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THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI 
NHẬP 

Hiện nay, yêu cầu về hội nhập 
quốc tế đối với thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ (SHTT) đang ngày càng trở 
nên bức thiết tại nhiều quốc gia. Tại 
Việt Nam, cơ chế thực thi quyền 
SHTT đã đạt được một số kết quả 
bước đầu đáng khích lệ nhưng vẫn 
chưa thật sự hiệu quả, cần những 
giải pháp thiết thực mang lại hiệu 
quả trong thời gian tới. 

Việc thực thi quyền SHTT trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế, buộc các 
quốc gia phải thiết lập và vận hành cơ 
chế thực thi sao cho tương thích với 
các chuẩn mực quốc tế đã được thiết 
lập. Tính hiệu quả của cơ chế thực thi 
quyền SHTT có thể được xác định 
dựa trên các tiêu chí sau: cơ chế thực 
thi được thiết lập, vận hành xuất phát 
từ chính sách và trên nền tảng pháp lý 
đầy đủ, rõ ràng, hợp lý; các biện 
pháp, chế tài và thủ tục thực thi 
quyền SHTT bảo đảm đúng đắn, 
công bằng; thủ tục thực thi quyền 
SHTT không quá phức tạp và không 
quá tốn kém. Như vậy, hệ thống thực 
thi phải đủ sức để xử lý, chặn đứng 
các hành vi xâm phạm quyền đã xảy 
ra, đủ sức để không cho phép xảy ra 
các hành vi xâm phạm như vậy. 
Ngoài ra cần tạo điều kiện thuận lợi 

tối đa cho các bên tham gia và thực 
hiện quyền tự bảo vệ trong các vụ 
việc tranh chấp, khiếu nại và kiện 
cáo. Các quy định về thủ tục quá 
phiền phức hoặc mập mờ, lệ phí quá 
cao hoặc không được công bố đều bị 
coi là không đáp ứng yêu cầu này. 

Tại Việt Nam, cơ chế thực thi 
quyền SHTT được tạo thành từ các 
yếu tố sau: chính sách và pháp luật về 
thực thi quyền SHTT; bộ máy thực 
thi quyền SHTT; con người bảo đảm 
thực thi quyền SHTT; các yếu tố 
khác hỗ trợ cho cơ chế thực thi quyền 
SHTT. Đối với hầu hết các nước trên 
thế giới, thực thi quyền SHTT chủ 
yếu thuộc thẩm quyền của ba hệ 
thống cơ quan: tòa án; công an và hải 
quan. Bên cạnh đó, đối với các nước 
áp dụng biện pháp hành chính trong 
thực thi quyền SHTT thì bộ máy thực 
thi quyền SHTT còn gồm các cơ quan 
hành chính có thẩm quyền thực thi 
quyền SHTT. Con người đóng vai trò 
quan trọng trong cơ chế thực thi 
quyền SHTT. Bên cạnh đó, cơ chế 
thực thi quyền SHTT được bảo đảm 
với sự hỗ trợ của một số yếu tố khác 
như: máy móc, thiết bị và hạ tầng 
thông tin; hợp tác quốc tế; và nguồn 
lực tài chính. Xem xét các tiêu chí 
đánh giá tính hiệu quả của cơ chế 
thực thi quyền SHTT nêu trên trong 
mối quan hệ với các yếu tố cấu thành 
cơ chế này cho thấy: cơ chế thực thi 
quyền SHTT ở nước ta đã có những 
tiến bộ đáng kể trong những năm vừa 
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qua, tuy vậy cơ chế này chưa thật sự 
hiệu quả. Một trong những kết quả đã 
đạt được là chúng ta có quy định 
pháp luật về các biện pháp thực thi 
quyền SHTT tương thích với TRIPS 
và các hiệp định song phương mà 
Việt Nam là thành viên. Bên cạnh đó, 
về cơ bản, mỗi biện pháp thực thi 
chứa đựng chế tài và thủ tục xử lý vi 
phạm tương đối phù hợp. 

Tuy nhiên, cơ chế thực thi quyền 
SHTT hiện hành của chúng ta vẫn 
còn một số hạn chế, bất cập như: còn 
tồn tại một số quy định pháp luật 
chưa hợp lý về thực thi quyền SHTT; 
thiếu các quy định rõ ràng, cụ thể bảo 
đảm xử lý hành vi xâm phạm quyền 
SHTT; các biện pháp và chế tài hiện 
hành chưa có giá trị cao trong xử lý, 
ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền 
SHTT. Mặc dù có sự can thiệp của 
lực lượng chức năng khi áp dụng biện 
pháp hành chính nhưng xử lý xâm 
phạm quyền SHTT không có tính răn 
đe cao do các chế tài xử phạt còn nhẹ, 
trong nhiều trường hợp số tiền phạt 
thấp hơn nhiều so với những lợi ích 
thu được từ hành vi xâm phạm quyền 
SHTT. Vì vậy, nhiều tổ chức, cá nhân 
tiếp tục vi phạm sau khi bị xử lý vi 
phạm hành chính; hơn nữa, các chế 
tài hành chính không đủ sức răn đe, 
ngăn chặn với các chủ thể khác vi 
phạm; thủ tục xử lý hành vi xâm 
phạm quyền SHTT, cụ thể là thủ tục 
tố tụng dân sự, còn phức tạp và tốn 
kém. Sự phối hợp giữa các cơ quan 

thực thi quyền SHTT chưa tốt, thời 
gian giải quyết vụ án dân sự kéo dài, 
đòi hỏi nhiều thủ tục (như: giám định, 
lấy ý kiến cơ quan chuyên môn, ủy 
thác tư pháp…) và chi phí cao. 

Cơ chế thực thi quyền SHTT tại 
Việt Nam chưa phát huy hiệu quả 
như mong muốn do một số nguyên 
nhân chính sau: hệ thống pháp luật về 
thực thi quyền SHTT còn hạn chế, 
như những quy định chưa rõ ràng, 
chưa thống nhất hoặc thiếu quy định 
cần thiết; bộ máy thực thi quyền 
SHTT vận hành chưa tốt; nhân tố con 
người trong cơ chế thực thi quyền 
SHTT ở Việt Nam còn hạn chế. Năng 
lực cán bộ thực thi quyền SHTT còn 
bất cập cả về số lượng và chất lượng. 
Do đó, để cơ chế thực thi quyền 
SHTT ở nước ta phát huy hiệu quả, 
cần hoàn thiện khung pháp lý về thực 
thi quyền SHTT; sắp xếp lại cấu trúc 
cơ chế thực thi và tạo lập đầu mối 
quốc gia về phòng chống xâm phạm 
quyền SHTT; tạo lập và xây dựng cơ 
chế phối hợp giữa các cơ quan hành 
chính và cơ quan tư pháp về thực thi 
quyền SHTT. Đặc biệt, để nâng cao 
hiệu quả thực thi quyền SHTT, một 
số giải pháp khác cần phải áp dụng 
đồng thời: nâng cao năng lực thực thi 
quyền SHTT của hệ thống các cơ 
quan thực thi quyền SHTT, trong đó 
đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực 
chuyên môn của tòa án; nâng cao 
nhận thức về thực thi hiệu quả quyền 
SHTT; tạo lập cơ chế chia sẻ thông 
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tin, hợp tác xây dựng và giải thích 
văn bản pháp luật liên quan đến thực 
thi quyền SHTT; nâng cao hiệu quả 
của hoạt động hợp tác quốc tế trong 
thực thi quyền SHTT. 

 Theo Nhân dân 
 

VAI TRÒ CỦA CÁC NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP THÂM DỤNG 
SHTT ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 
QUỐC DÂN 

Trong hai ngày 14-15/9/2015, tại 
Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), 
Bộ KH&CN đã phối hợp với Cơ quan 
Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ 
(USPTO) tổ chức Hội thảo “Vai trò 
của ngành công nghiệp thâm dụng 
SHTT với nền kinh tế quốc gia.” 

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức 
về vai trò của định giá tài sản trí tuệ 
trong hoạt động thương mại hóa tài 
sản trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm về 
quản trị tài sản trí tuệ và xác định 
những đóng góp của các ngành thâm 
dụng SHTT đối với nền kinh tế quốc 
gia. Thúc đẩy hoạt động đổi mới, 
tăng cường khai thác quyền SHTT 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khi 
Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với 
nền kinh tế thế giới. Tới dự có Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) kiêm Cục trưởng Cục 
SHTT, Trần Việt Thanh; ông Lê 
Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục 
SHTT; ông Alan Marco - Trưởng 
Ban Kinh tế - Văn phòng Chính sách 
và Đối ngoại - USPTO; ông Asrat 

Tesfayesus - Chuyên gia kinh tế - 
Ban Kinh tế - Văn phòng Chính sách 
và Đối ngoại - USPTO cùng đại diện 
lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ 
KH&CN,  

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần 
Việt Thanh cho biết, trải qua quá 
trình hơn 30 năm hình thành và phát 
triển, hệ thống SHTT Việt Nam đã 
đạt được các bước tiến đáng ghi 
nhận. Cụ thể, hệ thống pháp luật 
SHTT tương đối đầy đủ, phù hợp với 
tiêu chuẩn quốc tế, có những nỗ lực 
vượt bậc nhằm đáp ứng các yêu cầu 
và đòi hỏi của xã hội. Hệ thống thực 
thi tuy còn phải đối mặt với khó khăn 
cũng đã được vận hành ngày càng 
hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền lợi 
của cộng đồng.  

Hội thảo đã được nghe các chuyên 
gia đưa ra rất nhiều kiến thức liên 
quan đến đánh giá và định giá đặc 
biệt là xem xét việc đóng góp của 
SHTT vào doanh thu của doanh 
nghiệp cũng như đóng góp chung vào 
GDP của đất nước. Những nội dung, 
kiến thức được đưa ra trong Hội thảo 
đặc biệt hữu ích đối với hoạt động 
SHTT của Việt Nam, đúng theo định 
hướng của Bộ KH&CN về SHTT 
trong thời gian sắp tới. 

Các chuyên gia của Hoa Kỳ đã 
trình bày và cùng trao đổi các vấn đề 
liên quan đến quyền SHTT trong 
ngành công nghiệp thâm dụng như: 
Định giá tài sản trí tuệ - phương pháp 
luận - kinh nghiệm và thực tiễn tại 
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Hoa Kỳ; xây dựng chiến lược quản lý 
tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp; 
thâm dụng SHTT với nền kinh tế 
quốc gia - phương pháp luận; thâm 
dụng SHTT trong việc tạo việc làm, 
trong tổng thu nhập quốc dân, trong 
thương mại và chi phí nguồn nhân 
lực - lý luận và thực tiễn… Nhiều nội 
dung được các đại biểu quan tâm và 
được các chuyên gia trao đổi với 
nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là 
vấn đề sử dụng, khai thác và quản lý 
tài sản trí tuệ. Hội thảo là diễn đàn để 
các đại biểu trao đổi về vai trò và tầm 
quan trọng của SHTT đối với hoạt 
động kinh tế nói chung, nhất là các 
giải pháp thúc đẩy thương mại hóa 
các kết quả nghiên cứu dựa trên 
quyền SHTT. Tác động của SHTT 
đối với nền kinh tế với cách tiếp cận 
vĩ và vi mô. Các khái niệm lý thuyết 
về định giá tài sản trí tuệ, bao gồm sự 
phân biệt giữa các giá trị công và tư 
và các vấn đề chính sách liên quan 
khác, phương pháp kinh tế chủ yếu 
để định giá tài sản trí tuệ; Thảo luận 
về các loại sáng chế, trích dẫn bằng 
sáng chế và các cách thức khác để 
cung cấp thông tin giúp hưởng lợi từ 
SHTT. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

NAN GIẢI CHUYỆN “RA THẾ 
GIỚI BẰNG TÊN CỦA MÌNH” 
    Bài toán xây dựng, bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT) về thương hiệu 
của các doanh nghiệp (DN) Việt 

trong thời kỳ hội nhập kinh tế sâu 
rộng vẫn chưa có lời giải tối ưu. 
Không chỉ các DN nhỏ “ngậm ngùi” 
chấp nhận xuất khẩu sản phẩm của 
mình bằng thương hiệu nước ngoài 
để dễ tiêu thụ mà không ít những 
thương hiệu Việt tên tuổi trong nước 
khi bước ra thị trường thế giới cũng 
bị “đánh cắp” trắng trợn… 

DN “ăn xổi”, “đi đêm” 
Giá trị của SHTT thường không 

được đánh giá đầy đủ và tiềm năng 
của SHTT trong việc tạo ra những cơ 
hội mang lại lợi ích trong tương lai 
dường như cũng chưa được các DN 
nhận thức đúng mức. Đến thời điểm 
hiện nay, DN Việt vẫn chưa quan tâm 
đến xây dựng thương hiệu, đặc biệt là 
DN vừa và nhỏ. 

