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TÊN ĐỀ TÀI 

 

1 

 

Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam 

2 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn giao dịch thương mại điện tử  

3 Bảo hộ logo doanh nghiệp theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 

4 
Những trường hợp không được bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ 

Việt Nam 

5 
Bảo hộ chồng lấn giữa nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp – Thực trạng và kiến nghị hoàn 

thiện 

6 Bảo hộ chồng lấn giữa nhãn hiệu và quyền tác giả - Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện 

7 Bảo hộ sáng chế dược phẩm ở Việt Nam – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

8 Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 

9 
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn 

thiện 

10 
Mỗi liên hệ giữa kiểu dáng công nghiệp và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng trong pháp luật sở hữu 

trí tuệ Việt Nam 

11 Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện 

12 Định giá tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và kiến nghị hoàn thiện 

13 
Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam – Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn 

14 
Hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và các biện pháp xử lý – Thực trạng và kiến nghị 

hoàn thiện 

15 
Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp – Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và 

kiến nghị hoàn thiện 

16 
Bảo hộ sáng chế lĩnh vực y tế ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, kiến nghị hoàn 

thiện 

17 Bảo hộ quyền tác giả trong môi trường kỹ thuật số theo điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam 

18 
Tìm hiểu hoạt động tạo dựng, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 

của doanh nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 

19 Trình tự, thủ tục đăng ký nhãn hiệu 



20 
Sử dụng hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ trong các trường đại học – Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn thực hiện ở một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 

21 Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện 

22 Bảo hộ dấu hiệu phi truyền thống là nhãn hiệu tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp. 

23 
Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo pháp 

luật Việt Nam 

24 Xâm phạm bản quyền truyền hình trên môi trường số tại Việt Nam 

25 
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền – Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

26 
Sự chồng lấn trong bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và tác phẩm mỹ thuật ứng dụng ở Việt Nam 

– thực trạng và giải pháp 

27 Hàng hoá giả mạo trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Quy định pháp luật và thực tiễn 

28 Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh – một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

29 Giám định tài sản trí tuệ tại Việt Nam 

30 Bảo hộ tên thương mại tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 

31 Quyền tác giả đối với tác phẩm phái sinh 

32 
Những thách thức và giải pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời đại cách mạng khoa học 

công nghiệp 4.0 

33 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử 

34 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm của trí tuệ nhân tạo 

35 Các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 

36 Quản lí tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp tại Việt Nam 

37 Nội dung của quyền tác giả - Thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

38 Quyền sao chép tác phẩm – Thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện pháp luật  

39 Bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm được sáng tạo trong các trường đại học 

Lưu ý: 

Ngoài các đề tài nêu trên, sinh viên có thể lựa chọn đề tài khác với điều kiện được sự đồng ý của GV 

hướng dẫn và Bộ môn Luật Sở hữu trí tuệ. 
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         Trưởng Bộ môn 
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