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HÀNG CHỤC THƯƠNG HIỆU 
LỚN THAM GIA NHƯỢNG 
QUYỀN TẠI VIỆT NAM 

 Gần 40 thương hiệu nước ngoài 
trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp 
ở khu vực châu Âu và Mỹ, bắt đầu có 
hướng đẩy mạnh nhượng quyền 
thương mại ở thị trường Việt Nam. 
Đây là nội dung được các doanh 
nghiệp đặc biệt quan tâm tại Triển 
lãm quốc tế Nhượng quyền thương 
hiệu (NQTH) và Bán lẻ (VIETRF) 
2015 diễn ra ngày 5/11 tại TP.HCM. 

Khoảng 40 thương hiệu nước 
ngoài đang tìm đối tác 

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần 
Quốc Khánh cho biết, kinh doanh 
theo phương hướng nhượng quyền 
thương mại là mô hình tiến bộ và 
hiệu quả, giảm thiểu rủi ro đã phát 
triển ở nhiều nước phát triển trên thế 
giới. Ở Việt Nam, phương thức kinh 
doanh này cũng đang phát triển 
mạnh. Các văn bản pháp quy đã được 
ban hành kịp thời tạo cơ sở pháp lý 
hoàn chỉnh cho loại hình này hoạt 
động. 

Theo bà Nguyễn Phi Vân, Chủ tịch 
HĐQT Công ty Bán lẻ & Nhượng 
quyền Châu Á (Retail & Franchise 
Asia) hiện có khoảng 40 thương hiệu 
nước ngoài, trong đó khoảng 90% 
thương hiệu là của doanh nghiệp 
(DN) đến từ châu Âu và Mỹ, đang 

tìm đối tác Việt Nam để nhượng 
quyền độc quyền khai thác tại thị 
trường trong nước. 

Ngoài 20 thương hiệu do Retail & 
Franchise Asia đại diện tìm đối tác, 
triển lãm này còn thu hút khoảng 20 
công ty trong và ngoài nước muốn 
nhượng quyền kinh doanh. Trong số 
này có những thương hiệu lớn như 
Jollibee, Lotteria, Ministop, Effoc 
Cafe, Uncle Bill, Snowee... 

 
Nhượng quyền thương hiệu về lĩnh vực thực 

phẩm chiếm tỷ lệ lớn. 

Theo bà Vân, phần lớn đây là 
những DN hoạt động trong ngành ẩm 
thực, đào tạo, phòng tập thể thao, 
giáo dục và cung cấp dịch vụ mới... 
Một số thương hiệu đáng chú ý gồm 
Tony Roma’s với hơn 150 chi nhánh 
tại 29 nước, Second Cup với 345 chi 
nhánh tại hơn 20 quốc gia, Steak ‘n 
Shake với hơn 500 chi nhánh tại hơn 
10 quốc gia, Kenny Roger Roasters 
với hơn 300 chi nhánh tại 10 quốc 
gia, Archipelago International với 
hơn 190 khách sạn ở Đông Nam Á và 
Jan-Pro cung cấp dịch vụ vệ sinh 
công nghiệp với hơn 10.000 chi 
nhánh nhượng quyền trên thế giới... 

Bà Vân cho rằng việc các công ty 
Mỹ và châu Âu đang muốn nhượng 
quyền ở thị trường trong nước là nằm 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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trong xu hướng chuyển kinh doanh 
sang khu vực châu Á của những công 
ty này trong bối cảnh thị trường châu 
Âu chưa hồi phục. Các DN này đánh 
giá thị trường châu Á, trong đó có 
Việt Nam, đang có nhiều tiềm năng 
phát triển để khai thác. 

Năm nay đặc biệt với sự tham gia 
của Jollibe, chuỗi nhà hàng thức ăn 
nhanh nổi tiếng đến từ Philippines. 
Jollibee hiện đang tìm kiếm đối tác 
nhượng quyền tại Việt Nam Jollibee 
mang đến cho khách hàng không chỉ 
những sản phẩm ngon, chất lượng mà 
còn thể hiện các nét văn hóa truyền 
thống đặc sắc nhất. 

Chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất 
Hàn Quốc Bene công bố việc nhượng 
quyền thứ cấp tại Việt Nam sau một 
năm vào thị trường. Chuỗi cửa hàng 
caffe Bene hiện có gần 1.000 cái trên 
toàn cầu, trong đó 30% là do công ty 
tự đầu tư, 70% là cửa hàng NQHT. 

Phát triển nhanh nhưng chưa 
khởi sắc 

Xuất hiện trở lại Việt Nam cuối 
những năm 90, hoạt động NQTH đã 
phát triển khá nhanh, bình quân 15-
20%/năm. Đến nay, Việt Nam có 
khoảng 140 hệ thống NQTH, doanh 
thu đạt hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm. 
Nhượng quyền chủ yếu diễn ra tại các 
lĩnh vực: Ẩm thực (42 thương vụ); 
cửa hàng thời trang (19 thương vụ); 
bán lẻ (15 thương vụ)... 

Bà Nguyễn Phi Vân, đơn vị đại 
diện cho 1.000 thương hiệu nhượng 

quyền tại châu Á- Thái Bình Dương - 
nhận định: NQTH tại Việt Nam chủ 
yếu diễn ra ở lĩnh vực ẩm thực. Tuy 
nhiên, thời gian tới DN sẽ hướng đến 
lĩnh vực giáo dục, bất động sản... 

Dù đã thu hút nhiều thương hiệu 
lớn tham gia song theo đánh giá của 
các chuyên gia kinh tế, NQTH ở Việt 
Nam chỉ ở mức độ khởi đầu. Nguyên 
nhân do thị trường chưa sẵn sàng, tài 
chính của DN mua NQTH không 
đảm bảo. Trên thực tế, NQTH dễ 
dàng thực hiện ở nước ngoài khi 
người mua nhượng quyền được ngân 
hàng cho vay tới 70% giá trị hợp 
đồng trong khi tại Việt Nam, DN 
nhận NQTH không dễ vay tiền ngân 
hàng. Bất cập thứ hai, người mua 
nhượng quyền không am hiểu và 
thiếu kinh nghiệm kinh doanh. Điều 
này dẫn đến khó khăn trong việc ký 
kết hợp đồng NQTH. 

Thời gian qua, một số thương hiệu 
như: KFC, Lotteria, Burger King… 
dù đã khá thành công trong xây dựng 
chuỗi bán hàng tại Việt Nam nhưng 
chưa sẵn sàng nhượng quyền. Những 
thương hiệu này chỉ có master 
franchise - Công ty lớn nhận NQTH 
chung cho cả một khu vực. Các cửa 
hàng phát triển trong khu vực này 
đều do công ty lớn đó tự mở chứ 
không tiếp tục nhượng quyền cho đối 
tác nhỏ hơn. 

Do đó, Lotteria dù từng tuyên bố 
sẵn sàng NQTH với chi phí vào 
khoảng 250.000 USD nhưng tới nay, 
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vẫn chưa có thương vụ nào thành 
công. Đối với Jollibee - thương hiệu 
cửa hàng ăn nhanh, sau 10 năm kinh 
doanh tại Việt Nam với 61 cửa hàng, 
nay mới tính đến việc tìm đối tác Việt 
Nam để nhượng quyền. 

Theo đại diện Công ty Tư vấn 
franchise FT Consulting, công thức 
thành công của một mô hình kinh 
doanh chuỗi nhượng quyền cơ bản 
gồm: Mô hình, vị trí kinh doanh hay 
địa thế và sự tương đồng, tiềm lực 
của đối tác kinh doanh. Dù vậy, hầu 
hết DN Việt Nam không chú trọng 
đến các yếu tố trên. Dự báo, thời gian 
tới, NQTH vẫn tiếp tục phát triển 
nhưng chỉ dừng lại ở nhượng quyền 
độc quyền chứ chưa phát triển thành 
nhượng quyền thứ cấp. 

Tổng hợp 
 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC 
THI SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Đây là quan điểm của nhiều đại 
biểu tại Hội thảo “Nâng cao hiệu quả 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 
và vai trò của báo chí” do Cục SHTT 
(Bộ Khoa học – Công nghệ) phối hợp 
với Tổ chức Jica Nhật Bản tổ chức 
ngày 2/11 tại Hà Nội. 

Theo thống kê của Cục Quản lý thị 
trường (Bộ Công Thương), tại TP. Hà 
Nội, năm 2014, Cục đã kiểm tra xử lý 
1.081 vụ hàng giả, xâm phạm quyền 
sở hữu công nghiệp. 9 tháng đầu năm 
2015, lực lượng này kiểm tra, xử lý 
894 vụ vi phạm, phạt tiền 6,8 tỷ 

đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị 
giá 4,8 tỷ đồng. 

Đại diện Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ 
Công an) - cho biết: Tình hình xâm 
phạm SHTT, sản xuất, buôn bán hàng 
giả ở Việt Nam diễn ra ngày càng 
phức tạp và tinh vi. Năm nay, nổi 
cộm lên là vấn đề hàng giả, vi phạm 
SHTT: Thuốc tân dược giả, thực 
phẩm chức năng nhái; các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm giả. 

Về cơ chế, chính sách, đại diện Cục 
Cảnh sát kinh tế nhận định: Thực tế, 
Luật SHTT Việt Nam ra đời từ năm 
2005, đến năm 2009, luật được sửa 
đổi, bổ sung. Tuy nhiên, văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành vẫn còn 
nhiều điểm bất cập. Thứ nhất, quy 
định về SHTT còn mang nặng tính 
nguyên tắc chung, chưa đầy đủ và 
thiếu cụ thể. Một số nội dung về 
SHTT còn thiếu như: Tín hiệu vệ tinh 
mang chương trình mã hóa, chương 
trình phần mềm máy tính, thủ tục 
chấp nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế, 
công nhận nhãn hiệu nổi tiếng… Thứ 
hai, quy phạm pháp luật về bảo hộ 
quyền SHTT chồng chéo, trùng lặp. 
Hiện nay, có đến 5 cơ quan thực thi 
quyền SHTT gồm: Cảnh sát kinh tế, 
quản lý thị trường, hải quan, bộ đội 
biên phòng, thanh tra chuyên ngành 
dẫn đến lúng túng trong công tác thực 
thi. Ngoài ra, xử lý vi phạm SHTT 
theo pháp luật hiện hành tuy có 3 
biện pháp (dân sự, hành chính, hình 
sự) nhưng việc quy định về trình tự, 
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thủ tục thực hiện chưa đầy đủ, rõ ràng 
dẫn đến thời gian xử lý vụ việc kéo 
dài, không hiệu quả. Cục Cảnh sát 
kinh tế kiến nghị: Cần tiến hành ngay 
việc sửa Luật SHTT cho phù hợp với 
thực tế. 

Bà Đỗ Thị Minh Thủy – Trưởng 
phòng Thanh tra 1 (Thanh tra Bộ 
Khoa học – Công nghệ) - cho rằng, 
cơ chế hành chính đang đóng vai trò 
chủ đạo trong xử lý xâm phạm quyền 
SHTT. Việc này khiến công tác thực 
thi quyền SHTT chưa có tính răn đe. 
Trong khi đó, nhiều vụ việc cần được 
khởi tố hình sự, cụ thể như: Nạn 
thuốc tân dược, phân bón giả, kém 
chất lượng, gây ảnh hưởng trực tiếp 
tới sức khỏe con người cũng như sự 
phát triển của cả nền nông nghiệp. 

Đồng tình với kiến nghị sửa đổi 
Luật SHTT, nhiều đại biểu tham dự 
hội thảo bổ sung: Để nâng cao tính 
răn đe trong thực thi quyền SHTT, 
cần tăng cường biện pháp hình sự, 
đẩy mạnh biện pháp dân sự thay vì 
xử phạt hành chính như hiện tại. 