Một số DN quan tâm đến xây dựng 
thương hiệu cho mình nhưng hiệu 
quả chưa cao vì thiếu năng lực tài 
chính nên chỉ dành lượng kinh phí 
nhỏ cho hoạt động xây dựng thương 
hiệu. Nhiều DN mây tre đan truyền 
thống ở địa bàn Hà Tây cũ (nay là Hà 
Nội) hiện vẫn phải hợp tác với các 
đối tác nước ngoài để sản xuất hàng 
thủ công mỹ nghệ xuất khẩu với điều 
kiện sản phẩm mang thương hiệu của 
công ty xuất khẩu nước ngoài. Lý do 
là họ chưa đăng ký thương hiệu và 
phải xuất khẩu qua trung gian.  

Theo Hiệp hội chống hàng giả và 
bảo vệ thương hiệu Việt Nam thì hiện 
có 90% hàng Việt Nam vào thị 
trường thế giới thông qua các trung 
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gian dưới dạng thô hay gia công cho 
những thương hiệu nổi tiếng của 
nước ngoài. Vì thế, xây dựng, củng 
cố thương hiệu Việt trên trường quốc 
tế vẫn là câu chuyện nan giải. 

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó 
giám đốc Sở Công thương Hà Nội 
trăn trở: “Sau chương trình Hội chợ 
quà tặng thủ công mỹ nghệ được 
chúng tôi tổ chức những năm qua, rất 
nhiều DN đã tìm đường để ra thế 
giới, thu về lợi nhuận không nhỏ. Tuy 
nhiên, có một điều đáng buồn là rất 
nhiều thương hiệu thủ công mỹ nghệ 
của nước nhà khi ra thế giới đã phải 
mang tên tuổi, thương hiệu khác (chủ 
yếu là của công ty nước ngoài). Và 
như vậy, khách hàng quốc tế không 
bao giờ biết đó là thương hiệu Việt, 
chất lượng Việt…” 

Anh Nguyễn Phi Hùng, Chủ một 
DN mây tre đan chuyên xuất khẩu ở 
huyện Thạch Thất trăn trở: “Nhiều 
DN vừa như chúng tôi vẫn ngại đăng 
ký thương hiệu vì thủ tục rườm rà, 
chồng chéo. Hàng thủ công mỹ nghệ 
có đặc thù là thường xuyên cải tiến 
mẫu mã. Nếu mỗi lần thay đổi mẫu 
mã lại phải đăng ký lại kiểu dáng cho 
từng sản phẩm thì rất tốn kém. Vốn 
lại chưa nhiều nên đành chấp nhận 
xuất khẩu sản phẩm dưới tên một 
thương hiệu nước ngoài”. 

Rõ ràng, nhiều mặt hàng vẫn xuất 
khẩu trong tình trạng “đi đêm” nhờ 
tên tuổi của DN khác. Nhiều DN 
chưa có tầm nhìn dài hạn cho xây 

dựng, phát triển thương hiệu của 
mình. Ông  Nguyễn Văn Thiên, Phó 
chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cũng 
bày tỏ băn khoăn: “SHTT đối với các 
nước rất quan trọng nhưng đối với 
nhiều DN Việt cái tư duy bảo vệ ấy 
hẵng còn rất thấp. Cho nên, chúng ta 
rất cần các cơ quan chức năng và các 
cơ quan được phép tuyên truyền, 
triển khai thực hiện hoạt động xây 
dựng và bảo vệ SHTT về thương hiệu 
tốt hơn, tích cực hơn để bảo đảm 
quyền lợi của DN, đặc biệt là DN nhỏ 
và vừa”. 

Trang bị pháp lý cho tên tuổi sản 
phẩm Việt 

SHTT về thương hiệu không chỉ là 
tài sản vô giá của DN mà cũng là tài 
sản của mỗi quốc gia. Để giải bài 
toán thương hiệu Việt thiết nghĩ mỗi 
doanh nghiệp phải tiếp cận tốt hơn 
với các công ước quốc tế về sở hữu 
trí tuệ mà Việt Nam tham gia như 
Công ước Paris, Thỏa ước Marid, 
Thỏa ước Lisbon, Hiệp định TRIPS... 
Trong đó, thỏa ước Lisbon thiết lập 
một hệ thống quốc tế về đăng ký và 
bảo hộ tên gọi xuất xứ. Thỏa ước hạn 
chế các chỉ dẫn được bảo hộ cho 
những trường hợp mà trong đó chất 
lượng và các đặc tính của sản phẩm 
“hoàn toàn hoặc hầu như do môi 
trường địa lý, gồm các yếu tố tự 
nhiên và con người tạo ra”. Thỏa ước 
quy định rằng không chỉ dẫn chung 
nào có thể bị coi là tên gọi chung ở 
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nước bất kỳ khác chừng nào nó còn 
được bảo hộ ở nước xuất xứ. Hiệp 
định TRIPS cho phép các thành viên 
bảo hộ các chỉ dẫn địa lý của hàng 
hóa nếu chất lượng, danh tiếng hoặc 
đặc tính khác của hàng hóa có được 
là do nguồn gốc địa lý của chúng 
mang lại... Khi nhìn nhận và quan 
tâm đúng mức đến bảo vệ SHTT, khi 
ấy chúng ta sẽ có quyền hy vọng các 
DN Việt sẽ vươn xa hơn và khẳng 
định mình trên thị trường quốc tế. 

Theo báo Đại biểu nhân dân 
 

 
 
 

 
BA MẸO GIÚP PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG HIỆU CHO DOANH 
NGHIỆP NHỎ 
    Thương hiệu là linh hồn của doanh 
nghiệp, và nó sẽ đi sâu vào trong 
tiềm thức của mỗi vị khách hàng. Vì 
vậy, có thể coi thương hiệu là 1 trong 
những công cụ mạnh mẽ nhất giúp 
doanh nghiệp phát triển khi gia nhập 
vào thị trường. 

Sẽ không có vấn đề gì nếu sản 
phẩm của bạn thực sự tốt, nhưng nếu 
các khách hàng của bạn không nhận 
ra thương hiệu của sản phẩm mình 
đang sử dụng, thì sẽ là điều vô cùng 
khó khăn để doanh nghiệp có thể phát 
triển hơn nữa. Việc phát triển thương 
hiệu sẽ quan trọng hơn nhiều so với 
việc tập trung thiết kế tờ rơi hay bao 

bì sản phẩm. Và dưới đây là 3 mẹo 
giúp bạn phát triển thương hiệu của 
doanh nghiệp. 

1. Xác định thương hiệu 
Trước tiên, bạn phải hiểu rõ: 

Thương hiệu không phải là logo, là 
màu sắc đặc trưng hay thậm chí là 
các page của doanh nghiệp trên 
Facebook. Thương hiệu là khái niệm 
hữu hình hơn rất nhiều so với các ấn 
phẩm truyền thông thông thường mà 
bạn cung cấp tới cho khách hàng. 
Thương hiệu là một dấu hiệu (hữu 
hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết 
một sản phẩm hàng hoá hay một dịch 
vụ nào đó được sản xuất hay được 
cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ 
chức; và nó luôn thường trực trong 
tiềm thức mỗi khách hàng khi đã biết 
tới, sử dụng sản phẩm… Để xác định 
được thương hiệu, bạn cần phải hiểu 
rõ doanh nghiệp của mình đang sở 
hữu những gì. 

Hãy tự hỏi bản thân những câu 
như: “Tại sao tôi bán sản phẩm 
này?”, “Tôi muốn khách hàng cảm 
thấy như thế nào khi bước vào cửa 
hàng hay vào website của công ty?”. 
Có thể coi, thương hiệu cũng là 1 yếu 
tố cảm xúc/tình cảm mạnh mẽ nhất 
của doanh nghiệp dành cho khách 
hàng của mình. Và sau đó, khách 
hàng có thể sẽ quay trở lại với doanh 
nghiệp của bạn và còn nhiều tác dụng 
hơn thế. Ngoài ra, thương hiệu của 1 
doanh nghiệp còn được thể hiện qua 
cách bạn giao tiếp với khách hàng, 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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các nhà phân phối sản phẩm, hay 
cách đóng gói sản phẩm. Khi xác 
định được thương hiệu rồi, bạn sẽ 
biết cần phải đối xử với khách hàng 
như thế nào và đâu là điều quan trọng 
với doanh nghiệp của bạn. 

2. Hãy đồng nhất! 
Khi đã xác định được thương hiệu, 

hãy thiết lập các hoạt động kinh 
doanh đúng với “triết lý” đó. Việc đó 
sẽ giúp cho thương hiệu được gắn 
liền với doanh nghiệp. Sau đó là các 
bước nhỏ hơn, ví dụ như thiết kế logo 
hay đồ họa web, bao bì sản 
phẩm…để phù hợp với thương hiệu. 
Và khi mua/sử dụng sản phẩm, khách 
hàng sẽ được nhắc nhở về thương 
hiệu của bạn trong trạng thái đã được 
thỏa mãn nhu cầu bản thân. 

Hình ảnh quảng cáo phải thống 
nhất với thông điệp mà doanh nghiệp 
đang cố gắng truyền đạt tới khách 
hàng. Phải thống nhất giữa các kênh 
quảng cáo cũng như xây dựng khả 
năng nhận diện thương hiệu trong 
từng cấp độ ở doanh nghiệp. 

Hãy chỉ học hỏi từ các thương hiệu 
lớn, chứ không phải là bắt chước họ 
trong cách xây dựng thương hiệu. 

3. Hợp tác để cùng phát triển. 
Các doanh nghiệp nhỏ khác cùng 

hợp tác để hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều 
doanh nghiệp nhỏ cùng tập trung lại 
để trở thành 1 cộng đồng; và trên thế 
giới đã có rất nhiều các “tập thể” 
doanh nghiệp điển hình đã được lập 
ra để hướng dẫn, tạo điều kiện cho 

người tiêu dùng hiểu hơn về các 
doanh nghiệp nhỏ trong khu vực. Sẽ 
rất nhiều ý tưởng được phát hiện ra 
để xác định thương hiệu của doanh 
nghiệp khi bạn tham gia vào những 
cộng đồng như vậy. Và hoạt động 
cùng các doanh nghiệp địa phương sẽ 
ghi điểm về thương hiệu của bạn với 
người tiêu dùng. 

Xây dựng thương hiệu là làm sao 
để khách hàng càng hiểu rõ về doanh 
nghiệp thì càng tốt. Cùng tham gia 
vào cộng đồng sẽ giúp bạn hiểu rõ 
hơn về thị yếu thực tế của khách 
hàng, thay vì những số liệu điều tra 
thô. Tìm ra chính xác thương hiệu và 
“tiếp thị” nó 1 cách thông minh, sẽ 
giúp cho doanh nghiệp của bạn 
thường trực trong tâm trí khách hàng, 
trở thành sự lựa chọn hàng đầu của 
họ mỗi khi có nhu cầu sử dụng sản 
phẩm/dịch vụ. 

