nhằm lấp lỗ hổng công nghệ, một công
ty công nghệ cao đã mua lại một công ty chuyên ngành nhỏ.
Ngay sau khi hoàn thành vụ mua lại, công ty mua đã phát hiện ra rằng năng lực
nghiên cứu và triển khai của công ty bị mua lại rất hạn chế, và đương nhiên
không phù hợp với kỳ vọng là họ có năng lực công nghệ rất mạnh. Năng lực công
nghệ của họ phụ thuộc vào một nhà nghiên cứu chính mà không còn làm việc cho
họ nữa. Nhà nghiên cứu đó đã chuyển sang công ty mẹ trước khi việc mua bán
hoàn tất.
Nếu việc phân tích thông tin sáng chế được thực hiện trước khi tiến hành mua lại,
công ty đó đã có thể biết về nhà nghiên cứu chính đó và tiến hành các biện pháp
thích hợp để giữ chân ông ta.
3. Trong hoạt động nghiên cứu và triển khai
Để bắt đầu một công việc kinh doanh hay phát triển một sản phẩm mới, một công
ty nên đánh giá lĩnh vực công nghệ có liên quan và dự đoán chính xác về nhu cầu
thị trường.
Việc phân tích sáng chế sẽ giúp bạn biết được sự phát triển của công nghệ, từ
những công nghệ sơ khai đến việc phát triển thành những công nghệ hiện tại, xu
hướng thay đổi công nghệ, vòng đời của công nghệ (liệu công nghệ đang trong
giai đoạn ươm tạo, phát triển, hay đã chín muồi và thậm chí là suy thoái), các vấn
đề và giải pháp trong việc phát triển một công nghệ cụ thể, công nghệ của đối thủ
cạnh tranh và giải pháp để giải quyết các vấn đề có thể nảy sinh.
Hiểu về vòng đời của công nghệ sẽ giúp xây dựng các chính sách phát triển và tập
trung vào một số kế hoạch phát triển nhất định.
Việc phân tích sáng chế cũng giúp ngăn chặn xảy ra xâm phạm quyền, từ đó tiết
kiệm được chi phí liên quan đến việc kiện tụng và bồi thường thiệt hại.
4. Trong quản lý nguồn nhân lực
Thực tế cho thấy chỉ một số ít các nhà sáng chế có nhiều sáng chế mạnh dẫn dắt
xu thế phát triển công nghệ và một số nhiều hơn các nhà nghiên cứu chỉ tạo ra một
đến hai sáng chế trong mỗi phòng thí nghiệm hay công ty.
Việc phân tích sáng chế, như một bản đồ chất xám của các nhà sáng chế, có thể
cho thấy những nhà sáng chế chủ chốt nào có tầm quan trọng sống còn đối với
tương lai của công ty.
Bản đồ chất xám như vậy có thể xác định không chỉ các nhà sáng chế hàng đầu
trong công ty, mà cả các nhà sáng chế chủ đạo của các công ty khác. Đây là việc
phân tích hữu ích cho việc “săn đầu người” và phát triển một chiến lược mua lại và

26

sáp nhập có hiệu quả.
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