Ông Lê Ngọc Lâm - Phó Cục 
trưởng Cục SHTT cho biết: “Sửa đổi 
Luật SHTT trong bối cảnh hiện nay 
là rất cần thiết. Chúng tôi sẽ hoàn 
thiện dự thảo và trình lên Quốc hội 
trong năm 2016.” 

Cần kênh thông tin chuyển tải 
nội dung SHTT 

Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục 
trưởng Cục SHTT, Bộ Khoa học và 
Công nghệ cho biết: Hiện nay, Việt 

Nam đã là thành viên WTO, và đang 
trong quá trình kết thúc đàm phán 
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP). Với hiệp định  này thì 
vai trò của SHTT rất quan trọng và 
cần thiết trong quá trình đàm phán. 

Thời gian qua tình hình xâm phạm 
SHTT, sản xuất, buôn bán hàng giả ở 
Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp với 
nhiều thủ đoạn tinh vi. Các hành vi 
xâm phạm SHTT, sản xuất, buôn bán 
hàng giả xảy ra trên mọi lĩnh vực của 
nền kinh tế, ở cả khu vực sản xuất, 
chế biến, lưu thông và xuất nhập 
khẩu, từ hàng tiêu dùng thông thường 
đến các hàng hóa có giá trị cao… 

Hàng giả, xâm phạm SHTT không 
chỉ được sản xuất ở trong nước mà 
còn được sản xuất ở nước ngoài rồi 
đưa vào tiêu thụ trong nước bằng cả 
đường chính ngạch và tiểu ngạch. 
Năm 2015, nhiều mặt hàng bị làm 
giả, gây ảnh hưởng không nhỏ đến 
người tiêu dùng như: Thuốc tân dược, 
thực phẩm chức năng, các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm… 

Ông Nishiyama Tomohiro, Cố vấn 
dự án JICA cho biết: mục tiêu của dự 
án này nhằm phổ biến rộng rãi quyền 
SHTT tại Việt Nam. Tuy nhiên, để 
người dân hiểu và ý thức được thì cần 
rất nhiều thời gian. Do đó, báo chí sẽ 
là kênh thông tin quan trọng, là cầu 
nối để chuyển tải nội dung quyền 
SHTT đến với người dân và các 
doanh nghiệp. 

Để nâng cao hiệu quả thực thi
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quyền SHTT cần từng bước nâng cao 
dân trí, làm cho toàn dân hiểu được 
tác hại của việc xâm phạm quyền sở 
hữu, quyền bảo hộ SHTT, từ đó hiểu 
được quyền lợi và nghĩa vụ của cá 
nhân, đơn vị, tổ chức mình. Từ đó, 
người dân sẽ tự giác mua hàng rẻ, 
không sử dụng hàng giả, hàng vi 
phạm quyền SHTT; đồng thời tích 
cực tham gia cùng lực lượng chức 
năng phòng ngừa và ngăn chặn có 
hiệu quả vi phạm và tội phạm trong 
lĩnh vực vi phạm quyền SHTT. Vì 
vậy, vai trò công tác truyền thông đặc 
biệt quan trọng trong việc nâng cao 
hiệu quả thực thi quyền SHTT, góp 
phần nâng cao ý thức của người tiêu 
dùng chống lại hàng giả, hàng nhái 
trên thị trường. 

Tổng hợp 
 

VI PHẠM LUẬT SHTT SẼ BỊ XỬ 
LÝ HÌNH SỰ 

Nhiều doanh nghiệp (DN) hiện nay 
vẫn thờ ơ với các vấn đề sở hữu trí 
tuệ (SHTT). Trong khi đó, việc vi 
phạm có thể khiến họ bị giải thể hoặc 
phá sản trong thời gian tới nếu không 
tuân thủ các quy định của TPP.  

DN cố tình vi phạm 
Theo số liệu của cơ quan thanh tra, 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỷ lệ 
vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt 
Nam vào khoảng 80%, khá cao so với 
các nước trong khu vực và thế giới. 
Do đó các cơ quan chức năng đang 
nỗ lực giảm tỷ lệ này xuống còn 70% 

trong những năm tới. Các cuộc thanh 
tra, kiểm tra liên tục từ đầu năm đến 
nay được xem là một biện pháp đốc 
thúc, nhắc nhở hơn là tìm lỗi để xử 
phạt. 

Trước khi thực hiện kế hoạch thanh 
tra việc sử dụng phần mềm có bản 
quyền trên diện rộng, cơ quan chức 
năng đã gửi công văn thông báo đến 
một số DN, tổ chức để họ mua phần 
mềm có bản quyền để sử dụng, tránh 
tình trạng bị phạt khi cơ quan chức 
năng tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, 
nhận thức về việc sử dụng các sản 
phẩm có bản quyền ở Việt Nam còn 
chưa cao nên đoàn thanh tra vẫn tìm 
thấy phần mềm vi phạm với số lượng 
lớn. 

Giữa tháng 10 vừa qua, Đoàn thanh 
tra liên ngành Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch phối hợp với Phòng C50, 
Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) tiến 
hành kiểm tra đột xuất 2 phòng game 
lớn của Công ty TNHH Cyber Core 
Technology  tại TP.Hồ Chí Minh và 
phát hiện một lượng lớn các phần 
mềm máy tính vi phạm bản quyền, 
tổng cộng lên tới 220 phần mềm 
Microsoft Windows 7 Ultimate 64 
bit, 221 phần mềm Microsoft 
Windows 7 Ultimate 32 bit và 389 
phần mềm Microsoft Office 2007 
Enterprise. 

Cyber Core Technology là một DN 
lớn đã đầu tư nhiều vào hàng loạt các 
phòng game có cơ sở vật chất hiện 
đại, nhưng họ lại bỏ qua việc mua 
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bản quyền phần mềm. Ông Trần Vĩnh 
Phúc - Giám đốc công ty này thừa 
nhận, rõ ràng việc sử dụng phần mềm 
chính hãng mang lại các lợi ích và 
tuân thủ Luật SHTT, tuy nhiên, công 
ty đã sử dụng phần mềm không bản 
quyền để giảm thiểu chi phí. 

Hệ lụy 
Khi TPP chính thức có hiệu lực, 

các DN Việt Nam sẽ phải đối mặt các 
rủi ro liên quan đến quyền SHTT. 
Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học & 
Công nghệ - Nguyễn Quân, các DN 
Việt Nam có thể phá sản và giải thể 
nếu như không chuẩn bị trước để đáp 
ứng các quy định về SHTT trong 
TPP. 

“Lâu nay, việc sử dụng phần mềm 
không bản quyền giúp DN Việt Nam 
đỡ tốn kém, sự cạnh tranh có lợi thế 
dù là lợi thế không hợp pháp. Tuy 
nhiên, khi tham gia TPP không thể 
trốn tránh việc sử dụng phần mềm 
bản quyền vì khi đó, chi phí của 
doanh nghiệp tăng lên, sức cạnh tranh 
sẽ giảm đi” - Bộ trưởng Nguyễn 
Quân nhấn mạnh.  

Nhiều năm trở lại đây, các máy 
tính “trắng” (chưa tải phần mềm) 
được nhập khẩu về Việt Nam và sau 
đó được các nhà bán lẻ cài đặt các 
phần mềm không bản quyền nhằm 
mục đích giảm thiểu chi phí cho 
khách hàng khi mua. Điều này được 
xem là hành vi xâm phạm Luật SHTT 
nghiêm trọng, một hành động gián 
tiếp tạo ra thói quen xấu sử dụng 

phần mềm không bản quyền rộng rãi 
ở Việt Nam. Theo một số khảo sát, 
hầu hết các máy tính cài sẵn các phần 
mềm không bản quyền đều chứa 
virus. Người sử dụng máy tính có các 
phần mềm độc hại này có thể bị mất 
dữ liệu, bị theo dõi khi virus xâm 
nhập vào webcam, bị mất mát tiền 
bạc khi virus đánh cắp mật khẩu và 
tài khoản ngân hàng để truy cập vào 
thông tin sổ tiết kiệm, hoặc cả hệ 
thống hoàn toàn bị xâm nhập. Các vi 
phạm về trách nhiệm pháp lý như sử 
dụng phần mềm bất hợp pháp còn bị 
coi là tội phạm theo luật Việt Nam. 

Bên cạnh đó là hiểm họa về an ninh 
mạng không an toàn. 6 tháng đầu 
năm 2015, đã có 23.605 dòng virus 
máy tính mới xuất hiện tại Việt Nam 
và các virus này đã lây nhiễm gần 31 
triệu máy tính - theo một báo cáo của 
BKAV. Những con số này gióng lên 
một hồi chuông cảnh báo các DN 
Việt Nam về việc sử dụng các phần 
mềm hợp pháp để được đảm bảo an 
toàn, bảo mật cao và liên tục cập nhật 
các phiên bản mới nhất. 

Trong bối cảnh Việt Nam đã tham 
gia và sắp tới sẽ thực thi TPP, các 
doanh nghiệp cần phải đặt 2 yếu tố 
lên bàn cân để cân nhắc. Một là, sử 
dụng phần mềm bất hợp pháp với 
mức đầu tư ban đầu ít hơn nhưng có 
nguy cơ cao bị phạt tiền với số lượng 
lớn, mất dữ liệu dẫn tới mất chi phí 
cao để phục hồi, khả năng bị kiện ra 
tòa, ảnh hưởng tiêu cực tới thương 
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hiệu. Hai là,  mua phần mềm hợp 
pháp với mức đầu tư ban đầu cao hơn 
nhưng lại có lợi ích lâu dài như được 
hỗ trợ kỹ thuật 24/7, được đảm bảo 
về mặt bảo mật và an toàn cho dữ 
liệu, tài liệu, luôn được cập nhật các 
phiên bản mới nhất, luôn yên tâm với 
sản phẩm chất lượng cao... Cần phải 
biết rằng, sử dụng các sản phẩm 
SHTT cũng là cách đóng góp cho 
tăng trưởng kinh tế quốc gia. Một DN 
thông minh sẽ sáng suốt khi quyết 
định cán cân nên nghiêng về bên nào. 

Theo báo Công thương 
 

 
 
 

 
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 
2014 – 2015: NHỮNG GIẢI PHÁP 
HỮU ÍCH, SÁNG TẠO 

99 giải pháp dự thi thuộc 5 lĩnh 
vực trong đó 55 giải pháp đoạt giải 
đều là những nghiên cứu mới, có tính 
sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực 
trong lao động, sản xuất, hiệu quả 
trong sự phát triển kinh tế của tỉnh. 
Đây là thông tin tại lễ trao giải 
thưởng “Hội thi sáng tạo kỹ thuật 
(STKT) tỉnh BR-VT năm 2014 – 
2015” do Hội Liên hiệp các Hội 
Khoa học Kỹ thuật, Sở KH-CN, Liên 
đoàn Lao động và Tỉnh Đoàn phối 
hợp tổ chức ngày 13/11.    