Theo báo Tri thức trẻ 
 
SÁNG CHẾ KHÔNG CHUYÊN: 
VẪN TỰ MÌNH XOAY XỞ 
    Không phòng thí nghiệm. Không 
kinh phí hỗ trợ. Chỉ có đam mê và 
nhu cầu từ chính công việc của bản 
thân và gia đình, làng, xã, những nhà 
sáng chế không chuyên đã tự sáng 
tạo ra những sản phẩm hiệu quả, 
phát triển kinh tế gia đình, nâng cao 
sức sản xuất, giúp ích cho đời sống 
kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, phần đông 
các nhà sáng chế không chuyên làm 
ra sản phẩm từ ý tưởng sáng tạo 
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nhưng lại chưa đáp ứng được các 
tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu mã để có thể 
thương mại hóa. Họ vẫn tự mình 
xoay sở. 

Lận đận đam mê 
Những nhà sáng chế không chuyên 

- họ là những người đại diện cho sức 
mạnh sáng tạo của nhân dân, lao 
động thầm lặng, kiên trì theo đuổi 
ước mơ, hoài bão nghiên cứu sáng 
tạo để có những đóng góp giá trị cho 
cộng đồng và xã hội. Nhưng dường 
như, những nhà sáng chế không 
chuyên vẫn còn đơn độc trên con 
đường sáng tạo. Không giống như 
các nhà nghiên cứu hàn lâm, chuyên 
nghiệp trong các cơ sở nghiên cứu 
nhà nước hay doanh nghiệp được hỗ 
trợ bởi các nguồn lực tài chính, 
phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, 
các phụ tá nghiên cứu, các nhà sáng 
chế không chuyên lâu nay vẫn phải 
đơn độc xoay xở, tự đảm nhiệm mọi 
vai, từ nhà nghiên cứu, thiết kế, nhà 
đầu tư, thợ cơ khí chế tạo, nhà truyền 
thông, người bán hàng. Đôi khi, vì 
theo đuổi đam mê nhưng không thành 
công, nhiều nhà sáng chế không 
chuyên lâm vào cảnh nợ nần, bị thui 
chột ý chí sáng tạo. 

Nhà sáng chế Phạm Thanh Liêm 
(Đồng Tháp) cho biết bằng đam mê 
sáng tạo của mình, anh tự mày mò, 
tạo bản thiết kế, tự vay mượn tiền của 
anh em họ hàng và đã chế tạo thành 
công các sản phẩm như máy sạ hàng, 
máy phun thuốc, máy gặt đập liên 

hợp. Các sản phẩm của anh Phạm 
Thanh Liêm được ứng dụng rộng rãi 
trong nông nghiệp với số lượng cung 
cấp ra thị trường trong 6 năm qua 
khoảng 1.000 máy, trong đó, 30% số 
máy này được xuất khẩu ra thị trường 
quốc tế, bao gồm các nước 
Mozambique, Campuchia, Nigeria. 
Khi được hỏi, triển khai các ý tưởng 
của mình, anh có nghĩ đến việc tìm 
hiểu các chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước dành cho các nhà sáng chế như 
mình không, anh trả lời rằng: “Xuất 
phát từ đam mê và mình làm thôi, 
mình cũng không biết và không tìm 
hiểu xem Nhà nước có hỗ trợ gì. Từ 
khi mình làm ra các sản phẩm, được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc 
quyền sáng chế nhưng cũng chưa 
nhận được sự hỗ trợ nào từ Nhà 
nước”. 

Nhiều nhà sáng chế không chuyên 
đam mê và tự mình đeo đuổi đam mê 
của mình. Rất ít người dành thời gian 
tìm hiểu các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước đối với các sáng kiến, nhà 
sáng chế. Nhiều trường hợp, khi tìm 
đến các cơ quan quản lý nhà nước thì 
lại mong chờ có được sự hỗ trợ về tài 
chính, mà không để tâm đến các hỗ 
trợ khác có thể có như sự kết nối với 
các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các 
viện, trường nghiên cứu, các chuyên 
gia trong lĩnh vực liên quan. Bởi thế, 
nhiều sản phẩm của bà con làm ra có 
ý tưởng rất tốt, song lại chưa đáp ứng 
được các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểu 
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dáng công nghiệp để có thể thương 
mại hóa; nhiều nhà sáng chế vẫn chỉ 
làm ở mức thủ công nên sản phẩm 
còn chưa được hoàn thiện các tính 
năng.  

Chờ chính sách đột phá cho sáng 
tạo được nhân lên mạnh mẽ 

Rõ ràng, nếu các sáng chế đơn độc 
trên con đường sáng tạo thì rất khó để 
các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo có thể 
thành các sản phẩm hoàn thiện vào 
thị trường. Bộ KH&CN chủ trương 
hỗ trợ để các nhà sáng chế có thể tự 
thành lập các doanh nghiệp KHCN 
của mình và hưởng các ưu đãi. Tuy 
nhiên, việc thành lập doanh nghiệp là 
một chuyện, nhưng vận hành doanh 
nghiệp là cả một vấn đề đối với 
những nhà khoa học “chân đất” khi 
họ còn thiếu nhiều kỹ năng, kiến 
thức. Nhà sáng chế Lê Phước Lộc 
mong muốn Bộ KH&CN thành lập 
Hội những người sáng chế để những 
nhà sáng chế không chuyên có cơ hội 
sinh hoạt, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, 
cùng sáng chế và chia sẻ.  

Trong buổi gặp mặt các nhà sáng 
chế không chuyên mới đây, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn 
dành sự quan tâm đặc biệt đến việc 
phát triển, nghiên cứu, ứng dụng 
KHCN, trong đó có coi trọng việc 
phát huy tính năng động, sáng tạo, 
sáng chế trong nhân dân. Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao 
những đóng góp của các nhà khoa 

học không chuyên trong công tác 
nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế và 
mong muốn phong trào nghiên cứu, 
sáng tạo, sáng chế trong nhân dân 
tiếp tục được phát huy, nhân lên 
mạnh mẽ hơn nữa, góp phần tạo ra 
những sản phẩm, công cụ áp dụng 
vào sản xuất, vào cuộc sống...  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho 
biết, thực hiện Nghị quyết của Đảng, 
Chính phủ sẽ ban hành những cơ chế, 
chính sách phù hợp để khuyến khích 
mạnh mẽ hơn nữa, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi hơn nữa cho việc nghiên 
cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất 
cũng như tạo điều kiện cho việc 
nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế của 
người dân. Với tinh thần như vậy, 
Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&CN cũng 
như các bộ, ngành liên quan hết sức 
quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các công trình nghiên cứu, 
sáng tạo, sáng chế về KHCN, trước 
hết là hỗ trợ về vốn; hỗ trợ trong bảo 
hộ, sở hữu trí tuệ; hỗ trợ về giới 
thiệu, quảng bá, về thị trường, thuế 
để các sản phẩm sáng tạo được ứng 
dụng rộng trong sản xuất... 

Theo báo Công thương 
 

CƠ HỘI XUẤT KHẨU CHO SẢN 
PHẨM CÓ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

Khoảng 39 sản phẩm Việt Nam sẽ 
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại thị 
trường châu Âu, sau khi Hiệp định 
thương mại tự do Việt Nam - EU 
được ký kết vào cuối năm 2015. 
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Theo dự kiến, khoảng 39 sản phẩm 
của Việt Nam sẽ được bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý tại thị trường châu Âu, sau khi 
Hiệp định thương mại tự do Việt 
Nam - EU được ký kết vào cuối năm 
2015, trong đó có chả mực Hạ Long, 
chè Mộc Châu, bưởi Đoan Hùng, 
thanh long Bình Thuận... Điều này có 
nghĩa là các thương hiệu đặc trưng 
vùng miền của Việt Nam sẽ có cơ hội 
đến tay người tiêu dùng châu Âu một 
cách dễ dàng và được niêm yết với 
mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, không 
phải địa phương nào cũng nhận thức 
rõ được những lợi ích từ việc công 
nhận các chỉ dẫn địa lý của phía EU. 
Câu chuyện về chả mực Hạ Long là 
một ví dụ. Manh mún và nhỏ lẻ là 
tình trạng của các cơ sở sản xuất chả 
mực Hạ Long. Dù chả mực Hạ Long 
đã được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chả 
mực “Hạ Long” nổi tiếng cách đây 
hai năm. Chả mực Hạ Long được sản 
xuất từ mực nang, 70% được đánh 
bắt tại Vịnh Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ có 
độ mặn tầng nước mặt thấp, biên độ 
độ mặn ngoài khơi ổn định hơn nên 
hàm lượng muối mực nang thấp hơn 
15-21% với mực nang biển miền 
Trung. Ngoài ra, Vịnh Bắc Bộ là nơi 
thu hồi một khối lượng nước ngọt lớn 
từ các sông đổ ra kèm theo nhiều phù 
du giàu chất vô cơ và hữu cơ, tạo ra 
môi trường dinh dưỡng quan trọng 
cho mực nang. Vì vậy, mực nang 
khai thác tại Vịnh Bắc Bộ có sự khác 

biệt về chất lượng, hàm lượng 
glutamic acid, các loại acid amin thiết 
yếu cao hơn 6-36% so với mực nang 
biển miền Trung nhưng hàm lượng 
muối lại thấp hơn 15-21%. Vì vậy, 
chả mực Hạ Long có vị mặn đậm và 
ngọt tự nhiên, khi chế biến ít phải bổ 
sung các phụ gia chế biến khác. 

Vì yêu cầu khắt khe của chả mực 
Hạ Long từ nguyên liệu đầu vào nên 
chả mực Hạ Long chỉ cung cấp chưa 
đủ cho thị trường trong nước chứ 
chưa nói đến xuất khẩu sang thị 
trường nước ngoài. 

Ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch 
UBND TP Quảng Ninh cho biết, chả 
mực Hạ Long chưa đủ nguồn để cung 
cấp cho nhu cầu ở trong nước. Hiệp 
hội chả mực Hạ Long cần liên kết với 
các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào 
để đủ về mặt số lượng và chất lượng. 

Ông Lưu Quang Thanh, Trưởng 
phòng Chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu trí 
tuệ cho rằng trong điều kiện sản xuất 
các sản phẩm rất manh mún, không 
tập trung, dẫn đến chất lượng không 
đồng đều, không đáp ứng được sản 
lượng nếu như người ta yêu cầu. 

Chỉ dẫn địa lý chỉ là một tấm vé để 
sản phẩm xuất khẩu sang thị trường 
EU. Điểm khó khăn lớn nhất là tìm 
người tiêu dùng cũng như nhà phân 
phối. Thị trường lớn EU có nhiều 
kênh phân phối ra các siêu thị, cửa 
hàng đồ chất lượng cao. Do đó, 
doanh nghiệp Việt Nam phải biết 
định vị sản phẩm ở mạng lưới nào, 
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qua đó tìm được khách hàng và thị 
trường cho sản phẩm. 

Chả mực Hạ Long, chè Mộc Châu, 
Bưởi Đoan Hùng, thanh long Bình 
Thuận… đều có trong danh sách 39 
sản phẩm được EU bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý. Nếu biết cách tổ chức chuỗi 
sản xuất bền vững với chất lượng ổn 
định và đồng đều, đây sẽ là cơ hội để 
nhiều sản phẩm nông sản của Việt 
Nam khẳng định thương hiệu của 
mình tại thị trường EU. Nếu không, 
Việt Nam đang để tuột một cơ hội 
lớn. 

Tổng hợp theo VTV 
 

HÀNG NHÁI HÀNG GIẢ VÀ 
NGUY CƠ ĐE DỌA SỨC KHỎE 
   Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng 
cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự 
quản lý kinh tế và chức vụ đã liên 
tiếp phát hiện, bắt giữ các cơ sở sản 
xuất mỹ phẩm, rượu giả. Nếu mua 
phải những sản phẩm này, người tiêu 
dùng không chỉ thiệt hại về kinh tế có 
thể đem lại những hậu quả khôn 
lường về sức khoẻ. 

