THƯƠNG HIỆU ST25 TẠI MỸ & ÚC, NHỮNG
THÔNG TIN CẦN BIẾT?

• Bạn quan tâm tình hình đăng ký các hồ sơ nhãn hiệu ST25 đối với sản phẩm
gạo tại Mỹ? Liệu các nhãn hiệu này đã được bảo hộ tại Mỹ? Liệu tên “giống
lúa” ST25 có đáp ứng các yêu cầu bảo hộ của nhãn hiệu hay chỉ là từ mô tả
tên giống nên không được bảo hộ ở Việt Nam và bất cứ nước nào trên thế
giới?
• Tình hình Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu ST25 và ST24 tại Úc? Ai là chủ đơn của
các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu này tại Úc? Tình trạng hiện tại của các hồ sơ
này?
• Và những bước tiếp theo mà chủ giống lúa ST25 nên cân nhắc và có thể tiến
hành?
Vui lòng email đăng ký tham dự: organicsmekong@gmail.com để được nhận link Zoom
để
Tham dự WEBINAR trực tuyến vào lúc 9 giờ sáng (giờ Việt Nam), thứ 2, ngày 3 tháng 5
năm 2021
Chủ đề Webinar bao gồm
•

Giới thiệu

Hoạt động kết nối phát triển nông nghiệp Úc- Việt (5 phút)
Trình bày bởi Ts. Nguyễn Văn Kiền, Giám Đốc Mekong Organics (Úc)

•

Thương hiệu ST25 tại Mỹ và Úc, những điều cần biết? (1 giờ: trình bày và thảo luận)

Trình bày bởi: Ngân Trần-Registered Trademark Attorney ở Australia&New Zealand, Giám đốc công ty chuyên
tư vấn về thương hiệu- Maygust Trademark Attorneys

Chúng tôi là ai?

Maygust Trademark Attorneys
Mekong Organics
Mekong Organics là 1 Doanh Nghiệp đăng ký tại
bang ACT Úc. Sứ mệnh của Mekong Organics là kết
nối nông nghiệp hữu cơ, dinh dưỡng và sức khỏe để
cải thiện cuộc sống của người dân lưu vực sông
Mekong bằng cách liên kết khoa học với các chính
sách và thực tiễn; kết nối người nông dân Úc và
người nông dân các quốc gia Đông Nam Á nhằm
thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ và phát triển bền vững
khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Mekong Organics
được thành lập vào năm 2018 nhằm tạo nền tảng
kiến thức để kết nối nông nghiệp hữu cơ, canh tác
sinh thái và các hoạt động đa dạng sinh học nông
nghiệp trong vùng Mekong và Úc
Website: Our Organisation – Mekong Organics

Công ty của Úc chuyên tư vấn và đăng ký bảo hộ
thương hiệu tại Úc & New Zealand và các nước trên
thế giới.
Về Ngân Trần:
•
•
•

Registered Trademark Attorney ở Úc & New
Zeland.
Thạc sĩ Luật Sở hữu trí tuệ, ĐH Công nghệ
Queensland, Úc.
Cử nhân Luật, ĐH Luật TP. HCM

Xuất thân vùng quê chuyên trồng lúa, cảm nhận sâu
sắc những khó khăn của người nông dân. Tôi rất
hạnh phúc và vinh dự được chia sẻ những kiến thức
và hiểu biết của mình đến bà con nông dân và bất
cứ ai quan tâm đến vấn đề bảo hộ thương hiệu.
Website: Maygust Trademark Attorneys