Ứng dụng thực tiễn  
Anh Hoàng Hồng Lĩnh, thành viên 

của nhóm giải pháp “Áp dụng hệ 
dung dịch CFL/AKK/KCL/GLY 
COL cho những giếng khoan tại 
Vietsovpetro” - đề tài đoạt giải nhất - 
cho biết, trước đây các giếng khoan 
của Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro sử dụng hệ dung dịch 
Ultradril-MI. Việc này tốn nhiều chi 
phí, vì vậy nhóm của anh đã nghiên 
cứu giải pháp “Áp dụng hệ dung dịch 
CFL/AKK/KCL/GLY COL cho 
khoan những giếng khoan tại 
Vietsovpetro”. Tổ hợp ức chế mới 
này, lại được kết hợp tương hợp cùng 
các thành phần khác trong hệ dung 
dịch KGAC, với đơn pha chế và quy 
trình phù hợp, đã tạo được các thông 
số dung dịch ổn định, ức chế sét tốt, 
giảm độ thải nước, bền nhiệt và an 
toàn cho môi trường sinh thái. Qua 
quá trình nghiên cứu thí nghiệm, 
nhóm đã áp dụng thành công tại 2 
giếng khoan. Việc áp dụng hệ dung 
dịch KGAC tận dụng được nhân lực, 
vật tư, hoá phẩm của Việt Nam, làm 
chủ mọi mặt khi thực hiện dịch vụ 
dung dịch mà không bị phụ thuộc vào 
bất kỳ công ty bên ngoài nào. Qua so 
sánh giếng GTC1-11P (áp dụng hệ 
KGAC) so với giếng GTC1 - 10 (thuê 
dịch vụ của MI) là hơn 1 triệu USD 
với điều kiện tương tự. 

Tương tự, giải pháp “Hệ thống hố 
ga của hệ thống thoát nước thải” của 
tác giả Hồ Viết Vẻ, Xí nghiệp Vận tải 
biển và Công tác lặn, Liên Doanh 
Việt - Nga Vietsovpetro, đoạt giải ba 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Hội thi, được Hội đồng lựa chọn xem 
xét trình UBND cho phép đưa vào 
ứng dụng thực tiễn. Giải pháp đề xuất 
hệ thống hố ga thu nước của hệ thống 
thoát nước thải hoàn toàn mới đó là 
hệ thống thoát nước ngăn mùi không 
dùng nước mà dùng tấm ngăn mùi. 
Hệ thống này có ưu điểm là thoát 
nước tốt ngăn mùi hiệu quả không 
còn nước tồn đọng trong hố ga phụ, 
triệt tiêu môi trường sinh trưởng của 
muỗi và các loại côn trùng có hại 
khác. Hệ thống hố ga của hệ thống 
thoát nước thải theo giải pháp dự thi 
đã được nghiên cứu thí nghiệm đạt 
hiệu quả tốt và đã được Công ty Cổ 
phần Xây Dựng HT (TP Hồ Chí 
Minh) hợp tác triển khai và đề nghị 
chuyển giao công nghệ. 

Giải pháp sáng tạo, hiệu quả  
Trong số các giải pháp tham gia 

hội thi, lĩnh vực giáo dục - đào tạo 
chiếm số lượng lớn với 37 giải pháp, 
trong đó có nhiều giải pháp được ban 
tổ chức đánh giá cao. Giải pháp đoạt 
giải nhất “Môi trường tự nhiên và sự 
biến đổi khí hậu” vừa là trò chơi học 
tập giúp trẻ mầm non chơi mà học 
trên mô hình. Trẻ được tự tay thiết kế 
các cảnh vật phù hợp với mô hình, trẻ 
được trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy, 
quan sát được quá trình tạo ra mưa, 
nắng, lũ lụt, hạn hán, trẻ biết được 
nguyên nhân ô nhiễm môi trường 
không khí, nước, đất... Trên cơ sở đó 
trẻ có những hành động bảo vệ bản 
thân trước những biến đổi của thiên 

nhiên, có những hành động bảo vệ 
môi trường cụ thể như: không xả rác, 
xả nước bẩn ra hồ ao, sông, suối, 
cống rãnh… 

Theo ông Trương Thành Công, 
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 
học Kỹ thuật, Phó trưởng ban thường 
trực hội thi STKT năm 2014 - 2015, 
nhận xét, 55 giải pháp đoạt giải đều 
là những nghiên cứu mới, có tính 
sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực 
phục vụ cho công tác giảng dạy, 
khám chữa bệnh, trồng trọt, sản xuất 
kinh doanh... Các giải pháp hầu hết 
đều xuất phát từ thực tiễn lao động, 
sản xuất. Điển hình như giải pháp 
đoạt giải nhì lĩnh vực cơ khí tự động 
hóa với giải pháp “Xe lu cào muối 
của tác giả Nguyễn Văn Gia” (An 
Ngãi, huyện Long Điền), cải tiến “Xe 
lu nền ruộng muối” đã đoạt giải ba 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật năm 2012-
2013. Tuy nhiên, xe được cải tiến và 
đưa thêm chức năng cào muối, vận 
chuyển muối vào kho bảo quản, nhỏ 
gọn hơn trước (từ 250kg giảm xuống 
còn 110kg), dễ vận chuyện, sử dụng, 
tháo lắp, sửa chữa, vận hành và chạy 
bằng nguyên liệu xăng. Xe đưa vào 
sử dụng từ tháng 12/2014 đã tiết kiệm 
chi phí cào muối cho bà con diêm dân 
với diện tích 2.000 m2 sản xuất muối 
trải bạt người diêm dân phải bỏ ra chi 
phí nhân công để cào muối và vận 
chuyển là 26 triệu đồng. Nhưng từ 
khi sử dụng xe lu cào muối thì người 
diêm dân chỉ phải bỏ ra khoảng 18
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triệu đồng. 
Lần đầu tiên tham dự Hội thi, điều 

dưỡng Châu Thị Ngọc Hương, Bệnh 
viện Lê Lợi (TP. Vũng Tàu) giành 
giải nhất với giải pháp “Giường nôi 
sơ sinh”. Nôi được gắn kết với 
giường nên giảm diện tích kê đặt. 
Tháo ráp dễ dàng để chuyển thành 
giường bình thường, có giỏ đựng 
quần áo, tả… Giải pháp đã bắt đầu 
thử nghiệm từ tháng 3/2015 đến 
5/2015 đều nhận được đánh giá rất 
hài hòng của nhân viên y tế và các bà 
mẹ. Theo đánh giá của hội đồng giám 
khảo, “Giải pháp này đáp ứng các 
tiêu chí giá thành thấp (3 triệu 
đồng/nôi so với 5,9 triệu đồng/nôi 
cũ), nếu được đưa vào ứng dụng rộng 
rãi tất cả bệnh viện nhi, phụ sản hiệu 
quả giải pháp đem lại sẽ vô cùng lớn. 

Tổng hợp 
 
THƯƠNG HIỆU BẮT ĐẦU TỪ 
SỰ THẬT 

Thương hiệu không phải cái gì cao 
siêu mà chính là công việc kinh 
doanh của doanh nghiệp (DN), tức là 
mọi hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp đều được khách hàng đánh 
giá, khách hàng có tin tưởng và sử 
dụng sản phẩm không... 

Đó là các ý kiến thiết thực đưa ra 
tại hội thảo “Vai trò của quản trị 
thương hiệu trong kinh doanh” tổ 
chức ngày 11/11, tại Hà Nội. 

DN là người làm thương hiệu 
Việt Nam hiện có nhiều mặt

hàng xuất khẩu đứng nhất nhì thế giới 
nhưng đáng buồn là hầu như chưa 
xây dựng được thương hiệu. 

Chỉ ra nguyên nhân cho tình trạng 
này tại hội thảo “Vai trò của quản trị 
thương hiệu trong kinh doanh”, ông 
Trương Đình Chiến, Trưởng Khoa 
Marketing, Trường Đại học Kinh tế 
quốc dân cho biết, trong kinh doanh, 
người Việt Nam lúc đầu làm rất tốt 
nhưng sau đuối dần do không quản lý 
tốt nên tự bị suy giảm trên thị trường, 
hoặc chủ động tự làm suy giảm. 

Do vậy, việc làm thương hiệu của 
Việt Nam nên bắt đầu từ lợi thế nông 
sản. Ông Chiến cho hay, nông sản 
của Việt Nam có nhiều cái số 1. Mới 
đây, xoài của Việt Nam xuất sang 
Nhật Bản 3.500 quả nhưng nếu chỉ 
phục vụ thị trường nước ngoài mấy 
nghìn quả thì ít quá, làm sao phải tạo 
ra được 3,5 tỷ USD. 

Để làm được điều này, cần phải có 
DN đứng ra kiểm soát từ giống, trồng 
cho đến khâu đưa sản phẩm ra nước 
ngoài, lúc đó mới có thương hiệu 
Việt Nam bán ra nước ngoài được. 

“Điều quan trọng trong quá trình 
làm thương hiệu là phải có người 
đứng ra làm, đó chính là doanh 
nghiệp tổ chức chuỗi chứ không thể 
để bà con nông dân hay chính quyền 
địa phương đứng ra làm”, ông Chiến 
khẳng định. 

Thương hiệu = sự thật 
Việc xây dựng được thương hiệu 

đã khó, quản trị thương hiệu ấy còn 
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khó khăn hơn rất nhiều lần. Trên thực 
tế, nhiều DN đã mắc phải lỗi rất lớn 
khi xử lý khủng hoảng truyền thông 
là lựa chọn giải pháp đối đầu với 
truyền thông. 

Vụ việc chai nước giải khát 
Number One có ruồi của Tập đoàn 
Tân Hiệp Phát là một ví dụ điển hình. 
Tân Hiệp Phát khi có sự cố đã lựa 
chọn giải pháp đối đầu với truyền 
thông, thách thức công luận mà 
không tìm giải pháp dập tắt nghi ngờ. 
“Việc tranh cãi đúng sai lúc này 
không quan trọng bằng cách xử lý 
khủng hoảng truyền thông”, ông Lê 
Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng giám đốc Tập đoàn Le Invest 
(Holdings) Corporation nói. 

Hoặc như sự cố sữa nhiễm 
melamine, chỉ có 1 DN đứng ra thừa 
nhận sai lầm và xin lỗi người tiêu 
dùng, còn các DN khác đều chối bỏ, 
trốn trách nhiệm. Sau đó, DN này đã 
giữ được hình ảnh và vẫn phát triển 
tốt. 

Do vậy, ông Vinh đưa ra một số 
giải pháp căn bản giúp DN xử lý 
khủng hoảng truyền thông gồm: Phủ 
định thông tin tiêu cực bằng thông tin 
tích cực; nhận lỗi sửa sai; làm lu mờ 
thông tin tiêu cực, tức đánh lạc 
hướng, chuyển sự tập trung dư luận 
sang hướng khác... 

“Quan điểm của những người làm 
PR là dùng sự thật để xây dựng 
thương hiệu, nếu tuân thủ được yếu 
tố đó thì khủng hoảng sẽ dễ dàng giải

quyết được”, ông Vinh khẳng định. 
Theo báo Hải quan 

 
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ Ở VIỆT NAM - 
ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG 

  Sáng 11/11 tại Hà Nội, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) phối 
hợp với Cơ quan Phát triển Pháp 
(AFD) đã tổ chức Hội thảo Khởi 
động Dự án “Hỗ trợ phát triển chỉ 
dẫn địa lý ở Việt Nam”. 

Nằm trong bối cảnh Việt Nam vừa 
hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan 
đến chỉ dẫn địa lý - luật Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) 2005, và sự tham gia thỏa 
thuận quốc tế về SHTT, đặc biệt khi 
nước ta có lợi thế về điều kiện tự 
nhiên, nhiều nông lâm thủy sản đặc 
biệt, tiểu thủ công nghiệp mang đậm 
nét văn hóa, dân tộc, việc xây dựng 
và phát triển chỉ dẫn địa lý trở thành 
một công cụ quan trọng được Chính 
phủ, Bộ, ngành và địa phương lựa 
chọn để bảo hộ nông sản. 