Tràn lan các loại hàng giả trên 
thị trường 

Tối 4/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội 
phạm về trật tự quản lý kinh tế và 
chức vụ (PC46) - Công an TP. Cần 
Thơ bất ngờ kiểm tra kho chứa hàng 
mỹ phẩm ở khu vực Bình Trung, 
phường Long Hòa, quận Bình Thủy 
(TP.Cần Thơ) do Nguyễn Văn Thành 
(51 tuổi, ngụ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai) làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng 
công an phát hiện 300 thùng mỹ 
phẩm giả nhãn hiệu của các thương 
hiệu  đang được người tiêu dùng ưa 
chuộng như: New Today, 3 Day, kem 
dưỡng trắng da Ha Su, kem dưỡng 
trắng da toàn thân Nha Đam... Cùng 
đó là nhiều loại hóa chất, thùng, dụng 
cụ làm kem dưỡng da, nhãn mác các 
loại tại kho hàng. Tiếp tục kiểm tra 
nhà trọ của đối tượng Thành ở khu 
vực Bình Phó A, phường Long Tuyền 
(quận Bình Thủy), lực lượng công an 
phát hiện nhiều loại kem đã thành 
phẩm và các bao hóa chất, bao bì, 
nhãn mác của các loại kem dưỡng da, 
máy móc thiết bị sản xuất mỹ phẩm. 

 
Lực lượng chức năng kiểm đếm số mỹ phẩm 

giả mới bị triệt phá tại TP. Cần Thơ. 

  Trước đó, vào tối ngày 3/9, tại khu 
vực phố Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà 
Nội), Đội Chống hàng giả của Phòng 
PC 46 - Công an TP. Hà Nội đã phát 
hiện, kiểm tra một nam thanh niên 
điều khiển xe máy chở theo chiếc 
thùng khá lớn có biểu hiện nghi vấn. 
Tại thời điểm kiểm tra, trong thùng 
có 48 chai rượu mang nhãn hiệu 
Chivas và người đàn ông này không 
xuất trình được giấy tờ chứng minh 
nguồn gốc. Qua giám định sơ bộ, lực 
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lượng công an xác định số rượu trên 
là giả. Danh tính người đàn ông là 
Quách Ngân Giang (36 tuổi, quê 
quán: Cam Thượng, Ba Vì, tạm trú 
tại phố Khương Hạ, phường Khương 
Đình). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 
Giang, cơ quan công an thu giữ thêm 
12 chai rượu mang nhãn Chivas, 7 
chai rượu mang nhãn Black (Lào) 
cùng 65 vỏ chai rượu và nhiều tem, 
nhãn, nắp chai, nút bi, dụng cụ để sản 
xuất rượu giả. Tại cơ quan công an, 
Giang khai nhận cùng vợ là Trần Thị 
Thanh Hoa (SN 1979) sản xuất số 
rượu giả trên tại nhà và mang đi tiêu 
thụ tại các cửa hàng rượu, tạp hóa 
trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân 
cận. Để sản xuất rượu giả, vợ chồng 
Hoa thu mua vỏ chai rượu cũ về tẩy 
rửa. Trước đó, Hoa đặt mua tem nhãn 
Chivas, sau đó mua rượu Black (Lào) 
về sang chiết vào vỏ chai Chivas và 
dán tem. Căn cứ lời khai của các đối 
tượng, cơ quan công an đã tiến hành 
khám xét 5 địa điểm tiêu thụ rượu giả 
của vợ chồng Giang - Hoa; trong đó 3 
điểm tại Hà Nội, 2 điểm ở Phủ Lý 
(Hà Nam), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). 
Tổng số rượu giả khoảng hơn 300 
chai. Hiện vụ việc đang được cơ quan 
chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. 

Nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe 
Theo ông Lê Thế Bảo - Chủ tịch 

Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ 
thương hiệu Việt Nam, có tới hơn 30 
mặt hàng thường xuyên bị làm giả, 
làm nhái, chủ yếu là các sản phẩm 

tiêu dùng như: mỹ phẩm, hàng dệt 
may, thực phẩm chức năng, thuốc 
chữa bệnh, rượu bia, nước giải khát... 

Đó là những sản phẩm mà người 
tiêu dùng phải sử dụng hàng ngày. 
Bởi vậy, những nguy cơ ảnh hưởng 
đến lợi ích, sức khỏe của người tiêu 
dùng là rất lớn. Đặc biệt, vấn nạn 
hàng giả, hàng nhái ngày càng biến 
tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn, 
đang trở thành nỗi nhức nhối của toàn 
xã hội. Nếu như trước đây, một sản 
phẩm bị làm giả thường phải mất 6 -7 
tháng mới ra đến thị trường thì nay 
thời gian làm giả chỉ mất khoảng 1 
tháng, thậm chí chỉ 1 - 2 tuần. Đó có 
lẽ cũng là lý do khiến thị trường vẫn 
đang tràn lan hàng giả, hàng nhái. 
Dường như cơ quan quản lý vừa dập 
tắt được điểm này, hàng giả, hàng 
nhái lại có thể “ngoi” lên ở địa điểm 
khác. 

Theo ông Trần Minh Dũng - Chánh 
Thanh tra Bộ Khoa học và Công 
nghệ, nhiều doanh nghiệp thậm chí 
còn e ngại trong việc tố cáo thực 
trạng hàng giả, hàng nhái khi phát 
hiện sản phẩm của mình bị vi phạm... 
Việc thiếu hợp tác của doanh nghiệp 
cũng là một phần nguyên nhân khiến 
cho nạn hàng giả, hàng nhái không 
được dập tắt triệt để. Sự phối hợp của 
cộng đồng doanh nghiệp trong việc 
phát hiện và tố giác tội phạm hàng 
giả là rất quan trọng, bởi chỉ có doanh 
nghiệp mới nắm rõ nhất sản phẩm 
của mình có bị làm giả hay không. 
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   Mặc dù lực lượng chức năng đã có 
những nỗ lực vào cuộc, tăng cường 
kiểm tra kiểm soát, tuy nhiên vấn nạn 
hàng giả, hàng nhái vẫn có đất sống 
và đi kèm theo đó là những hậu quả 
nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức 
khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. 

Theo báo Sức khỏe và đời sống 
 

CHỦ NHÃN HIỆU NƯỚC TINH 
KHIẾT QUAGLOG DÙNG MÃ 
VẠCH… “CHÙA” 
   Không những bán sản phẩm nước 
tinh khiết Quaglog không có hạn sử 
dụng vẫn đưa ra thị trường, Công ty 
CP Đầu tư xây dựng, tài nguyên và 
môi trường Việt Nam còn lập lờ ghi 
đăng ký chất lượng sản phẩm trên 
nhãn mác, sử dụng mã vạch "chùa" 
không khai báo, đăng ký mới.  
   Người tiêu dùng "tố" sản phẩm 
nước tinh khiết mang nhãn hiệu 
Quaglog do Công ty CP Đầu tư xây 
dựng, tài nguyên và môi trường Việt 
Nam sản xuất và đưa ra thị trường 
kém chất lượng, nghi vấn không đảm 
bảo an toàn vệ sinh. Qua tìm hiểu và 
làm việc với ông Phạm Văn Khiêm - 
Giám đốc Công ty nói trên tại nhà 
riêng và cũng là "xưởng" sản xuất ra 
các sản phẩm nước tinh khiết 
Quaglog, phóng viên được biết, công 
ty này sử dụng nguồn nước máy để 
lọc và đóng chai, đóng bình mang 
bán và gọi đó là nước tinh khiết. Đặc 
biệt, trên nhãn mác còn quảng cáo 
sản phẩm nước Quaglog mang đến 

hương vị thiên nhiên ngọt ngào tinh 
khiết của nước, rất tốt nhờ có độ 
khoáng cần thiết cho sức khỏe, là sản 
phẩm đạt tiêu chuẩn chất 
lượng.

 
Nước Quaglog mã số, mã vạch sử dụng 

"chùa", bất hợp pháp 

    Công ty CP Đầu tư xây dựng, tài 
nguyên và môi trường Việt Nam sử 
dụng sai phép mã số mã vạch và nhãn 
mác sản phẩm. Tuy nhiên, khi hỏi về 
việc quảng cáo như vậy trên nhãn 
mác có đúng quy định của Nhà nước, 
ông Khiêm vòng vo và cho biết, đó là 
nước tinh khiết lọc từ nước máy. Ông 
Khiêm cũng đưa ra hai hóa đơn tiền 
nước để chứng minh nguồn nước lấy 
từ nước máy để sản xuất. Với nghi 
vấn về sản phẩm được quảng cáo là 
đạt tiêu chuẩn, chất lượng, nhưng trên 
nhãn lại không có ngày sản xuất và 
hạn dùng, giấy đăng ký chất lượng đã 
hết hạn từ năm 2010 nhưng vẫn còn 
sử dụng, ông Khiêm cho biết đã xin 
cấp đăng ký chất lượng mới nhưng do 
nhãn mác cũ còn nhiều, "bỏ đi thì 
tiếc" nên vẫn sử dụng. Qua tham 
khảo ý kiến chuyên gia của Cục An 
toàn thực phẩm được biết, đối với 
những sản phẩm ăn vào miệng cần 
phải đảm bảo an toàn không chỉ từ 
chất lượng sản phẩm mà phải rõ ràng 



                                          Số 175 – 9/2015 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 14 
 

việc công bố chất lượng, nghi nhãn 
sản phẩm. Nếu ghi nhãn không đúng 
quy định có thể khẳng định đó là sản 
phẩm chưa đảm bảo an toàn chất 
lượng mà đã đưa ra thị trường.  
    Hơn nữa, cũng qua tìm hiểu của 
phóng viên, mã số, mã vạch mang 
dãy số 8938507578024 mà Công ty 
CP Đầu tư xây dựng, tài nguyên và 
môi trường Việt Nam đang sử dụng 
trên sản phẩm là mã số, mã vạch sử 
dụng "chùa", bất hợp pháp.  
    Theo Văn phòng Mã số, mã vạch - 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, thời hạn phải khai báo và đóng 
phí đối với mã số, mã vạch như nói 
trên đã hết hạn từ năm 2012. Tuy 
vậy, từ đó đến nay, Công ty CP Đầu 
tư xây dựng, tài nguyên và môi 
trường Việt Nam không tới khai báo 
lại và làm nghĩa vụ đối với nhà nước. 
Thế nhưng, Công ty CP Đầu tư xây 
dựng, tài nguyên và môi trường Việt 
Nam vẫn sử dụng mã số, mã vạch 
này trên sản phẩm của mình.  
    Theo Văn phòng Mã số, mã vạch, 
Công ty CP Đầu tư xây dựng, tài 
nguyên và môi trường Việt Nam đã 
làm trái quy định của Bộ KH&CN về 
việc ban hành "Quy định về việc cấp, 
sử dụng và quản lý mã số mã vạch", 
Thông tư số 88/2002/TT – BBC ngày 
2/10/2010 của Bộ Tài chính về việc 
"Qui định chế độ thu, nộp và quản lý 
sử dụng phí cấp MSMV” và Thông tư 
số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007 
sửa đổi bổ sung Thông tư ngày 

88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 
của Bộ Tài chính. 

 Theo Vietq.vn 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Thuỵ Điển chế tạo mắt ruồi  
 

Ý tưởng sáng tạo 
 Xe tự lái sẽ xoá sổ tắc đường, kẹt 
xe  

Google đang nghiên cứu phát triển 
xe tự lái và mỗi năm công nghệ của 
họ lại phát triển lên một tầm cao mới.  

 
Khi bạn cần di chuyển, bạn chỉ cần 

rút smarphone ra hoặc mở 
smartwactch truy cập ứng dụng, đặt 
xe và chờ những chiếc xe tự lái đến 
đón. Chi phí của chuyến đi có thể 
được thanh toán qua thẻ hoặc đã được 
trừ vào tiền thuế mà bạn đóng cho 
nhà nước. Việc không cá nhân nào sở 
hữu xe giúp giảm lưu lượng xe lưu 
thông trên phố, giảm mức tiêu thụ 
nhiên liệu. Giảm lưu lượng xe lưu 
thông đồng nghĩa với việc không có 
tình trạng tắc đường. 

