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Mẫu số 01 

 

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY.......................                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        ................., ngày .... tháng .... năm ......... 
Số: ............../PLX-................... 
 

THƯ KHUYẾN CÁO 

V/v: Xâm phạm nhãn hiệu Petrolimex đã được pháp luật bảo hộ. 
 

Kính gửi: (tên & địa chỉ bên xâm phạm nhãn hiệu). 
 

Nhân danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), chúng tôi xin thông báo đến Quý 

Công ty rằng: Quý Công ty xâm phạm nhãn hiệu Petrolimex đã được pháp luật bảo hộ. 
 

Cơ sở của thư khuyến cáo: 
 

1. Quyền đối với nhãn hiệu. 
 

Nhãn hiệu Petrolimex đã được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam tại các văn bằng bảo hộ 

do Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) cấp, đang có hiệu lực, đã công bố công khai tại website 

www.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Thương hiệu Petrolimex”. 
 

2. Bằng chứng xâm phạm. 
 

Bằng chứng về việc Quý Công ty xâm phạm nhãn hiệu Petrolimex đính kèm Thư 

khuyến cáo này gồm ... ảnh do cán bộ nghiệp vụ của chúng tôi chụp .... ngày ... tháng ... 

năm ....... tại (các) địa điểm ................................: 

(1) Ảnh 1: Xâm phạm nhãn hiệu số ..... 

(2) Ảnh 2: Xâm phạm nhãn hiệu số ...... 

(3) Ảnh 3: Xâm phạm nhãn hiệu số ...... 

(4) ...... 
 

3. Kết quả giám định. 
 

Do Viện Khoa học SHTT Việt Nam thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện, đính 

kèm. 
Ghi chú: Mục này không bắt buộc đối với trường hợp vi phạm đã rõ ràng; chỉ áp dụng đối với 

trường hợp phức tạp cần phải giám định để có kết luận rõ ràng về bằng chứng vi phạm. 
 

4. Căn cứ pháp luật (chọn nội dung phù hợp). 
 

- Điều 141 Luật SHTT: Sử dụng nhãn hiệu không được Petrolimex cho phép. 
 

- Điều 129 Luật SHTT và Điều 11 Nghị định 105/NĐ-CP ngày 22.9.2006 về quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT: Sử dụng dấu hiệu trùng (hoặc 

tương tự) với nhãn hiệu Petrolimex. 
 

- Điều .... Luật SHTT: Sử dụng nhãn hiệu, dấu hiệu nhận diện Petrolimex vượt quá phạm 

vi địa lý, mức độ và thời hạn do Petrolimex cho phép tại Hợp đồng Đại lý số .... ký ngày 

... tháng ... năm ....... 
 

http://www.petrolimex.com.vn/
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- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03.09.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và 

Thông tư 36/2009/TT-BTC ngày .... của Bộ Công thương về Đại lý kinh doanh xăng 

dầu. 

 

- Hợp đồng đại lý, TĐlý số ……ngày ….. (nếu có) đã hết hiệu lực kể từ ngày …..…… 
 

5. Mức độ ảnh hưởng (chọn nội dung phù hợp). 
 

Việc sử dụng nhãn hiệu, dấu hiệu nhận diện thương hiệu Petrolimex nói trên của Quý 

Công ty ở mức độ gây nhầm lẫn cho khách hàng, người tiêu dùng, công chúng, báo chí 

truyền thông, cơ quan quản lý nhà nước, .... về: 

 

- Địa điểm Petrolimex trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ của mình; 

 

- Nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ do Quý Công ty cung cấp; 
 

Từ đó, làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi và 

công tác phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh Petrolimex. 
 

6. Yêu cầu của chúng tôi. 
 

Với thiện chí giải quyết vụ việc trên tinh thần hợp tác, bằng văn bản này, chúng tôi chính 

thức yêu cầu Quý Công ty: 
 

- Trong thời hạn 15 ngày (theo lịch, tính từ ngày ghi tại văn bản này) xóa bỏ các dấu hiệu 

xâm phạm nhãn hiệu Petrolimex đã nêu tại Mục 2 thư khuyến cáo này. 
 

- Trong thời hạn 03 ngày (theo lịch, tính từ ngày ghi tại văn bản này) gửi cho chúng tôi 

bản cam kết của Quý Công ty về việc sẽ chấm dứt các hành vi xâm phạm trong thời hạn 

quy định (có  mẫu gửi kèm thư khuyến cáo này). 
 

7. Quyền yêu cầu đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ. 
 

Đến thời hạn nên tại Mục 6 Thư khuyến cáo này nếu chúng tôi không nhận được bản 

cam kết của Quý Công ty và/hoặc Quý Công ty vẫn chưa xóa bỏ các dấu hiệu xâm phạm 

nhãn hiệu Petrolimex nói trên thì chúng tôi buộc phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước, 

yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật tiến hành các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm nhãn 

hiệu Petrolimex của Quý Công ty theo Điều 211 Luật SHTT và Điều 11 Nghị định 

97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 
 

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty trên cơ sở tôn trọng pháp luật 

để cùng phát triển với lợi ích bền vững, dài lâu. 
 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 

- Như trên,            
- TĐXDVN (b/c); 

- CA. Tỉnh/TP.... (b/c), 

- Lưu VT,..... 

 