Theo Cục SHTT – Bộ KH&CN, dự 
án Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở 
Việt Nam sẽ được giao cho Liên danh 
Quốc tế triển khai bao gồm: Trung 
tâm Phát triển Nông thôn - Viện 
Chính sách và Chiến lược Phát triển 
nông thôn (RUDEC); Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển hệ thống 
nông nghiệp - Viện Cây lương thực 
và Cây ăn quả (CASRAD); Trung 
tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông 
nghiệp vì sự phát triển, Cộng hòa 
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Pháp (CIRAD). 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt 

Thanh cho biết: Việt Nam đang bước 
vào thời kỳ phát triển mới, trên nền 
tảng và những kết quả tích cực đạt 
được của 30 năm đổi mới. Trong thời 
gian qua, Đảng và Nhà nước đã có 
nhiều chính sách quan trọng nhằm tạo 
sự đột phá trong phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, đặc biệt là Nghị 
quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp 
hàng Trung ương Đảng khóa X về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 
Quyết định số 899/QĐ -TTg của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững... cùng với nhiều 
chính sách cụ thể của ngành nông 
nghiệp và ngành khoa học công 
nghiệp.  

"Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn về thể chế 
chính sách và thực tiễn khai thác sản 
phẩm trong thương mại. Các mô hình 
quản lý chỉ dẫn địa lý còn gặp nhiều 
khó khăn, sản phẩm mang chỉ dẫn địa 
lý tham gia vào thị trường còn chưa 
nhiều, chưa có các dấu hiệu nhận 
diện chỉ dẫn địa lý làm cơ sở để 
người tiêu dùng nhận biết trên thị 
trường. Do vậy, chúng ta cần có sự 
nhìn nhận và đánh giá nghiêm túc về 
vai trò và sự cần thiết của vấn đề bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý. Bởi nó không 
những là công cụ để bảo vệ giá trị 
của sản phẩm mà còn là động lực cho 

quá trình phát triển thương mại bền 
vững" - Thứ trưởng Trần Việt Thanh 
nhấn mạnh. 

Đại diện Cơ quan Phát triển Pháp, 
Ông Bruno Vindel – Phụ trách Quỹ 
Tăng cường năng lực thương mại 
cũng cho biết: "Việc hình thành tổ 
chức tăng cường chỉ dẫn địa lý ở Việt 
Nam xuất phát từ hai lí do, đó là chỉ 
dẫn địa lý là một công cụ mạnh bao 
hàm lĩnh vực quan trọng phát triển 
nông nghiệp, công nghiệp và đẩy 
mạnh phát triển doanh nghiệp và khu 
vực tư nhân.  

Bên cạnh đó, ông Bruno Vindel 
cũng chỉ ra mục tiêu chính của việc 
phát triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam 
là hỗ trợ quá trình phát triển trong 
thương mại và toàn cầu. Trong đó, hệ 
thống chỉ dẫn địa lý cần dựa vào hai 
trụ cột chính: phát triển kinh tế năng 
động của địa phương và chính sách 
pháp lý hỗ trợ của cấp Quốc gia. “Hệ 
thống chỉ dẫn địa lý không thể phát 
triển được nếu không có khuôn khổ 
pháp lý hiệu quả. Các chính sách ở 
cấp Trung ương cần được kiểm soát 
một cách chặt chẽ.” Ông Bruno 
Vindel khẳng định. 

Tính đến thời điểm này, dự án Hỗ 
trợ phát triển chỉ dẫn địa lý đã được 
xây dựng trong một thời gian khá dài, 
được chuẩn bị kỹ lưỡng qua nhiều 
đợt tham vấn giữa các bên, cả về nội 
dung, phương pháp và cách thức triển 
khai. Dự án đã được Chính phủ Việt 
Nam phê duyệt và Cơ quan Phát triển 
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Pháp đồng ý để tiến hành đợt giải 
ngân đầu tiên. Trong đó, hai tỉnh 
Quảng Trị và Bình Phước sẽ là hai 
địa phương thí điểm dự án này. Do 
hai địa phương này có những sản 
phẩm chủ lực trong xuất khẩu như 
sản phẩm điều, tiêu,.. 

Để dự án phát triển thành công, 
Thứ trưởng Trần Việt Thanh đề xuất 
một số đề nghị, hy vọng trong 3 năm 
tới, dự án sẽ đạt được mục tiêu đề ra, 
góp phần thay đổi và thúc đẩy sự phát 
triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam, cả về 
thể chế, chính sách và thực tiễn.  

Theo đó, đề nghị Cơ quan Phát 
triển Pháp và Cơ quan Kinh tế - Đại 
sứ Pháp sẽ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ 
trợ Ban quản lý dự án và các thành 
viên Liên danh tổ chức triển khai 
hiệu quả dự án; thứ hai là mong các 
Bộ, ngành tạo điều kiện, phối hợp với 
Bộ KH&CN trong triển khai dự án, 
đặc biệt là hoạt động xây dựng cơ 
chế, thể chế mới trong phát triển chỉ 
dẫn địa lý của Việt Nam. 

Thứ trưởng cũng đề nghị sự cam 
kết ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ và hợp 
tác của 2 tỉnh là Bình Phước và 
Quảng Trị trong quá trình triển khai 
dự án và cuối cùng là đề nghị các 
thành viên Liên danh, các chuyên gia 
tập trung nguồn lực, đặc biệt về nhân 
sự, thời gian để triển khai dự án, dành 
sự ưu tiên cao nhất cho dự án nhằm 
đáp ứng được về tiến độ và kết quả 
dự án.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

TÊN MIỀN – ĐỐI TƯỢNG BẢO 
HỘ CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 

Tên miền là tên được sử dụng để 
định danh các địa chỉ trên Internet, 
thường được đặt theo tên doanh 
nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, 
sản phẩm, bản quyền, chỉ dẫn địa 
lý… Những tranh chấp tên miền ở 
nước ta hiện nay xuất hiện khá nhiều 
và đã được điều chỉnh bởi nhiều văn 
bản pháp luật. Tên miền cũng được 
xem là đối tượng bảo hộ của Luật Sở 
hữu trí tuệ (SHTT). 

Ở nước ta, trong thời gian qua xuất 
hiện khá nhiều tranh chấp tên miền, 
trong đó phổ biến nhất là dạng tranh 
chấp giữa một bên chủ sở hữu nhãn 
hiệu hàng hóa với một bên chiếm giữ 
tên trùng với tên nhãn hiệu đó. Thực 
tế cho thấy, nhiều thương hiệu nổi 
tiếng trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam phải đối mặt với việc tranh chấp 
tên miền, ảnh hưởng tới thương hiệu 
của họ. Điển hình như trường hợp 
thương hiệu bia Heineken, thương 
hiệu nổi tiếng thế giới đã đăng kí tên 
miền heineken.com.vn ngay sau khi 
thương hiệu này có mặt chính thức tại 
Việt Nam năm 2001, song một tên 
miền tương tự khác là heineken.vn bị 
Công ty CP Quốc tế Kiến Cường 
(KCC) tại Hà Nội đăng ký. Cùng với 
đó là khá nhiều vụ tranh chấp khác 
liên quan đến tên miền của các nhãn 
hiệu nổi tiếng như ibm.com.vn; 
toyotavn.vn, samsungmobile.vn,… 
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Nhằm quản lý những tranh chấp 
liên quan đến tên miền, hiện nay có 
khá nhiều văn bản quy định cụ thể. 
Trong đó phải kể đến những quy định 
về quản lý và sử dụng tài nguyên 
Internet ban hành kèm theo Quyết 
định số 27/2005/QĐ-BBCVT. Hay 
theo Thông tư 10/2008/TT-BTTTT 
quy định về việc giải quyết tranh 
chấp tên miền quốc gia Việt Nam 
“.vn”.  

Liên quan đến việc tranh chấp tên 
miền giữa một bên là chủ sở hữu 
nhãn hiệu hàng hóa với một bên có 
tên miền dễ gây nhầm lẫn, Luật 
SHTT cũng có nhiều quy định khá cụ 
thể, trong đó những hành vi “đăng 
ký, chiếm giữ quyền sử dụng tên 
miền trùng hoặc tương tự gây nhầm 
lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại 
được bảo hộ của người khác hoặc chỉ 
dẫn địa lý mà mình không có quyền 
sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ 
tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại 
đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, 
tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương 
ứng” được xem là hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh. 

Chế tài xử phạt cụ thể về tên miền 
cũng được quy định tại Nghị định 
97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực sở hữu 
công nghiệp. Theo đó, các tổ chức, cá 
nhân khi thực hiện hành vi vi phạm 
sẽ bị phạt tiền với mức phạt có thể 
lên tới 20 triệu đồng. Cùng với đó, tổ 
chức cá nhân vi phạm phải chịu một 

số biện pháp khắc phục hậu quả như 
buộc phải loại bỏ và tiêu hủy yếu tố 
vi phạm hay thu hồi về ngân sách nhà 
nước số tiền thu lợi bất hợp pháp do 
thực hiện hành vi xâm phạm. 

Theo quan điểm của Việt Nam NIC 
(Tổ chức Quản lý tên miền Việt 
Nam) thì tên miền chỉ là tên định 
danh địa chỉ Internet cho máy chủ 
trên mạng và không được xem là đối 
tượng được bảo hộ theo Luật SHTT. 
Một số quan điểm khác cho rằng việc 
tên miền không được coi là đối tượng 
bảo hộ của Luật SHTT là không hoàn 
toàn đúng, bởi nếu sử dụng tên miền 
trùng với tên nhãn hiệu nổi tiếng hoặc 
đã được bảo hộ thì đó là hành vi cạnh 
tranh không lành mạnh và được điều 
chỉnh bởi Luật SHTT. Vì vậy, không 
nên máy móc đợi tên miền là đối 
tượng SHTT, mới xét đến khía cạnh 
bảo hộ quyền sở hữu. 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị 
định số 97/2010/NĐ-CP đang được 
cơ quan chức năng soạn thảo, trong 
đó quy định: nếu đăng ký tên miền 
trùng với nhãn hiệu, thương hiệu nổi 
tiếng được bảo hộ thì sẽ bị coi là yếu 
tố cạnh tranh không lành mạnh. Việc 
quy định như vậy, mặt nào đó đã thừa 
nhận việc bảo hộ đối với tên miền 
của các thương hiệu nổi tiếng. 

Thực tế là, việc sử dụng tên miền 
trùng hay tương tự với nhãn hiệu nổi 
tiếng đã được bảo hộ và cùng kinh 
doanh trên một lĩnh vực sẽ gây nên 
tình trạng nhầm lẫn và ảnh hưởng 
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nghiêm trọng tới lợi ích của doanh 
nghiệp bị xâm phạm. Do đó, việc đưa 
tên miền trở thành đối tượng được 
bảo hộ của Luật SHTT là vô cùng cần 
thiết. Đây là quan điểm của nhiều 
người khi góp ý cho Dự thảo Thông 
tư hướng dẫn Nghị định số 97/2010. 

Tổng hợp 
 

HÀNG GIẢ HÀNG NHÁI GÂY 
ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG 
ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP 
CHÂN CHÍNH 

   Bất chấp nỗ lực của các cơ quan 
chức năng Nhà nước trong việc ngăn 
chặn hàng giả, hàng nhái. Vấn nạn 
này vẫn xuất hiện trên thị trường và 
hoạt động ngày càng mạnh mẽ táo 
bạo hơn. Tình trạng này đã gây ra 
cho nhiều doanh nghiệp (DN) chân 
chính không ít tổn thất thậm chí có 
thể phá sản do thị phần bị thu hẹp 
dần. 