 Những chiếc xe tự lái được trang 
bị nhiều công nghệ cao có khả năng 
liên lạc với nhau và với cơ sở hạ tầng 
như đèn tín hiệu giao thông hoặc hệ 
thống điều khiển giao thông thành 
phố. Từ đó, chúng có được thông tin 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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cần thiết để có thể xử lý một cách 
nhanh chóng các sự kiện, không bị 
bất ngờ. 

Xe tự lái cũng xóa sổ những tai nạn 
do lái xe mệt mỏi, xay xỉn hoặc cố 
tình gây tan nạn. Hơn nữa, những vụ 
tai nạn kinh hoàng do những chiếc xe 
cỡ lớn như xe tải và xe chở khách gây 
ra cũng sẽ không xuất hiện. 

Theo tính toán của các nhà khoa 
học, nếu hiện tại nước Mỹ có 10% xe 
hơi là xe tự lái sẽ tiết kiệm được 37 tỷ 
USD mỗi năm, ít người chết hơn, tiết 
kiệm nhiên liệu hơn và nhiều thời 
gian rảnh hơn. Nếu lượng xe tự lái 
đạt 90%, số tiền nước Mỹ tiết kiệm 
được tăng lên con số 447 tỷ USD.  

 Theo Tri thức trẻ 
  

 Biến đổi đất nhiễm dầu thành 
đất màu mỡ 

Các nhà nghiên cứu thuộc trường 
Đại học Rice đang xử lý đất ô nhiễm 
dầu theo hướng tiết kiệm năng lượng 
và cải tạo độ màu mỡ của đất. Trong 
đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng quy 
trình nhiệt phân liên quan đến việc 
làm nóng đất ô nhiễm trong điều kiện 
thiếu oxy. Phương pháp này mang lại 
lợi ích môi trường lớn hơn nhiều các 
kỹ thuật đốt thông thường. 

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra 
rằng nhiệt phân đất ô nhiễm trong 
vòng 3 giờ không chỉ làm giảm lượng 
hydrocacbon trong dầu mỏ xuống 
thấp hơn mức tiêu chuẩn (thường là 
dưới 0,1% trọng lượng), mà còn tăng 

độ màu mỡ cho đất bằng cách biến 
đổi các bon thành than có ích.  

Nghiên cứu đã chứng minh khả 
năng trồng thành công rau diếp trên 
đất được cải tạo trong phòng thí 
nghiệm. 

Quy trình xử lý đất nhiễm dầu 
trong nghiên cứu vừa khử hấp thụ 
nhiệt, vừa lợi dụng tính chất hóa học 
của dầu. Nung nóng đất ô nhiễm ở 
khoảng 420oC trong điều kiện thiếu 
oxy, các nhà nghiên cứu đã loại bỏ 
hydrocacbon khối lượng nhẹ. Đó là 
khâu khử hấp thụ nhiệt. Nhưng khi 
nhiệt độ hạ xuống mức trên 350oC, 
hydrocacbon có khối lượng nguyên 
tử cao, nhựa và asphaltene đã trải qua 
một chuỗi các phản ứng cracking và 
ngưng tụ để tạo thành than rắn tương 
tự như than cốc dầu mỏ được tạo ra 
trong các nhà máy lọc dầu. Than cốc 
không được Cơ quan bảo vệ môi 
trường xếp vào loại chất thải nguy 
hại. 

Theo Vista.gov.vn 
 

 Cảm biến sinh học mới biến vi 
khuẩn thành nguồn năng lượng tự 
nhiên 

Cảm biến sinh học mới cho phép 
tái lập trình di truyền phức tạp của vi 
khuẩn thông thường như E. coli. Quá 
trình này có thể được tận dụng cho 
sản xuất sinh học bền vững, sử dụng 
các quá trình trao đổi chất của tế bào 
vi khuẩn để tạo ra các hóa chất và 
nhiên liệu giá trị. 
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Nhà máy hiệu suất siêu hạng của 
tương lai có thể sử dụng các đám tế 
bào vi khuẩn biến đổi gen, như E. 
coli, để tạo ra các hàng hóa có giá trị 
một cách thân thiện với môi trường. 
Bằng cách tận dụng các quá trình trao 
đổi chất tự nhiên của chúng, vi khuẩn 
có thể được tái lập trình để chuyển 
đổi các nguồn năng lượng tự nhiên 
sẵn có thành dược phẩm, chất dẻo và 
các sản phẩm nhiên liệu. 

Mấu chốt đối với quá trình các vi 
khuẩn sửa đổi trao đổi chất này là 
việc sử dụng các cảm biến sinh học. 
Được làm từ một thành phần sinh học 
- chẳng hạn như một protein huỳnh 
quang - và "phân tử dò" phản ứng với 
sự hiện diện của một chất hóa học cụ 
thể, các cảm biến sinh học hoạt động 
như các thiết bị chuyển mạch và đòn 
bẩy tắt/bật các chức năng được lập 
trình bên trong các tế bào được sửa 
đổi gen. Chúng cũng có thể được sử 
dụng để phát hiện được các "lao 
động" vi khuẩn đang sản xuất lượng 
lớn nhất một chất hóa học mong 
muốn. Bằng cách này, chúng có thể 
được coi như là phương tiện cho liên 
lạc hai chiều giữa con người và các tế 
bào. 

Nhưng cho đến nay, các nhà khoa 
học mới chỉ tiếp cận với một số ít các 
cảm biến sinh học có ít liên quan đến 
sản xuất sinh học các hóa chất có giá 
trị. Giờ đây, các nhà nghiên cứu Viện 
Wyss do giáo sư Church đứng đầu đã 
phát triển một bộ mới các cảm biến 

như vậy, không chỉ tăng số lượng các 
"chuyển mạch và đòn bẩy" tế bào mà 
các nhà khoa học có thể sử dụng cho 
tái lập trình di truyền phức tạp, mà 
còn phản ứng với các sản phẩm có 
giá trị như nhựa tái tạo hoặc dược 
phẩm đắt tiền. Các cảm biến này 
cũng cung cấp cho vi khuẩn "tiếng 
nói" của mình về hiệu quả trong việc 
tạo ra các sản phẩm mang tính chất 
độc đáo này. 

Liên kết với protein phát sáng xanh 
(GFP), các cảm biến sinh học có thể 
được sử dụng để kích hoạt các tế bào 
riêng lẻ phát ra huỳnh quang khả 
kiếny ở một tốc độ tỉ lệ trực tiếp với 
khả năng chúng có thể sản xuất một 
hóa chất mong muốn như thế nào. Sử 
dụng các cảm biến sinh học mới, các 
công nhân vi khuẩn hiệu quả nhất 
được xác định dễ dàng vì vậy chúng 
có thể làm nguồn gốc cho các dòng vi 
khuẩn biến đổi gen phát triển hiệu 
quả hơn trong sản xuất các hóa chất 
tái tạo sau mỗi thế hệ. Điều này làm 
giảm đáng kể các nút thắt chu trình 
thiết kế-chế tạo-kiểm tra. 

Theo VNE 
 

 Xe đa chức năng cho người 
khuyết tật 

Với mong muốn tạo ra một sản 
phẩm giúp ích cho người bệnh, người 
khuyết tật đi lại, tập thể giáo viên 
Khoa Cơ khí chế tạo, Trường Cao 
đẳng Nghề Phú Yên đã hình thành ý 
tưởng chế tạo chiếc xe lăn tích hợp 
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đa chức năng. Sau hai tháng chế tạo, 
chiếc xe đã ra đời với nhiều tiện ích. 

Xe lăn tích hợp đa chức năng có 
ghế được thiết kế dài 1,1m, rộng 
0,68m và cao 1,31m, trọng lượng xe 
là 70kg. Xe được thiết kế chạy với 
vận tốc cực đại là 6km/giờ, leo dốc 
12 độ. Xe được thiết kế đơn giản, 
khung xe được cải tiến thêm phần 
ghế ngồi, bộ phận môtơ điện chuyển 
động và bộ điều khiển bằng tay cho 
người sử dụng. Với những cải tiến 
này, ngoài mục đích di chuyển, chiếc 
xe còn có chức năng chuyển đổi từ 
ghế ngồi sang giường nằm. Ghế ngồi 
xe lăn có thể ngả được 90 độ, nâng 
lên hạ xuống tùy ý người sử dụng. 
Điều này giúp người sử dụng thoải 
mái hơn với tư thế nằm hoặc ngồi. 

Việc điều khiển xe cũng tương đối 
đơn giản, người ngồi chỉ cần ấn và 
nhả những nút điều khiển phù hợp 
với chức năng muốn sử dụng. Với 
những tiện ích này, chiếc xe lăn rất 
phù hợp cho việc di chuyển của 
người già, người tàn tật. Đặc biệt với 
những người bị chấn thương, chiếc xe 
có thể trở thành một giường bệnh.  

Hiện tại, sản phẩm đã được giới 
thiệu cho nhiều người cao tuổi, người 
tàn tật tại Bệnh viện phục hồi chức 
năng, Trung tâm nuôi dưỡng người 
có công tỉnh Phú Yên thử nghiệm. 

Theo Tuổi trẻ 
 

  Sử dụng côn trùng trong chăn 
nuôi và xử lý rác thải  

Với tác dụng xử lý rác thải và sử 
dụng hàm lượng protein cung cấp 
cho chăn nuôi, loại côn trùng ruồi 
lính đen đã giải quyết được vấn đề ô 
nhiễm mỗi trường và cạn kiệt tài 
nguyên hiện nay. 

Ruồi lính đen có tên khoa học là 
Hermetia Illucens, là một loại ruồi 
được nhiều nước trên thế giới sử 
dụng để phân hủy rác thải hữu cơ rất 
hiệu quả. Ruồi lính đen có sẵn trong 
môi trường tự nhiên nước ta; con 
trưởng thành có màu đen, dài 12-20 
mm, trông hình dạng dễ lẫn lộn với 
loài ong. Vòng đời của ruồi lính đen 
kéo dài khoảng hơn 1 tháng, bắt đầu 
từ trứng, ấu trùng, nhộng, cuối cùng 
lột xác thành ruồi lính đen. Con 
trưởng thành sống khoảng 3-5 ngày, 
không ăn uống, sống dưới bóng cây. 
Mỗi con cái đẻ khoảng 500 trứng rồi 
chết. 

Theo các thử nghiệm trên thế giới 
và tại Dự án cho thấy, ấu trùng (dòi) 
của ruồi lính đen có thể phân hủy hầu 
hết các loại rác hữu cơ của hộ gia 
đình thải ra. Quá trình phân hủy diễn 
ra nhanh, phụ thuộc vào loại rác. Rác 
thải từ thức ăn thừa, rau cải hư, củ, 
quả… được phân hủy trong 10-12 
giờ; với chất thải có thành phần 
cellulose cao như giấy vụn, rơm, lá 
chuối cần đến 10-15 ngày. 

Phương pháp sử dụng ấu trùng ruồi 
lính đen xử lý rác hữu cơ không gây 
ra mùi hôi, không tạo ra nguồn nước 
thải, không tạo ra hiệu ứng nhà kính, 
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lại làm giảm thể tích chất thải đến 
90%. Một ưu điểm khác đáng được 
quan tâm là lượng chất thải hữu cơ 
nhanh chóng được giảm thiểu và tái 
chế (thông qua ấu trùng) tại các hộ 
gia đình, nên sẽ giảm đáng kể chi phí 
thu gom, vận chuyển và chôn lấp chất 
thải hữu cơ. 

Ấu trùng ruồi sẽ tiết ra enzyme để 
phân hủy rác trước khi rác có mùi 
hôi. Chính vì vậy, các sinh vật yếm 
khí sẽ không có điều kiện hoạt động 
trong toàn bộ quá trình phân hủy. 