Hàng giả gây thiệt hại đáng kể 
cho uy tín và doanh thu của DN 

Có thể nói hàng giả là một vấn nạn 
lớn trong xã hội hiện nay, nó đe dọa 
và khiến cho nhiều DN chân chính 
gặp phải nhiều khó khăn trong việc 
mở rộng phát triển thị trường của 
mình. Không chỉ khiến cho doanh thu 
của các DN bị giảm sút thu hẹp dần 
mà nó còn khiến cho thương hiệu sản 
phẩm mà các DN cố công gây dựng 
càng ngày càng đi xuống. Bởi vì hàng 
giả hầu hết đều là hàng kém chất 
lượng, không đảm bảo an toàn sức 

khỏe của người dùng. Sử dụng những 
sản phẩm này sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi 
ro về sức khỏe thậm chí có thể gây ra 
tử vong không mong muốn. Sẽ như 
thế nào nếu những trường hợp này 
xuất hiện với thương hiệu sản phẩm 
của chúng ta? Ai còn có thể tin tưởng 
hoặc dám dùng sản phẩm nếu chẳng 
may rủi ro xảy đến? 

 
Ngăn chặn trước chính là một sự 

khôn ngoan! 
Nếu như phân tích kỹ chúng ta sẽ 

dễ dàng nhận ra rằng việc hàng giả 
tràn ngập như hiện nay và ngày càng 
khó kiểm soát hơn một phần lớn 
nguyên nhân xuất phát từ chính các 
DN. Người dùng là nạn nhân, DN 
chân chính cũng là nạn nhân song 
không thể phủ nhận chính việc DN 
không chủ động phòng thủ khiến cho 
hàng giả có thể dễ dàng xâm nhập và 
làm tổn hại đến người dùng. 

Hàng giả có thể xảy ra đối với bất 
kỳ thương hiệu sản phẩm nào được 
nhiều người tin dùng, và cũng không 
có bất cứ một khẳng định chắc chắn 
nào nó sẽ không xảy ra cho sản phẩm 
của chúng ta. Như vậy có nghĩa là nó 
hoàn toàn có thể xảy ra cho bất kỳ 
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sản phẩm DN nào. Và thay vì để xảy 
ra những rủi ro khi chúng xuất hiện 
như: doanh thu bị ảnh hưởng, thương 
hiệu bị giảm sút,… tại sao chúng ta 
không ngăn chặn từ đầu bằng cách sử 
dụng tem chống giả cho các sản 
phẩm của mình? Việc sử dụng tem 
chống giả cho sản phẩm chính là cách 
để giúp chúng ta có thể đứng vững 
trên thị trường trước sự tấn công của 
hàng giả. Người dùng có thể tự mình 
nhận biết hàng chính hãng một cách 
chủ động hạn chế được việc mua 
nhầm tiền mất tật mang. 

Cần phải hiểu rõ rằng tem chống 
giả ở đây phải là những tem chống 
giả uy tín. Những loại tem này hoàn 
toàn không giống như các loại tem 
nhãn bình thường mà là tem có ứng 
dụng công nghệ chống giả. Mỗi loại 
tem chống giả lại có những tính năng 
riêng biệt để nhận biết như: Tem 
chống giả nước (sử dụng nước để 
thử), tem chống giả nhiệt ( dùng nhiệt 
để thử), tem chống giả phát sáng 
(dùng đèn để soi), tem chống giả điện 
tử (dùng tin nhắn SMS để kiểm tra). 
DN nên chọn cho mình những doanh 
nghiệp cung cấp giải pháp chống giả 
uy tín để có thể có được kết quả tốt 
nhất. 

 Theo Vietnamnet.vn 
 
 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 

 Mỹ phát triển công nghệ nhìn 
xuyên tường 

Các nhà nghiên cứu Mỹ chứng 
minh khoa học có thể vượt qua mọi 
rào cản bằng cách phát triển một 
công nghệ mới cho phép nhìn xuyên 
tường. 

Mang tên RF Capture, thiết bị hoạt 
động bằng cách truyền và nhận tín 
hiệu không dây phát xuyên tường. 
Khi bức xạ không dây chạm đến cơ 
thể người, nó sẽ được phản chiếu lại. 
Tín hiệu truyền về sẽ được thu nhận 
và phân tích. Theo nhóm nghiên cứu 
ở Viện công nghệ Massachusets 
(MIT), bức xạ này khá nhỏ, chỉ bằng 
1/10.000 bức xạ do một chiếc điện 
thoại di động thông thường phát ra. 

Do cùng loại tín hiệu truyền về từ 
mọi vị trí khác nhau trên cơ thể, 
nhóm nghiên cứu cần xử lý tín hiệu 
một cách chính xác nhằm nhận biết 
nhiều bộ phận cơ thể. 

 Hiện nay, thiết bị có thể vạch hình 
bàn tay của một người viết vào không 
khí qua lớp tường và cửa đóng kín. 
Nó có thể phân biệt 15 cá nhân với độ 
chính xác lên tới 90%. Công nghệ 
này có nhiều ứng dụng tiềm năng 
trong thiết kế game, cấp cứu bệnh 
nhân và ghi hình chuyển động trong 
sản xuất phim. 

Theo VNE 
  

 Nhật chế tạo kính bền như thép 
Loại kính mới này sẽ cách mạng 

hóa việc sử dụng kính cho các tòa 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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nhà, xe hơi.. khi nó được sản xuất 
hàng loạt trong vòng 5 năm nữa. 

Loại kính mới do Viện Khoa học 
Công nghiệp thuộc Đại học Tokyo 
phát triển có đặc tính cứng bền như 
thép, nhưng vẫn nhẹ và mỏng như 
kính thông thường.  

Để tạo được loại kính này, các nhà 
nghiên cứu đã trộn oxit nhôm vào 
thành phần chế tạo kính. Oxit nhôm 
là chìa khóa để làm kính cứng hơn 
nhưng trước đây, rất khó để thêm vào 
thủy tinh vì nó thường bị kết tủa khi 
tiếp xúc với bình chứa. 

Các nhà khoa học đã loại bỏ vấn đề 
này, bằng cách sử dụng kỹ thuật 
không cho vật liệu tiếp xúc với bình 
chứa. Họ dùng khí oxy thổi các thành 
phần bay lơ lửng trong lò khí động 
học và dùng tia laser CO2 trộn các 
thành phần lại với nhau. Kết quả, họ 
cho ra loại siêu thủy tinh trong suốt 
chứa 50% là oxit nhôm. 

Loại thủy tinh mới có thành phần là 
54Al2O5-46Ta2O, qua thử nghiệm, 
nó được chứng minh cứng gấp hai lần 
kính thường, bền tương đương sắt 
hoặc thép. Các nhà khoa học cho biết, 
loại kính này có tiềm năng ứng dụng 
và thương mại rất lớn, nhưng hiện chỉ 
một lượng nhỏ được sản xuất. Họ sẽ 
nghiên cứu cách sản xuất đại trà để 
đưa ra thị trường, thương mại hóa 
công nghệ này trong vòng 5 năm nữa. 

Theo VNE 
 

  Gel dẫn điện từ chất thải 

Trong bối cảnh dòng thiết bị điện tử 
thải loại chứa các kim loại quý đang 
gia tăng chưa từng có, các nhà 
nghiên cứu thuộc Khoa Hóa, trường 
Đại học York đã chứng minh một 
phương pháp sáng tạo sử dụng gel để 
chiết xuất các kim loại quý như vàng 
và bạc từ chất thải và chuyển đổi 
chúng thành vật liệu nano hybrid phù 
hợp cho nhiều ứng dụng công nghệ 
cao. 

GS. David Smith và Babatunde 
Okesola, nghiên cứu sinh được Quỹ 
The Wild tài trợ, đã phát hiện ra rằng 
gel tự lắp ghép của họ được làm từ 
sorbitol, một loại đường đơn, có thể 
chiết xuất chọn lọc các kim loại quý 
từ hỗn hợp kim loại khác, thường là 
của các thiết bị điện tử hoặc các 
ngành công nghiệp khai khoáng. 

Khi tiếp xúc với gel, các kim loại 
quý không chỉ được chiết xuất có 
chọn lọc, mà sau đó còn được chuyển 
đổi thành các hạt nano dẫn điện thông 
qua quy trình khử hóa học tại chỗ do 
các sợi nano của mạng lưới gel gây 
ra. Các hạt nano dẫn điện này được 
gắn vào trong gel để tăng độ dẫn điện 
cho gel. 

TS. Alison Parkin và Sindhu 
Suravaram, đồng nghiệp thuộc khoa 
Hóa đã giúp chứng minh cơ chế khử 
hóa học chuyển đổi các ion kim loại 
thành các hạt nano và khám phá bản 
chất dẫn điện của vật liệu siêu mềm 
này.  

Theo Vista.gov.vn 
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 Dùng bạc nano làm khẩu trang 
diệt khuẩn 

Đó là ý tưởng của Trang Kim Lý, 
sinh viên năm cuối ngành Công nghệ 
Môi trường, Đại học Công nghiệp TP 
HCM với mục đích thay thế những 
loại khẩu trang thông thường để bảo 
vệ sức khỏe con người. Với tính ứng 
dụng cao, ý tưởng này khi cho ra sản 
phẩm đã giúp Kim Lý giành được 
giải Nhì cuộc thi Sinh viên Nghiên 
cứu khoa học Eureka 2014.  

Bắt tay vào nghiên cứu, Kim Lý 
tiến hành thí nghiệm sản xuất dung 
dịch keo bạc nano trên nền chitosan 
với nhiều tỷ lệ khác nhau rồi chọn ra 
tỷ lệ diệt khuẩn cao nhất. Sau khi có 
dung dịch bạc nano vừa ý, Kim Lý 
phủ lớp bạc nano này lên nhiều loại 
vải khác nhau như Cotton, vải không 
dệt, vải CVC rồi kiểm tra độ bền, độ 
hao hụt bạc qua các lần giặt.  

Ngoài ra, để kiểm tra khả năng diệt 
khuẩn, Kim Lý còn tạo ra một môi 
trường nhiều vi khuẩn, sau đó cho 
khẩu trang vào trong môi trường này 
để chọn ra loại vải tốt nhất. 

Theo báo Tiền Phong 
 

  Sáng chế máy cấy siêu tốc 
Anh Trần Đại Nghĩa, ở thôn Đông 

Hoàng, xã Đông Hoàng (Tiền Hải 
Thái Bình) đã chế tạo thành công 
máy cấy không cần động cơ.  

Máy vận hành bằng sức kéo, 
nguyên liệu chủ yếu bằng thép hộp 
nên khá nhẹ, chỉ nặng 24kg. Vì thế, 

người kéo sẽ không tốn nhiều sức khi 
di chuyển. Công suất của máy nhanh 
bằng 7-8 người cấy, bằng khoảng 4 
sào/ngày. Khoảng cách hàng cấy có 
thể tự điều chỉnh theo ý muốn. Với 
bốn mỏ cấy, một giây làm được 4 
khóm lúa, và máy có hệ thống gạt 
bùn nên không phải mất thời gian xoa 
vết chân người đi lại. Cây lúa phát 
triển tốt và năng suất cao. 

Máy cấy anh Nghĩa chế tạo ra chỉ 
có giá từ 4 đến 5 triệu đồng, phù hợp 
với điều kiện canh tác và khí hậu của 
Việt Nam, khắc phục được nhược 
điểm của các loại máy động cơ. Đặc 
biệt, phù hợp với nền ruộng xấu, 
ruộng cao và miền núi. 

 Theo Tuổi trẻ 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Công nghệ làm dấu vân tay phát 
sáng 

Dấu vân tay phát sáng hoạt động ở 
cấp độ phân tử, kết quả thu được rất 
chính xác và giảm nguy cơ làm hỏng 
dấu vân tay. 

Một kỹ thuật mới do Tổ chức Khoa 
học và Nghiên cứu Công nghiệp Khối 
thịnh vượng chung (CSIRO) của 
Australia phát triển, không chỉ hiển 
thị dấu vân tay trong các trường hợp 
sử dụng bột không hiệu quả mà còn 
khiến chúng phát sáng dưới tia cực 
tím. 

Các nhà khoa học đã chuyển sang 
xem xét các tinh thể khung kim loại-
hữu cơ (MOF), khi được áp lên các 
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bề mặt ở dạng chất lỏng, chúng liên 
kết nhanh với dư chất của dấu vân tay 
bao gồm protein, peptit, axit béo và 
muối. Trong khoảng 30 giây, một lớp 
phủ siêu mỏng được hình thành, tạo 
nên một bản sao chính xác của dấu 
vân tay và phát sáng dưới ánh sáng 
cực tím, cho phép dễ dàng thu những 
hình ảnh độ phân giải cao để phân 
tích. Ngoài ra, cũng có thể tạo ra các 
dấu vân tay màu sắc khác nhau bằng 
cách thay đổi thành phần hóa học của 
dung dịch. Thử nghiệm thành công 
kỹ thuật trên các bề mặt không xốp 
như kính cửa sổ và chai rượu, cánh 
quạt kim loại và công tắc đèn bằng 
nhựa, CSIRO cho biết kỹ thuật có thể 
mang lại nhiều lợi ích cho các nhóm 
pháp y. Đó là tốc độ phát hiện dấu 
vân tay, độ sáng dưới ánh sáng cực 
tím, quá trình này không sinh ra bụi 
hoặc khói và tinh thể MOF có giá 
thành thấp. 

Theo Chinhphu.vn 
 

  Màng nano biến nước mặn 
thành nước ngọt siêu hiệu quả 

Các kỹ sư Mỹ phát minh ra một 
cách lọc nước biển mới, có tác dụng 
lọc nước mặn cao hơn màng 
graphene tới 70%. 

 

Theo tính toán của nhóm nghiên 
cứu, sợi nano cacbon có giá bán 
25.000 USD/tấn, nhưng với quy trình 
này, giá thành sản xuất chỉ vào 
khoảng 1.000 USD. 

Quy trình này diễn ra trong một 
bình điện phân, cacbon lẫn với không 
khí sẽ được hòa tan và dẫn vào bình 
chứa lithium carbonate, một chất hóa 
học công nghiệp phổ biến. Sau đó, 
sợi nano cacbon hình thành dưới 
dạng mảnh giống như những sợi thép, 
phát triển từ các mẩu nickel, coban 
hoặc đồng cực nhỏ. 

Gần đây, nhóm nghiên cứu đã nâng 
cường độ dòng điện để thúc đẩy sợi 
nano cacbon phát triển từ 1 lên 100 
A. Dòng điện có thể lấy từ các nguồn 
thông thường nhưng Licht cũng khai 
thác thành công năng lượng Mặt 
Trời. 

Theo VNE 
 

 Chế tạo thành công thuỷ tinh 
cứng như thép 

Mới đây, các nhà khoa học tại Viện 
Khoa học Công nghiệp (IIS) thuộc 
đại học Tokyo (Nhật Bản) tuyên bố 
đã tạo ra được một loại thủy tinh mới 
với sức bền gần như thép.  

Không chỉ được ứng dụng trong 
phim ảnh, phát minh mới này còn có 
thể mang lại độ bền cao hơn rất nhiều 
cho các loại smartphone và các tiện 
ích điện tử khác.  

Nhóm nghiên cứu cho biết, thành 
phần đặc biệt để tạo nên loại kính 
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mạnh mẽ này là nhôm oxit, một hợp 
chất được sử dụng nhiều trong sản 
xuất nhựa và sơn, nổi tiếng với độ 
cứng chỉ xếp sau kim cương trên 
thang Mohs. Bằng cách pha trộn 
nhôm oxit với silicon dioxide, thủy 
tinh được tạo thành có thể cứng hơn 
rất nhiều. Điều đáng chú ý ở đây là 
cách các nhà nghiên cứu tổng hợp các 
nguyên tố hóa học với nhau trong 
không khí, qua một quá trình được 
gọi là "kỹ thuật bay lên khí động 
học". 

Theo Khampha.vn 
 

 Sinh viên chế tạo lò làm bánh “2 
in 1” 

Nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Đà 
Nẵng chế tạo được loại lò làm bánh 
tráng vừa nướng vừa sấy khô bánh. 

 
Ứng dụng “Tận dụng nhiệt thải từ 

lò bánh tráng để sấy bánh tráng cho 
các hộ làm nghề bánh tráng tại huyện 
Đại Lộc” (Quảng Nam) do nhóm sinh 
viên Nguyễn Hữu Quyền, Lê Văn 
Viễn, Đào Thị Phượng, Nguyễn Thị 
Hằng (Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện 
lạnh, Trường ĐH Bách khoa Đà 
Nẵng) thực hiện. 

Ý tưởng nảy ra trong lần cả nhóm 
đến nhà một người bạn ở huyện Đại 
Lộc chơi. Nhóm thấy bánh của nhiều 

gia đình bị vứt đi do mưa kéo dài. 
Nông dân phải vất vả cả ngày trời 
hong bánh trên chiếc lò thủ công, 
trong khi lượng nhiệt thải ra từ lò 
bánh quá lãng phí.  

Tháng 10/2014, ý tưởng mới bắt 
đầu được thực hiện. Tuy nhiên, việc 
chế tạo lò vừa nướng vừa sấy bánh 
không hề đơn giản. Khi bắt tay vào 
thực hiện, cả nhóm bị rối khi liên tục 
mắc lỗi trong khâu thiết kế. Sau nhiều 
tháng mày mò, đầu năm 2015, nhóm 
trình làng chiếc lò làm bánh tráng 
hoàn toàn cách tân, vừa làm bánh vừa 
nướng khô bánh bằng việc tận dụng 
phần nhiệt thải thừa từ cách làm cũ. 
Tháng 6, nhóm đem sản phẩm tranh 
tài tại cuộc thi Holcim Prize toàn 
quốc 2015. Vượt qua hơn 250 đối thủ 
đến từ các trường ĐH, CĐ trên toàn 
quốc, nhóm giành giải Ứng dụng của 
cuộc thi, giành được số tiền thưởng 
270 triệu đồng, trong đó 200 triệu 
đồng dùng để triển khai ứng dụng 
trong thực tiễn. 

Theo  Tiền Phong 
 

 
 

HIỆP ƯỚC WHASINGTON VỀ 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI 
MẠCH TÍCH HỢP (P3) 

Điều 9: Hội đồng 
(1) Thành phần 
 (a) Liên minh sẽ có Hội đồng bao 

gồm các Bên ký kết. 
 (b) Mỗi Bên ký kết sẽ được đại

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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diện bởi một đại biểu, có thể được 
giúp đỡ bởi các đại biểu thay thế, cố 
vấn và các chuyên gia. 

 (c) Phụ thuộc vào điểm (d), các chi 
phí của mỗi đoàn đại biểu do Bên ký 
kết đã chỉ định chi trả. 

 (d) Hội đồng có thể yêu cầu Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới trợ giúp 
tài chính để tạo điều kiện cho việc 
tham gia của các đoàn đại biểu của 
các Bên ký kết được coi là các nước 
đang phát triển theo thông lệ của Đại 
Hội đồng Liên hợp quốc. 

(2) Chức năng 
(a) Hội đồng sẽ giải quyết các vấn 

đề liên quan đến việc duy trì và phát 
triển Liên minh và việc thi hành và 
hoạt động của Hiệp ước này. 

(b) Hội đồng sẽ quyết định triệu tập 
các hội nghị ngoại giao để xem xét lại 
Hiệp ước này và đưa ra các hướng 
dẫn cần thiết cho Tổng Giám đốc 
trong việc chuẩn bị hội nghị ngoại 
giao đó. 

  (c) Hội đồng sẽ thực hiện các 
chức năng được trao theo Điều 14 và  
thiết lập các thủ tục cụ thể được quy 
định tại Điều đó, bao gồm cả việc đầu 
tư tài chính cho các thủ tục đó. 

(3) Bỏ phiếu 
(a) Mỗi Bên ký kết  là một Nước sẽ 

có  một phiếu và sẽ chỉ bỏ phiếu dưới 
tên của mình. 

(b) Mỗi Bên ký kết là một Tổ chức 
liên Chính phủ sẽ thực hiện quyền bỏ 
phiếu của mình, thay cho các Nước 
thành viên của mình, với số phiếu 

bằng với số Nước thành viên của 
mình tham gia Hiệp ước này và có 
mặt vào thời điểm bỏ phiếu. Tổ chức 
liên Chính phủ sẽ không được thực 
hiện quyền bỏ phiếu của mình nếu có 
bất cứ Nước thành viên nào của Tổ 
chức này tham gia bỏ phiếu. 

(4) Các khoá họp thường kỳ 
 Hội đồng sẽ họp định kỳ hai năm 

một lần theo sự triệu tập của Tổng 
Giám đốc. 

(5) Quy tắc hoạt động 
Hội đồng sẽ quy định các quy tắc 

hoạt động của mình, bao gồm cả việc 
triệu tập các khoá họp bất thường, 
các yêu cầu về số đại biểu cần thiết 
và các tỷ lệ đa số cần thiết đối với các 
quyết định khác nhau, theo các quy 
định của Hiệp ước này. 

Điều 10: Văn phòng quốc tế 
(1) Văn phòng quốc tế 
 (a) Văn phòng quốc tế của Tổ 

chức sở hữu trí tuệ thế giới sẽ: 
(i) Thực hiện nhiệm vụ quản lý 

hành chính liên quan đến Liên minh, 
cũng như bất cứ nhiệm vụ nào được 
Hội đồng giao phó một cách cụ thể; 

(ii) Tuỳ theo các nguồn tài chính, 
cung cấp trợ giúp kỹ thuật theo yêu 
cầu cho Chính phủ của các Bên ký 
kết là các Nước được coi là các nước 
đang phát triển theo thông lệ của Đại 
hội đồng Liên hợp quốc. 

 (b) Không Bên ký kết nào có nghĩa 
vụ đóng góp tài chính, cụ thể là các 
Bên ký kết sẽ không phải đóng góp 
cho Văn phòng Quốc tế về tư cách



                                          Số 177 – 11/2015 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 21 
 

thành viên của mình trong Liên minh. 
(2) Tổng Giám đốc 
Tổng Giám đốc sẽ là giám đốc điều 

hành của Liên minh và sẽ đại diện 
cho Liên minh. 

Điều 11: Sửa đổi một số quy định 
của Hiệp ước 

(1)  Sửa đổi một số quy định bởi 
Hội đồng 

Hội đồng có thể sửa đổi các định 
nghĩa quy định tại Điều 2(i) và (ii), 
cũng như các Điều 3(1)(c) và (d), 
9(4), 10(1)(a) và 14. 

(2) Đề xuất và thông báo đề nghị 
sửa đổi 

(a) Các kiến nghị theo Điều này về 
việc sửa đổi các quy định của Hiệp 
ước này được nêu tại đoạn (1) có thể 
được bất cứ Bên ký kết nào hoặc 
Tổng Giám đốc đề xuất. 

(b) Các kiến nghị sửa đổi sẽ được 
Tổng Giám đốc thông báo cho các 
Bên ký kết chậm nhất là 6 tháng  
trước khi Hội đồng tiến hành xem 
xét. 

(c) Không được kiến nghị sửa đổi 
trước khi kết thúc 5 năm kể từ ngày 
Hiệp ước này có hiệu lực theo Điều 
16(1). 