Khi trưởng thành, ấu trùng sẽ 
chuyển từ màu kem sang màu đen, 
miệng và ruột chuyển hóa và ấu trùng 
sang giai đoạn hóa nhộng. Thành 
phần dinh dưỡng trong ấu trùng ruồi 
trước giai đoạn hóa nhộng (sấy khô) 
gồm: 43 -51% protein, 15-18% chất 
béo, 2.8% - 6.2% canxi, 1-1.2% 
phôtpho. 

Dựa theo qui trình sinh trưởng của 
ruồi lính đen có thể phân thành 4 khu 
như sau: Khu vực tập kết phân/rác 
thải, khu vực tập kết ấu trùng, khu 
vực ấp trứng, nhà lưới. 

Với quy trình sản xuất chăn nuôi 
ruồi lính đen, mỗi người nông dân sẽ 
trở thành một người nông dân hiện 
đại, xây dựng một mô hình doanh 
nghiệp xã hội phần nào giải quyết 
vấn đề ô nhiễm môi trường và cạn 
kiệt tài nguyên. 

Theo VnReview 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 

 Hà Lan chế tạo máy sóng lớn 
nhất thế giới để chống lũ lụt 

Các nhà khoa học Hà Lan đã 
nghiên cứu thành công máy tạo sóng 
thần lớn nhất hành tinh để chống lụt, 
hiện tượng mà người dân ở đây đối 
mặt trong vài nghìn năm qua. 

 
Tới nay, làn sóng nhân tạo cao nhất 

mà chiếc máy này tạo ra là hơn 5 
mét, nhưng các kỹ sư hy vọng sẽ sớm 
tạo ra những cột sóng cao hơn tại 
trạm tạo sóng vừa được hoàn thành, 
trị giá 29,3 triệu USD.  

Delta Flume, tên của cỗ máy, tạo 
sóng bằng cách hút 9 triệu lít nước 
rồi bơm vào một bể chứa với tốc độ 
1.000 lít mỗi giây. Sau đó nó đẩy 
nước vào một tường thép với chiều 
cao 10m. Nhờ đó, các nhà khoa học 
có thể tạo ra những con sóng có 
cường độ tương tự như lúc biển lặng, 
biển động, thậm chí như khi có sóng 
thần. 

Sau đó, con sóng sẽ được truyền 
qua một bể hẹp dài 300 mét và tác 
động vào một loạt hệ thống chống lũ, 
như đê điều, các đụn cát, đập và một 
số rào cản khác, để kiểm tra các hệ 
thống này có thể chống chịu tốt tác 
động của lực nước lớn hay không. 

Giới chuyên môn coi Hà Lan là 
quốc gia hàng đầu về công nghệ 
chống ngập. Họ từng áp dụng nhiều 
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kỹ thuật đột phá như nhà nổi, xây nhà 
trên cột và thậm chí gây ngập một số 
khu vực để bảo vệ những vùng khác. 

Lý do Hà Lan luôn rất chủ động 
trong công tác chống lũ là vì 2/3 diện 
tích nước này có nguy cơ chìm trong 
lũ lụt. Quốc gia nằm ở vị trí trũng sâu 
này đã bắt đầu nghiên cứu việc trị 
thủy từ hơn 1.000 năm trước, khi 
những người nông dân thời xưa xây 
dựng các tuyến đê để bảo vệ đất đai 
của họ. 

Theo VNE 
 
 Mạch điện làm từ gel có thể tự 
khôi phục 

Các nhà nghiên cứu thuộc trường 
Đại học Texas đã chế tạo được loại 
mạch điện tử dẻo có thể tự sửa chữa 
và khôi phục hoàn toàn tính dẫn điện 
ban đầu sau khi bị cắt thành 2 mảnh. 
Mạch điện này được làm từ một loại 
gel mới có cả ba tính chất, đó là tính 
dẫn điện cao, độ dẻo và khả năng tự 
khôi phục ở nhiệt độ phòng. 

Gel này hội tụ cả 3 tính chất đó là 
do sự kết hợp thành phần của 2 loại 
gel: gel siêu phân tử hay siêu gel 
được bơm vào trong chất nền 
hydrogel polime dẫn điện. Như các 
nhà nghiên cứu giải thích, chiến lược 
này cho phép kết hợp tính chất vật lý 
và hóa học của mỗi thành phần. 
Siêu gel cung cấp khả năng tự khôi 
phục nhờ tính chất hóa học siêu phân 
tử của nó. Trong khi đó, hydrogel 
polime dẫn điện tạo nên tính chất dẫn 

điện nhờ mạng lưới cấu trúc nano 3D 
thúc đẩy sự vận chuyển điện tử. 
Thành phần hydrogel làm tăng độ bền 
và tính đàn hồi. Khi siêu gel được 
bơm vào chất nền hydrogel, nó bao 
phủ xung quanh hydrogel để tạo 
thành mạng lưới thứ hai, củng cố cho 
gel hybrid. 

Trong thí nghiệm, nhóm nghiên 
cứu đã tạo ra những màng gel hybrid 
mỏng trên các chất nền nhựa để kiểm 
tra tính chất điện của chúng. Kết quả 
cho thấy tính dẫn điện là một trong 
những giá trị cao nhất của gel hybrid 
và được duy trì do khả năng tự khôi 
phục sau khi uốn và duỗi nhiều lần. 
Các nhà nghiên cứu cũng chứng minh 
khi cắt mạch điện làm từ gel hybrid, 
chỉ mất khoảng 1 phút để mạch điện 
tự sửa chữa và phục hồi tính chất dẫn 
điện ban đầu. Gel tự khôi phục thậm 
chí sau khi bị cắt nhiều lần tại cùng 
một vị trí. 

Vật liệu tự khôi phục dẫn điện có 
tiềm năng ứng dụng cho các thiết bị 
điện tử dẻo, da nhân tạo, thiết bị 
chuyển đổi và tích trữ năng lượng 
cũng như thiết bị y sinh. 

Theo Vista.gov.vn 
 

  Chống hàng giả bằng mã vạch 
3D  

Công ty TNHH Sofmat (Anh) phát 
triển mã vạch 3D gắn vào sản phẩm 
trong quá trình sản xuất. Dấu hiệu 
chống hàng giả này mắt thường gần 
như không thể nhìn thấy và sờ cũng 
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không thể phát hiện. Mã vạch 3D chỉ 
có thể đọc bằng máy quét laser cho 
phép theo dõi và xác thực mọi sản 
phẩm từ điện thoại đến các loại 
thuốc. 

Mã vạch 3D được hình thành từ các 
rãnh rất nhỏ trên bề mặt của sản 
phẩm do các đầu kim gắn vào khuôn 
tạo ra. Sử dụng bộ dẫn động vi mô có 
thể đặt các đầu kim ở những độ cao 
khác nhau, mỗi bước tương ứng với 
một chữ cái hoặc con số nào đó. Mẫu 
mã vạch hiện nay hoạt động bằng 
một dãy gồm 4 đầu kim, cho phép tạo 
nên hơn 1,7 triệu cấu hình khác nhau. 

Hệ thống này cho phép mỗi đầu 
đầu kim thực hiện những di chuyển 
rất nhỏ, mỗi bước chỉ 0,4 micron, 
bằng 1/100 chiều rộng của một sợi 
tóc người. Những di chuyển này được 
thiết lập với độ chính xác rất cao và 
với một lực vừa đủ. Trong khi hệ 
thống của chúng tôi bước đầu được 
phát triển cho các sản phẩm chế từ 
nhựa hoặc vật liệu compossit thông 
qua đúc phun ép, nhưng nó cũng 
được sử dụng để đóng dấu hoặc dập 
mã lên sản phẩm.  

Theo TS. Phil Harrison, Giám đốc 
Sofmat, mã vạch 3D tinh vi hơn 
nhiều các hệ thống chống hàng giả 
hiện có. Bạn có thể tạo nhiều cấu 
hình, mã khác nhau trên từng sản 
phẩm và các chi tiết bổ sung nhưng 
các mô hình trên đầu của các đầu kim 
gây khó khăn cho việc sao chép mã. 
Hệ thống này đã được kiểm chứng 

trong phòng thí nghiệm bằng cách sử 
dụng các thiết bị quét công nghệ cao 
bao gồm thiết bị giao thoa ánh sáng 
trắng và kính hiển vi quét laser đồng 
tiêu mô tả bề mặt của sản phẩm mã 
hóa để đảm bảo mã được sao chép 
chính xác. Máy quét laser hiện đang 
được phát triển sẽ có thể đọc mã và 
truyền các kết quả bằng phương thức 
không dây thông qua ứng dụng trên 
điện thoại hoặc máy tính bảng. 

Các công nghệ mã vạch 3D đã 
được cấp sáng chế, thu hút sự quan 
tâm của các ngành chế tạo thiết bị 
điện tử, ngành ô tô và dược phẩm, 
trong đó vấn nạn hàng giả đang diễn 
biến nghiêm trọng.  

Theo Vista.gov.vn 
 

 Sinh viên sáng chế hệ thống 
nước lọc giá 10.000 đồng 
    Với 4 chai nhựa, một ít cát, sạn, xơ 
dừa và ống dẫn… có chi phí khoảng 
10.000 đồng, 2 bạn sinh viên Đại học 
Công nghiệp TP HCM là Trương 
Quốc Vi và Nguyễn Anh Hùng chế ra 
bộ lọc nước giúp bảo vệ môi trường, 
tiết kiệm nước. 

 
Dưới tác dụng của các tia bức xạ 

mặt trời, đến 98% vi sinh vật gây 
bệnh đều bị tiêu diệt, nếu đặt hệ 
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thống ngoài trời trong vòng 4 - 5 giờ. 
Ngoài ra, các chất rắn hữu cơ, các 
kim loại nặng và mùi của nước cũng 
được gạn lọc và khử sạch. Không chỉ 
rẻ, sạch, bộ lọc có thời hạn sử dụng 
lên tới 6 tháng. Ý tưởng về một bộ 
lọc nước đơn giản, chi phi thấp mà 
hiệu quả lớn dần sau chuyến đi khảo 
sát cho một môn học ở miền Tây. Ở 
đây, khi triều cường dâng lên, mang 
theo nhiều chất ô nhiễm từ nơi khác 
đến và người dân dùng chính nguồn 
nước đã nhiểm bẩn này để sinh hoạt. 
Hệ thống lọc nước 10.000 đồng ra 
đời không lâu sau đó khi Vi đưa ra ý 
tưởng và rủ Hùng cùng bắt tay thực 
hiện.  

Với bộ lọc nước này, người dân 
nông thôn có thể tự làm tại nhà và sử 
dụng hàng ngày khi sống ở những 
khu vực có nguồn nước không đảm 
bảo. Có dòng nước sạch dùng trong 
sinh hoạt hàng ngày không chỉ mang 
đến sức khoẻ mà còn góp phần làm 
sạch môi trường nước. Công trình lọc 
nước của Vi và Hùng có giá chỉ 
10.000 đồng, nhưng đã đem lại lợi 
ích cho nhiều người dân. 

Sáng chế của Vi và Hùng được 
đánh giá là một trong những ý tưởng 
hay tại cuộc thi "Sáng tạo ý tưởng 
mùa hè nước". Ba ý tưởng hay nhất 
được lựa chọn để biến thành dự án 
xây dựng thực tế cho mùa hè 2014 
với tổng kinh phí lên tới 150 triệu 
đồng.  

Theo VNE 

 Sáng chế mắt thần cho người 
khiếm thị 

Nghiên cứu phát minh Mắt Thần 
của Tiến sỹ Nguyễn Bá Hải, Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh,  
đã bắt một nhịp cầu giúp cho người 
khiếm thị hòa nhập gần hơn với cộng 
đồng, san sẻ bớt những khó khăn và 
giúp cho họ có thêm niềm tin, nghị 
lực vững bước trên đường đời. 