 (3) Đa số cần thiết 
Việc thông qua bất kỳ sửa đổi nào 

theo khoản (1) của Hội đồng sẽ phải 
đạt 4/5 số phiếu. 

(4) Hiệu lực 
 (a) Bất cứ sửa đổi nào đối với các 

quy định của Hiệp ước này được đề 
cập tại đoạn (1) sẽ có hiệu lực sau ba 

tháng kể từ ngày Tổng Giám đốc 
nhận được thông báo bằng văn bản về 
việc chấp thuận sửa đổi của 3/4 số 
Bên ký kết của Hội đồng tham gia 
vào thời điểm Hội đồng thông qua 
văn bản sửa đổi, được thực hiện theo 
quá trình hiến định tương ứng của 
mỗi nước. Bất cứ sửa đổi nào đối với 
các quy định trên được chấp nhận 
như vậy sẽ ràng buộc tất cả các Nước 
và các Tổ chức liên Chính phủ là các 
Bên ký kết vào thời điểm Hội đồng 
thông qua văn bản sửa đổi đó hoặc 
trở thành Bên ký kết sau đó, trừ các 
Bên ký kết đã thông báo bãi ước đối 
với Hiệp ước này theo Điều 17 trước 
khi văn bản sửa đổi có hiệu lực. 

  (b) Khi xác định 3/4 số phiếu theo 
yêu cầu nêu tại điểm (a), thông báo 
của một Tổ chức liên Chính phủ sẽ 
chỉ được tính nếu không có bất cứ 
thông báo nào khác của bất kỳ Nước 
thành viên nào của Tổ chức đó đưa 
ra. 

Điều 12: Bảo vệ Công ước Paris  
và Công ước Berne 

Hiệp ước này không được làm ảnh 
hưởng đến nghĩa vụ mà bất cứ Bên 
ký kết nào có thể có theo Công ước 
Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp 
hoặc Công ước Berne về bảo hộ các 
tác phẩm văn học và nghệ thuật. 

Điều 13: Bảo lưu 
Không được bảo lưu bất cứ điều 

khoản nào trong Hiệp ước này. 
 (Còn tiếp) 

 Theo Tailieu.vn 
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HOẠT ĐỘNG CHUNG 

55 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng 
tạo Kỹ thuật năm 2014 -2015 

Sáng 13/11, Liên hiệp các Hội 
Khoa học Kỹ thuật, Sở KH&CN, Liên 
đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn Bà Rịa – 
Vũng Tàu (BR-VT) phối hợp tổ chức 
tổng kết, trao giải hội thi “Sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2014-2015” 
và cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi 
năm 2015”. Đến dự buổi lễ có ông 
 Lê Thanh Dũng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, ông Phạm Văn Tân - Phó 
Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Khoa học 
Kỹ thuật Việt Nam cùng 250 tác giả 
tham gia 2 cuộc thi.  

 
Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 

2014-2015” có 99 giải pháp thuộc 5 
lĩnh vực, bao gồm: Công nghệ thông 
tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự 
động hóa, xây dựng, giao thông vận 
tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; 
Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và 
môi trường; Y dược; Giáo dục đào 
tạo. Kết quả, Ban Tổ chức hội thi đã 
trao 6 giải nhất cho tác giả và nhóm 
tác giả các giải pháp: Xây dựng phần 
mềm “Vina Best fit” xử lý số liệu đo 

đạc giàn khoan trong thi công xây lắp 
giàn khoan và các lĩnh vực có tính 
chất tương tự (nhóm tác giả Nguyễn 
Phi Hùng, Hồ Văn Trung, thuộc 
Công ty CP Kết cấu kim loại và lắp 
máy dầu khí); Môi trường tự nhiên và 
biến đổi khí hậu (tác giả Nguyễn Thị 
Phương, Trường mầm non Ánh 
Dương); Giường-nôi sơ sinh (tác giả 
Châu Thị Ngọc Hương, Khoa Nhi 
Bệnh viện Lê Lợi, TP.Vũng Tàu); 
Ứng dụng phương pháp cắt ống 
chống đường kính 168mm, 245mm 
bằng tia thủy lực cát (nhóm tác giả  
Lê Quang Nhạc, Emelianov lu.E, 
Nguyễn Như Bình, Phòng Kỹ thuật 
sản xuất, Xí nghiệp Khoan và sửa 
giếng, Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro); Áp dụng hệ dung dịch 
CFL/AKK/KCL Glycol cho khoan 
giếng tại Vietsovpetro (nhóm tác giả 
Hoàng Hồng Lĩnh, Nguyễn Thanh 
Trường, Nguyễn Xuân Quang, Bùi 
Văn Thơm, Xí nghiệp Khoan và sửa 
giếng, Liên doanh Vietsovpetro); 
Cụm công trình các quy trình công 
nghệ xử lý minh giải tài liệu địa vật 
lý giếng khoan (nhóm tác giả Nguyễn 
Thị Liên Thủy, Dương Văn Thắng, 
Hoàng Thái Việt, Trần Trọng Lượng 
và Nguyễn Xuân Quang, Xí nghiệp 
Địa Vật lý giếng khoan, Liên doanh 
Việt-Nga Vietsovpetro. Ngoài ra, Ban 
Tổ chức còn trao 10 giải nhì, 15 giải 
ba, 24 giải khuyến khích cho các tác 
giả và nhóm tác giả đoạt giải. Trong 
đó, chọn ra 16 giải pháp đạt giải nhất 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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nhì tham dự hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
toàn quốc năm lần thứ 3 năm 2014 - 
2015. 

Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu nhi 
năm 2015” có 2 giải nhì (không có 
giải nhất), 6 giải ba, 17 giải khuyến 
khích cho những mô hình xuất sắc 
trong trong 27 sản phẩm tham dự. 
Cuộc thi có 14 sản phẩm của cấp tiểu 
học và 13 sản phẩm của cấp THCS, 
THPT. Các sản phẩm xuất sắc đã 
được gửi tham dự hội thi cấp quốc 
gia và đạt 2 giải khuyến khích. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các 
giải pháp đoạt giải đều là những 
nghiên cứu mới, có tính sáng tạo cao, 
mang lại lợi ích thiết thực trong lao 
động, sản xuất, mang lại hiệu quả góp 
phần phát triển kinh tế của tỉnh. Các 
giải pháp dự thi sẽ được ban tổ chức 
làm hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ.  

Theo Sở KH&CN 
 
Khởi động dự án “Hỗ trợ phát 
triển chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam” 

Sáng 11/11 tại Hà Nội, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) phối 
hợp với Cơ quan Phát triển Pháp 
(AFD) tổ chức Hội thảo khởi động dự 
án “Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở 
Việt Nam”. 

Cục Sở hữu trí tuệ cho biết, dự án 
“Hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý ở 
Việt Nam” được xây dựng trong một 
thời gian khá dài, được chuẩn bị một 
cách kỹ lưỡng qua rất nhiều đợt tham 

vấn giữa các bên, cả về nội dung, 
phương pháp và cách thức triển khai. 
Đến nay, dự án đã được Chính phủ 
Việt Nam phê duyệt và AFD đồng ý 
để tiến hành đợt giải ngân đầu tiên. 
Dự án sẽ giao cho Liên danh Quốc tế 
triển khai bao gồm: Trung tâm Phát 
triển Nông thôn - Viện Chính sách và 
Chiến lược Phát triển nông thôn 
(RUDEC); Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển hệ thống nông nghiệp - 
Viện Cây lương thực và Cây ăn quả 
(CASRAD); Trung tâm Hợp tác quốc 
tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát 
triển, Cộng hòa Pháp (CIRAD).  

Mục tiêu của dự án là xây dựng 
được bản đề xuất cơ chế liên bộ với 
vai trò cụ thể của các bộ, ngành, quy 
định được hội đồng tư vấn liên bộ về 
chỉ dẫn địa lý. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý 2 
sản phẩm thí điểm trên thị trường 
trong nước là hạt điều tỉnh Bình 
Phước và hạt tiêu tỉnh Quảng Trị; 
đồng thời thành lập 2 mô hình tổ 
chức quản lý chỉ dẫn địa lý, hai hiệp 
hội doanh nghiệp, nông dân hoạt 
động hiệu quả trong quản lý và phát 
triển chỉ dẫn địa lý. Cùng với đó, xây 
dựng và ban hành toàn quốc bộ tài 
liệu hướng dẫn về quản lý và khai 
thác chỉ dẫn địa lý. Nâng cao năng 
lực quản lý và tư vấn về chỉ dẫn địa 
lý cho các đơn vị tham gia thực hiện 
dự án.  

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 
hơn 1 triệu Euro, tương đương với 
gần 1,3 tỷ USD, trong đó nguồn vốn 
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do AFD tài trợ là gần 1,1 tỷ USD, 
còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam.  

Theo Đại biểu nhân dân 
 

Phối hợp phát hiện đấu tranh ngăn 
chặn hàng giả 

Sáng 2/11, Tổ chức xúc tiến thương 
mại Nhật Bản (JETRO) phối hợp với 
Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý thị 
trường, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), 
Cục Cảnh sát kinh tế và đại diện các 
doanh nghiệp (DN) Nhật Bản tổ chức 
Hội nghị phân biệt hàng thật hàng 
giả. 

Theo đại diện JETRO, thời gian 
qua tình trạng nhiều hàng giả hàng 
nhái đi vào thị trường Việt Nam từ 
nước ngoài đã làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến hoạt động kinh doanh của 
các DN chân chính. Mặc dù phía Việt 
Nam đã ban hành nhiều chính sách 
liên quan đến bảo vệ quyền SHTT 
tuy nhiên trong thi hành và năng lực 
đối phó với các đối tượng vi phạm 
vẫn còn nhiều vướng mắc. Do đó, hội 
nghị diễn ra nhằm mục đích nêu ra 
những phương pháp nhận biết hàng 
giả, hàng nhái, cùng với đó là liên kết 
giữa 2 quốc gia Việt Nam-Nhật Bản 
trong công cuộc ngăn chặn hàng giả, 
bảo vệ quyền SHTT cũng như quyền 
lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. 

Cũng tại hội thảo, ông Trần Việt 
Hưng, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát 
về SHTT- Tổng cục Hải quan cho 
biết, việc triển khai thành công 
VNACCS/VCIS, xây dựng Luật Hải 

quan 2014, trong đó đưa ra nguyên 
tắc mới chi tiết, cụ thể đối với việc 
bảo vệ quyền SHTT tại biên giới 
cùng với đó là xây dựng quy trình 
thực thi bảo vệ quyền SHTT của cơ 
quan Hải quan đã giúp cho cộng đồng 
DN tiếp cận, phối hợp với cơ quan 
quản lý trong việc phòng chống hàng 
giả. Cơ quan Hải quan đã và sẽ đồng 
hành cùng DN có hoạt động XNK, 
đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam 
trong công tác bảo vệ quyền SHTT 
đối với hàng hóa. 

Bà Nguyễn Thị Loan, Thanh tra Bộ 
Khoa học Công nghệ nhấn mạnh: 
“Việt Nam có một hệ thống pháp luật 
đáp ứng được tiêu chuẩn bảo hộ 
quyền SHTT của thế giới. Tuy nhiên, 
điều này cũng đặt ra một vấn đề đối 
với các cơ quan chức năng tại Việt 
Nam là phải đảm bảo hệ thống pháp 
luật này được thực thi hiệu quả. Nhận 
thức rõ điều này, Cục SHTT- Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã tích cực 
phối hợp với các cơ quan trong và 
ngoài nước tổ chức các lớp tập huấn 
nâng cao nhận thức năng lực về 
quyền SHTT cho các cơ quan thực 
thi. 