Kính dẫn đường thông minh cho 
người khiếm thị được gọi là “mắt 
thần” này khá đơn giản. Ngoài bộ 
phận đo khoảng cách từ người đeo 
đến các vật xung quanh, còn có bộ 
phận điều khiển trung tâm để thu các 
tín hiệu khoảng cách và bộ rung động 
để phát ra các tín hiệu xúc giác. Và 
chính bộ rung động này giúp người 
mù khi đeo phát hiện được vật cản ở 
xa hay gần, to hay nhỏ, cao hay thấp, 
giúp người mù tránh được vật cản và 
biết được vật cản còn cách mình bao 
xa.  

Chính phủ sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh 
phí cho sáng chế “Mắt thần” của TS 
Nguyễn Bá Hải và sẽ được xem xét 
đầu tư trong tháng 10/2015. 

Theo  Vista.gov.vn 
 

 
 

HIỆP ƯỚC WHASINGTON VỀ 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI 
MẠCH TÍCH HỢP (P1) 

Điều 1: Thành lập Liên minh: Các 
Bên ký kết hợp thành một Liên minh 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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nhằm thực hiện các mục đích của 
Hiệp ước này. 

Điều 2: Định nghĩa trong Hiệp ước 
này:  

(i) "Mạch tích hợp" có nghĩa là một 
sản phẩm, dưới dạng thành phẩm 
hoặc bán thành phẩm, trong đó các 
phần tử - với ít nhất một phần tử tích 
cực - và một số hoặc tất cả các mối 
nối được gắn liền trong và/hoặc trên 
một miếng vật liệu và nhằm thực hiện 
một chức năng điện tử. 

 (ii) "Thiết kế bố trí (topograph)" 
có nghĩa là sự sắp xếp trong không 
gian ba chiều thể hiện  dưới bất kỳ 
hình thức nào của các phần tử với ít 
nhất một  phần tử tích cực, và của 
một số hoặc tất cả các mối nối của 
một mạch tích hợp, hoặc sự sắp xếp 
trong không gian ba chiều như vậy 
của một mạch tích hợp được thiết kế 
để sản xuất mạch tích hợp nói trên. 

(iii) "Người nắm giữ quyền" có 
nghĩa là thể nhân, hoặc pháp nhân mà 
theo luật tương ứng, được coi là 
người được hưởng sự bảo hộ nêu tại 
Điều 6.  

(iv) "Thiết kế bố trí được bảo hộ" 
có nghĩa là một thiết kế bố trí 
(topograph) đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện bảo hộ quy định trong Hiệp ước. 

(v) "Bên ký kết" có nghĩa là một 
Nước hoặc một Tổ chức liên Chính 
phủ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu 
tại  mục  (x), tham gia  Hiệp ước này. 

(vi) "Lãnh thổ của Bên ký kết" 
trong trường hợp Bên ký kết là một 

Nước có nghĩa là lãnh thổ của Nước 
đó, trong trường hợp Bên ký kết là 
một Tổ chức liên Chính phủ có nghĩa 
là lãnh thổ nơi áp dụng hiệp ước 
thành lập Tổ chức liên Chính phủ đó. 

 (vii) "Liên minh" có nghĩa là Liên 
minh được nêu tại Điều 1. 

 (viii) "Hội đồng" có nghĩa là Hội 
đồng được nêu tại Điều 9. 

(ix) "Tổng Giám đốc" có nghĩa là 
Tổng Giám đốc của Tổ chức Sở hữu 
trí tuệ Thế giới. 

(x) "Tổ chức liên Chính phủ" có 
nghĩa là tổ chức được tạo thành hoặc 
được thiết lập bởi các Nước trong bất 
kỳ khu vực nào trên thế giới, có thẩm 
quyền đối với các vấn đề được Hiệp 
ước này điều chỉnh, có quy định pháp 
luật riêng của mình về việc bảo hộ sở 
hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp và 
ràng buộc tất cả các Nước thành viên 
của mình vào các quy định đó, và 
được uỷ quyền một cách hợp pháp 
theo các thủ tục nội bộ của mình để 
ký kết, phê chuẩn, chấp nhận, hoặc 
tham gia Hiệp ước này. 

Điều 3: Đối tượng của Hiệp ước 
(1) Nghĩa vụ bảo hộ các thiết kế bố 

trí  
 (a) Mỗi Bên ký kết có nghĩa vụ 

bảo đảm việc bảo hộ sở hữu trí tuệ 
đối với các thiết kế bố trí trên toàn bộ 
lãnh thổ của mình phù hợp với Hiệp 
ước này. Đặc biệt, mỗi Bên ký kết 
phải bảo đảm các biện pháp thích 
đáng để ngăn ngừa các hành vi bị coi 
là trái pháp luật theo Điều 6 và các 
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chế tài pháp lý thích hợp đối với các 
hành vi đó. 

 (b) Quyền của người nắm giữ  
quyền đối với một mạch tích hợp 
không phụ thuộc vào việc mạch tích 
hợp đó có được thể hiện trên một đồ 
vật hay không. 

(c) Không lệ thuộc Điều 2(i), bất 
cứ Bên ký kết nào mà luật quốc gia 
hạn chế việc bảo hộ thiết kế bố trí 
trong các thiết kế bố trí của các mạch 
tích hợp bán dẫn sẽ được tự do áp 
dụng giới hạn đó chừng nào luật quốc 
gia  còn quy định giới hạn đó. 

(2) Yêu cầu về Tính nguyên gốc 
(a) Nghĩa vụ được quy định tại 

khoản (1)(a) được áp dụng đối với 
các thiết kế bố trí có tính nguyên gốc 
với nghĩa các thiết kế bố trí đó là 
thành quả nỗ lực trí tuệ của những 
người tạo ra chúng và không phải là 
thông thường đối với các nhà tạo ra 
thiết kế bố trí và các nhà sản xuất  
mạch tích hợp tại thời điểm tạo ra 
thiết kế bố trí đó. 

 (b) Một thiết kế bố trí là sự kết hợp 
các phần tử và các mối nối thông 
thường chỉ được bảo hộ nếu toàn bộ 
sự kết hợp đó đáp ứng các điều kiện 
quy định tại điểm (a) trên đây. 

Điều 4: Hình thức bảo hộ pháp lý 
 Mỗi Bên ký kết được tự do thực 

hiện các nghĩa vụ của mình theo Hiệp 
ước này bằng một luật riêng về thiết 
kế bố trí hoặc bằng luật của mình về 
quyền tác giả, patent, mẫu hữu ích, 
kiểu dáng công nghiệp, cạnh tranh 

không lành mạnh hoặc bất cứ luật 
nào khác hoặc dưới hình thức kết hợp 
giữa các luật đó. 

Điều 5: Đối xử quốc gia 
(1) Đối xử quốc gia: Với điều kiện 

tuân thủ các nghĩa vụ của mình được 
quy định tại Điều 3(1)(a) về bảo hộ 
sở hữu trí tuệ đối với các thiết kế bố 
trí, trong phạm vi lãnh thổ của mình 
mỗi Bên ký kết phải dành sự đối xử 
như với công dân của mình cho: 

(i) Các thể nhân là công dân hoặc 
cư dân trong lãnh thổ của các Bên ký 
kết khác. 

 (ii) Các pháp nhân hoặc các thể 
nhân có cơ sở tạo thiết kế bố trí hoặc 
sản xuất các mạch tích hợp thực sự và 
có hoạt động  trong lãnh thổ của các 
Bên ký kết. 

(2) Đại diện, Địa chỉ liên lạc, Thủ 
tục tư pháp 

 Không lệ thuộc vào khoản (1), bất 
cứ Bên ký kết nào cũng được tự do 
không áp dụng chế độ đối xử công 
dân liên quan đến các nghĩa vụ như 
chỉ định một đại diện hoặc chỉ định 
một địa chỉ  liên lạc hoặc các nguyên 
tắc áp dụng riêng cho người nước 
ngoài trong các thủ tục tư pháp. 

(3) Áp dụng các khoản (1) và (2) 
cho các Tổ chức liên Chính phủ. 

Nếu bên ký kết là một Tổ chức liên 
Chính phủ, "các công dân" trong 
khoản (1) có nghĩa là các công dân 
của bất cứ Nước thành viên nào của 
Tổ chức đó. (Còn tiếp) 

 Theo Tailieu.vn 
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HOẠT ĐỘNG CHUNG 
Thông báo về việc mạo danh cán 

bộ của Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch 
với người nộp đơn  

Trong thời gian qua, một số đối 
tượng mạo danh là cán bộ của Cục 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) trực tiếp liên 
hệ thông báo, hù dọa chủ đơn phải 
thực hiện một số công việc liên quan 
đến các đơn đăng ký sở hữu công 
nghiệp nhằm mục đích trục lợi cá 
nhân. 

Để ngăn chặn hành vi giả mạo này, 
Cục SHTT đã ra Thông báo 
7296/TB-SHTT ngày 10 tháng 8 năm 
2015 về việc mạo danh cán bộ của 
Cục SHTT giao dịch với người nộp 
đơn. Theo đó, các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu đăng ký sở hữu công nghiệp 
có thể tư vấn trực tiếp/ qua điện thoại 
và nộp đơn trực tiếp hoặc qua bưu 
điện theo các địa chỉ sau: Cục SHTT, 
địa chỉ 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh 
Xuân, Hà Nội, điện thoại: 
04.35588434, 04.38583069/máy lẻ 
109, số fax: 04.38585224; Văn phòng 
đại diện Cục SHTT tại thành phố Hồ 
Chí Minh, địa chỉ: số 8A/1 Nguyễn 
Cảnh Chân, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh, điện thoại: 08.39208483, 08. 
39208485, số fax: 08.39208486; Văn 
phòng đại diện Cục SHTT tại thành 
phố Đà Nẵng, địa chỉ: số 26 Nguyễn 

Chí Thanh, phường Thạch Thang, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, 
điện thoại: 0511.3889955, 
0511.3502403, số fax: 0511.3889977. 

Đối với đơn đăng ký sở hữu công 
nghiệp đã nộp, Cục SHTT thực hiện 
thẩm định đơn theo quy định và khi 
có kết quả thẩm định sẽ gửi các 
Thông báo/Quyết định qua dịch vụ 
bưu điện cho chủ đơn theo địa chỉ đã 
khai trên tờ khai đơn. Trong trường 
hợp các Thông báo/Quyết định gửi 
qua dịch vụ của bưu điện không có 
người nhận và bị hoàn trả lại Cục, 
cán bộ Cục SHTT sẽ liên hệ với chủ 
đơn để thông báo. 

 Theo Noip.gov.vn 
 

Toạ đàm về hoạt động đại diện 
sở hữu công nghiệp 

Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) vừa tổ 
chức Tọa đàm về hoạt động đại diện 
sở hữu công nghiệp. 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông 
Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ kiêm Cục 
trưởng Cục SHTT đã nhấn mạnh vai 
trò SHTT là động lực phát triển kinh 
tế - xã hội. Trong đó, các tổ chức đại 
diện sở hữu công nghiệp đã đóng góp 
không nhỏ vào việc phát triển hoạt 
động của lĩnh vực này. 

Thứ trưởng Trần Việt Thanh khẳng 
định, song hành cùng với Cục SHTT 
trong hoạt động xác lập quyền là sự 
hợp tác hết sức chặt chẽ của các tổ 
chức đại diện sở hữu công nghiệp để 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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đưa lĩnh vực SHTT phát triển ngày 
một lớn mạnh.  

Theo các số liệu thống kê, số lượng 
đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nộp 
thông qua các tổ chức đại diện ngày 
một tăng. Tỷ lệ này là 63% trong năm 
2014. Báo cáo đã nêu bật các kết quả 
đạt được cũng như các tồn tại ảnh 
hưởng đến hoạt động đại diện sở hữu 
công nghiệp trong thời gian qua. Cục 
SHTT đã có nhiều biện pháp tích cực 
để hỗ trợ hoạt động đại diện sở hữu 
công nghiệp, tuy nhiên cũng còn một 
số hạn chế cần khắc phục như: công 
tác xử lý đơn còn chưa đúng hạn, 
chưa giải quyết dứt điểm đơn khiếu 
nại, hệ thống công nghệ thông tin còn 
yếu, v.v..  

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra 
một số bất cập cần chấn chỉnh từ các 
tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp 
như: chưa chủ động xóa tên cá nhân 
có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại 
diện sở hữu công nghiệp khi tổ chức 
chấm dứt hợp đồng lao động với 
người đó; một số đơn nộp thông qua 
tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp 
còn nhiều thiếu sót chưa đáp ứng yêu 
cầu về mặt hình thức cũng như nội 
dung. Đó cũng là một trong những 
nguyên nhân làm chậm tiến độ xử lý 
đơn của Cục SHTT. 

Phát biểu kết thúc Tọa đàm, ông 
Trần Việt Thanh cho biết, trên cơ sở 
các ý kiến đóng góp, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có nghiên cứu cụ thể và đưa ra 
giải pháp phù hợp trong thời gian tới. 

Sự nỗ lực của các cơ quan quản lý 
nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của 
các tổ chức đại diện sở hữu công 
nghiệp sẽ là nền tảng vững chắc cho 
sự phát triển của hoạt động SHTT, 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước trong giai đoạn hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện 
nay. 

Theo Noip.gov.vn 
 

Công bố quyết định công nhận 
nhãn hiệu tập thể gà Đông Tảo 

Ngày 16/9, tại xã Đông Tảo, huyện 
Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) công bố 
quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ 
KH&CN công nhận nhãn hiệu tập thể 
"gà Đông Tảo" ở Hưng Yên. 

Gà Đông Tảo mang đặc trưng nổi 
trội và khác biệt như giống to, da dày, 
thịt đỏ, chân xù xì, trọng lượng trên 3 
kg/con mái, gà trống từ 5-7 kg. Với 
dáng đẹp, cân nặng, chất lượng thịt 
thơm giòn, săn chắc, vị ngọt, gà 
Đông Tảo từ lâu đã mang thương 
hiệu "tiến vua" nổi tiếng trong nước 
và quốc tế. Hiện nay, toàn xã Đông 
Tảo có khoảng 2.000 hộ nuôi giống 
gà Đông Tảo với tổng đàn 40.000 
con, mỗi năm xuất bán hàng vạn con. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

Xúc tiến đăng ký nhãn hiệu Na 
“Chí Linh” 

Theo Sở KH&CN Hải Dương, tới 
thời điểm này, Hội Nông dân thị xã 
Chí Linh đã được chọn là chủ đơn 
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đăng ký cho nhãn hiệu tập thể “na 
Chí Linh".  

Sở cùng UBND và Hội Nông dân 
thị xã Chí Linh đang chuẩn bị hồ sơ 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 
sản phẩm na Chí Linh và phấn đấu 
hoàn thiện. Những năm gần đây, cây 
na đã trở thành một trong những cây 
trồng chủ lực của thị xã Chí Linh, 
mang lại nguồn thu nhập chính cho 
nông dân nơi đây. Hiện toàn thị xã có 
khoảng 500ha na được trồng tập 
trung tại các xã Hoàng Tiến, Hoàng 
Hoa Thám, Bắc An...  

Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch 
UBND xã Hoàng Tiến cho biết, năm 
nay năng suất na đạt khoảng 10 
tấn/ha. Vào đầu vụ, na được bán với 
giá 30.000 đồng/kg, sau đó giảm dần 
và hiện ở mức 20.000 đồng/kg. 

Theo Dân việt 
 

Nghệ An: Tiêu huỷ hàng giả 
hàng lậu trị giá gần 500 triệu đồng 

Sáng 11/9, tại TP. Vinh, Chi cục 
Quản lý thị trường Nghệ An đã tiến 
hành tiêu hủy số lượng lớn hàng lậu, 
hàng giả, hàng kém chất lượng và 
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ có giá trị 
tương đương gần 500 triệu đồng. 

 

Trong các mặt hàng tiêu hủy lần 
này, nhiều nhất vẫn là đồ chơi trẻ em 
vì thời điểm gần Tết Trung Thu. 
Ngoài ra là các mặt hàng thuốc lá 
điếu, hàng thực phẩm, các loại rượu, 
hóa mỹ phẩm, các loại thực phẩm 
chức năng collagen và thuốc giảm 
cân, các sản phẩm phụ gia thực 
phẩm, các loại hóa chất thực phẩm 
không rõ nguồn gốc, móc quần áo các 
loại… 

Đây là những mặt hàng kém chất 
lượng, hết hạn sử dụng, sản phẩm sản 
xuất lậu, hàng giả đã bị thu hồi, hàng 
không rõ nguồn gốc, trong 6 tháng 
đầu năm 2015.  

Theo báo Công thương 
 
Tín hiệu vui từ thương hiệu rau 

an toàn Mộc Châu 
Dự án “Cải thiện liên kết giữa thị 

trường và người sản xuất rau trái vụ 
vùng Tây Bắc Việt Nam” do Trung 
tâm Nghiên cứu nông nghiệp 
Australia (ACIAR) tài trợ, không chỉ 
xây dựng vựa rau sạch, cung cấp cho 
thị trường Hà Nội mà còn giúp kết 
nối nông dân với thị trường. 

Dự án được tài trợ với tổng số vốn 
1.270.624 AUD, thực hiện từ năm 
2011 đến tháng 7/2016. Đến nay, dự 
án đã hình thành 3 nhóm sản xuất rau 
an toàn và kết nối với các nhà bán lẻ 
rau tại Hà Nội.  

Tập quán canh tác trước đây trung 
bình mỗi ha cho thu nhập khoảng 20 
triệu đồng/năm. Sau khi tham gia 
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thực hiện dự án, thu nhập bình quân 
mỗi ha tăng lên 40-50 triệu 
đồng/năm. 

Dự án rau Mộc Châu là một trong 
những dự án rau trái vụ vào siêu thị 
Fivimart được người tiêu dùng hưởng 
ứng sử dụng. Năm 2012, sản lượng 
sản xuất của dự án là 30 tấn, đến năm 
2013 con số này tăng 8 lần đạt 235 
tấn và đến năm 2014 đạt 360 tấn, 
trong đó, tiêu thụ ở siêu thị chiếm từ 
50- 60% sản lượng rau do nhóm nông 
dân sản xuất ra. Được biết, dự án sẽ 
kết thúc vào tháng 6/2016. 

Theo báo Công thương 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 

Phát hiện 28 vụ vi phạm trong 
lĩnh vực thương mại 

Tin từ Chi cục Quản lý thị trường 
tỉnh BR-VT cho biết, trong tháng 
8/2015, qua kiểm tra, lực lượng chức 
năng đã phát hiện 28 vụ vi phạm 
trong lĩnh vực thương mại, phạt hành 
chính hơn 340 triệu đồng.  

Trong đó, 7 vụ buôn bán hàng lậu, 
phạt 79 triệu đồng, tịch thu 3.176 bao 
thuốc lá nhập lậu; 1 vụ chiết nạp LPG 
mini trái phép, phạt 22,5 triệu đồng, 
tịch thu 49 chai LPG mini và 1 bàn 
chiết nạp; 2 vụ kinh doanh bột trét 
tường giả nhãn hiệu Dulux và áo sơ 
mi giả nhãn hiệu Việt Tiến; 18 vụ vi 
phạm trong lĩnh vực kinh doanh và 
vệ sinh an toàn thực phẩm 
(VSATTP), phạt hơn 239 triệu đồng. 
Ngoài ra, Chi cục phối hợp với các 

đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 3 
trường hợp vi phạm trong lĩnh vực 
VSATTP, giết mổ gia súc, gia cầm, 
xử phạt 5,4 triệu đồng. 

Theo báo Công thương 
 

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng 
Tàu: Được công nhận là tổ chức 
hoạt động Khoa học công nghệ 

Ngày 15/9 Trường ĐH Bà Rịa - 
Vũng Tàu được Bộ Khoa học và 
Công nghệ công nhận là tổ chức hoạt 
động khoa học công nghệ trong các 
lĩnh vực: Nghiên cứu cơ bản, nghiên 
cứu ứng dụng và triển khai thực 
nghiệm trong lĩnh vực khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật và công 
nghệ, khoa học xã hội và khoa học 
nhân văn thuộc các ngành nghề đào 
tạo của trường… 

Để đạt được danh hiệu này, cán bộ, 
giảng viên và sinh viên Trường ĐH 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những đóng 
góp quan trọng trong hoạt động 
nghiên cứu khoa học công nghệ như: 
Chuyển giao công nghệ, thực hiện 
hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao trong các lĩnh vực 
kinh tế, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, 
kinh tế kỹ thuật biển. 

 Theo báo BR-VT 
 

Vinh danh 83 Thương hiệu được 
khách hàng tín nhiệm 

83 doanh nghiệp tại lễ trao tặng 
biểu trưng vàng “Thương hiệu được 
khách hàng tín nhiệm - Gold 
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Consumer Choice Brand” và doanh 
nhân có thành tích xuất sắc trong sự 
nghiệp phát triển kinh tế đất nước. 

Buổi lễ do Hội Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) TP.HCM (IPA) phối hợp với 
mạng Doanh nghiệp Sài Gòn, Hệ 
thống quản lý chất lượng quốc tế 
AQA International và Bộ KH&CN tổ 
chức ngày 27/8 tại TP.HCM. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN nhấn 

mạnh, để có thể cạnh tranh và vượt 
qua các đối thủ thì việc xây dựng, 
phát triển thương hiệu của các doanh 
nghiệp là điều vô cùng quan trọng, vì 
thương hiệu gắn với những nhãn hiệu 
nổi tiếng đã thực sự là những tài sản 
có giá trị rất lớn mà các doanh nghiệp 
chúng ta cần phải xây dựng, bảo vệ 
và phát triển. Bộ KH&CN đã và đang 
triển khai chương trình có tên gọi 
“Chương trình 68”, là chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ của các doanh 
nghiệp Việt Nam. Chương trình này 
không chỉ xác lập quyền SHTT của 
doanh nghiệp mà còn bảo hộ ở nước 
ngoài các tài sản trí tuệ của các doanh 
nghiệp đã được đăng ký. Con đường 
tất yếu để sống còn là doanh nghiệp 
cần phải tiến hành cấu trúc lại các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc 
biệt chú trọng đến việc xây dựng và 
phát triển thương hiệu. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền 
về hội nhập kinh tế quốc tế 

Sáng 10/9, tại Trung tâm bồi 
dưỡng chính trị, UBND tỉnh BT-VT 
phối hợp với Cục công tác phía Nam 
(Bộ Công thương) tổ chức hội nghị 
“Việt Nam - giai đoạn mới của hội 
nhập kinh tế quốc tế - vận hội và 
thách thức”.  

Ông Bùi Việt Cường, nguyên 
Tham tán Thương mại Việt Nam tại 
Geneva (Thụy Sĩ) trình bày về tổng 
quan hội nhập kinh tế quốc tế hiện 
nay của Việt Nam, nền kinh tế Việt 
Nam sau 30 năm đổi mới (1986-
2015); diễn giả Đoàn Ngọc Thanh, 
nguyên Tham tán Thương mại Việt 
Nam tại Thụy Điển và Bắc Âu đã 
giới thiệu các Hiệp định thương mại 
tự do (FTAs) Việt Nam đã ký và 
đang đàm phán, một số thành tựu từ 
việc thực hiện FTAs và thách thức 
đang đặt ra với Việt Nam khi hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Hội nghị được tổ chức nhằm đẩy 
mạnh công tác thông tin tuyên truyền 
về hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ 
các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn 
tỉnh tiếp cận, hiểu rõ hơn những cơ 
hội và thách thức của Việt Nam trong 
giai đoạn mới của hội nhập kinh tế 
quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các 
đơn vị khai thác thế mạnh và phát 
huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của 
địa phương mình trong tiến trình hội 
nhập hiện nay. 

 Theo báo BR-VT 