Cũng tại hội nghị, đại diện các DN 
Sanyo, Toshiba, Brigestone, 
Panasonic, Canon, Casio, Yonex… 
đã đưa ra nhiều kinh nghiệm và cách 
phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng 
vi phạm quyền SHTT thông qua các 
đặc điểm nhận biết của nhà sản xuất, 
đặc biệt, cách phát hiện thông qua 
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việc đặt “thẻ soi” trên phần tem phản 
quang. 

Các DN khẳng định, điều này cũng 
phần nào hỗ trợ các lực lượng thực 
thi nhanh chóng phát hiện hàng giả 
trong công tác phòng, chống hàng 
giả, bảo vệ quyền SHTT đối với hàng 
hóa của DN khi lưu thông trên thị 
trường. 

Theo báo Hải quan 
 

50 thương hiệu lớn nhất sàn chứng 
khoán Việt Nam trị giá 5,5 tỷ USD 

Tại diễn đàn Vietnam Brand 
Matters ngày 14/10, ông Samir Dixit 
- Tổng giám đốc khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương của Brand Finance 
- hãng định giá thương hiệu hàng đầu 
thế giới có trụ sở tại Anh, đã chính 
thức công bố danh sách và trị giá của 
50 thương hiệu hàng đầu có cổ phiếu 
niêm yết trên sàn giao dịch chứng 
khoán Việt Nam. 

Tất cả 50 thương hiệu này được 
định giá tổng cộng khoảng 5,5 tỷ đô 
la. Theo ông Samir Dixit, con số này 
chỉ lớn hơn một chút so với trị giá 
thương hiệu của Ngân hàng DBS, 
ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn 
nhất Đông Nam Á ở mức 4,4 tỷ đô la 
năm 2015. Trong đó, thương hiệu 
Vinamilk đã vượt trên tất cả các 
Thương hiệu khác để đứng đầu danh 
sách với giá trị hơn 1,1 tỷ đô la, gần 
gấp đôi thương hiệu đứng thứ hai là 
Viettel.  

Đây là lần đầu tiên, các Thương

hiệu Việt Nam được Brand Finance - 
hãng định giá thương hiệu hàng đầu 
thế giới có trụ sở tại Anh - đưa vào 
danh sách các Thương hiệu được 
định giá hàng năm. Hàng năm, Brand 
Finance tiến hành định giá một cách 
độc lập khoảng 57.000 thương hiệu 
khác nhau trên toàn thế giới. Các báo 
cáo quan trọng của Brand Fianace 
được giới chuyên môn mong đợi bao 
gồm Top 500 Thương hiệu hàng đầu 
thế giới, Top 500 Ngân hàng hàng 
đầu thế giới, Bảng xếp hạng Thương 
hiệu các Quốc gia trên Thế giới… 

Kết quả định giá thương hiệu của 
Brand Finance được sử dụng và công 
bố chính thức trên các kênh truyền 
thông hàng đầu như BBC, CNN, 
CNBC, Bloomberg, The Economist, 
The Wallstreet Journal… 

Theo ông Lại Tiến Mạnh - Giám 
đốc điều hành Công ty tư vấn quản trị 
Thương hiệu Mibrand thì việc công 
bố kết quả định giá các Thương hiệu 
hàng đầu tại Việt Nam sẽ mang đến 
cho doanh nghiệp Việt một cách nhìn 
nhận mới mẻ và thực chất về giá trị 
của Thương hiệu đối với doanh 
nghiệp. Theo đó, giá trị của tài sản vô 
hình là Thương hiệu được thể hiện 
bằng số tiền cụ thể. Đây là một bước 
tiến để nâng cao nhận thức và trình 
độ quản lý thương hiệu của Việt 
Nam. Các thương hiệu này sẽ phát 
triển mạnh hơn nữa trong cuộc chơi 
lớn TPP.  

Theo báo Công thương 
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Sẽ ra mắt tem chống hàng giả công 
nghệ cao 

Đó là nhận định của ông Nguyễn 
Vũ Hải, Giám đốc Trung tâm chống 
hàng giả tại hội thảo giới thiệu và 
thực thi giải pháp chống hàng giả, 
bảo vệ thương hiệu cho doanh 
nghiệp, do Trung tâm chống hàng giả 
tổ chức tại TP. HCM, ngày 30/10. 

Theo ông Nguyễn Vũ Hải, hiện 
hàng giả diễn biến phức tạp gây ảnh 
hưởng lớn đến doanh nghiệp và nền 
kinh tế. Hàng giả không chỉ bày bán 
tại các cửa hàng nhỏ lẻ mà còn cả các 
siêu thị và trung tâm thương mại lớn. 
Rất nhiều thương hiệu nổi tiếng của 
nước ngoài bị làm giả và nhập khẩu 
với số lượng lớn vào Việt Nam. Đáng 
chú ý là hiện nay có rất nhiều mặt 
hàng giả nhưng lại dùng  nhãn mác 
thật và có cả chỉ dẫn địa lý.Nhằm hạn 
chế một cách tốt nhất hàng giả, ngoài 
sự chung tay của bộ, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp, thời gian tới 
Trung tâm chống hàng giả sẽ đưa ra 
thị trường loại tem chống hàng giả 
Genuine (sản phẩm của Icheck 
Group).  Theo đó, khi dùng điện thoại 
quét mã vạch, thông tin sản phẩm sẽ 
hiện rõ trên điện thoại di động giúp 
người tiêu dùng nhận diện hàng thật 
hay hàng giả. 

"Mặc dù chưa chính thức áp dụng 
đại trà tem chống hàng giả bằng công 
nghệ cao song kết quả khảo sát ban 
đầu cho thấy, sau 3 tháng ra mắt tem 
chống hàng giả bằng sản phẩm công 

nghệ cao đã thu hút hơn 1 triệu người 
dùng với trung bình khoảng 9 triệu 
sản phẩm được quét trong 1 tháng", 
ông Hải cho biết. 

Theo báo Hải quan 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
OSC đoạt giải nhì Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái 
Bình Dương 

Từ ngày 9 đến 12/11/2015, Lễ trao 
Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu 
Á - Thái Bình Dương năm 2015 đã 
được tổ chức tại thành phố Thượng 
Hải (Trung Quốc).  

 
Việt Nam vinh dự có ba doanh 

nghiệp đọat Giải thưởng này đó là: 
Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên 
Long (TP Hồ Chí Minh) đọat giải 
Nhất "World Class Award" cho loại 
hình sản xuất lớn; Công ty TNHH 
MTV Du lịch vụ Dầu khí Việt Nam 
(OSC) (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đọat 
giải Nhì "Best In Class Award" cho 
loại hình dịch vụ lớn và Công ty 
TNHH Nam Dược (tỉnh Nam Định) 
đọat giải Ba "Quest for Excellence 
Award" cho loại hình sản xuất nhỏ. 

Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
Châu Á -Thái Bình Dương do Tổ 
chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình 
Dương (APQO) thành lập từ năm 
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1999 dựa trên mô hình Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia của Mỹ 
(Malcolm Baldrige) - một mô hình 
chuẩn đang được nhiều Quốc gia trên 
thế giới áp dụng. Tính đến nay Việt 
Nam đã có 37 doanh nghiệp tham dự 
và đoạt Giải thưởng cao quý này. 

Theo báo BR-VT 
 

Nhái nhãn hiệu bột ngọt 
Ajinomoto, công ty Hà Trung Hậu 
bị phạt 500 triệu đồng 

Chiều ngày 10/11, ông Nguyễn Nho 
Hậu - Chi Cục phó Chi Cục quản 
lý thị trường TP Đà Nẵng vừa cho 
biết, UBND TP Đà Nẵng vừa ký 
quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với Công ty Hà Trung Hậu 
(trụ sở ở TP.HCM, Chi nhánh tại 
quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do đã có 
những dấu hiệu xâm phạm quyền đối 
với nhãn hiệu bột ngọt của 
Ajinomoto. 

Theo đó, Công ty Hà Trung Hậu sẽ 
bị xử phạt 500 triệu đồng, hình phạt 
bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ theo Nghị 
định 99/2013 của Chính phủ về quy 
định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 

 
Ajino Takara, sản phẩm bị xác định là có dấu 

hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu của Ajinomoto 

Đồng thời, Công ty Hà Trung Hậu 
còn bị yêu cầu khắc phục hậu quả của 
vụ việc bằng cách: Loại bỏ yếu tố vi 
phạm, tiêu hủy yếu tố vi phạm theo 
đúng Nghị định trên. 

Theo ông Hậu cho biết, hiện quyết 
định xử phạt này mới được đưa ra, 
vẫn còn trong thời hạn nộp phạt mà 
Hà Trung Hậu phải thực hiện, nên 
các cơ quan chức năng vẫn chưa có 
động thái gì tiếp theo. Trước đó, vào 
ngày 24/6, Đội Quản lý thị trường số 
8 của TP Đà Nẵng đã phát hiện, tạm 
giữ hơn 20.000 gói bột ngọt, cùng với 
nhiều tang vật khác, có tổng giá trị 
đến hơn 700 triệu đồng của chi nhánh 
Đà Nẵng thuộc Công ty Hà Trung 
Hậu. 

Lô hàng bột ngọt bị tạm giữ này có 
nhãn hiệu AJINO TAKARA, có gắn 
dấu hiệu 3 chữ tượng hình “tương tự” 
với 3 chữ tượng hình trên bao bì sản 
phẩm của bột ngọt AJINOMOTO. 

Ngày 21/7, Đội Quản lý thị trường 
số 8 này tiếp tục có văn bản đề xuất 
với Chi Cục Quản lý thị trường TP 
Đà Nẵng tiếp tục ban hành văn bản 
gia hạn thời gian tạm giữ tang vật 
niêm phong lại toàn bộ lô hàng hóa 
này, vì nó được xác định có dấu hiệu 
xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp. 

Kết luận giám định sở hữu công 
nghiệp ngày 28/7 của Viện Khoa 
học Sở hữu trí tuệ cho thấy, dấu hiệu 
“chữ tượng hình” gắn trên sản phẩm 
bột ngọt của Công ty Hà Trung Hậu 
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có yếu tố xâm phạm quyền đối với 
nhãn hiệu “ba chữ tượng hình” đã 
được bảo hộ, theo giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu của 
AJINOMOTO. 

Yếu tố xâm phạm này thể hiện cả 3 
điều kiện mà Luật Sở hữu trí tuệ đã 
đưa ra. 

Theo Vietq.vn 
 

Tọa đàm "Doanh nghiệp Việt Nam, 
cơ hội và thách thức trước Hiệp 
định TPP" 

Ngày 18/11, Viện Quản trị và Tài 
chính (IFA) phối hợp với Cộng đồng 
doanh nhân Vũng Tàu (BNI) đã tổ 
chức chương trình tọa đàm về các 
vấn đề xung quanh cơ hội và thách 
thức của DN Việt Nam trước Hiệp 
định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên 
Thái Bình Dương (TPP). Dự tọa đàm 
có Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Trưởng 
Khoa Tài chính Đại học Ngân hàng 
TP.Hồ Chí Minh cùng 80 doanh nhân 
đến từ các DN trên địa bàn TP.Vũng 
Tàu. 

Tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Lê Thẩm 
Dương giới thiệu đến các DN những 
thông tin cốt lõi của Hiệp định TPP, 
những cơ hội và thách thức của Việt 
Nam khi tham gia TPP. 

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương cùng các 
DN đã xác định các nhóm giải pháp 
tiếp nhận cơ hội và đối đầu với những 
thách thức từ TPP. Đó là tăng việc 
bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho 
các DN, nỗ lực củng cố sức đề kháng 

bên trong, tạo nội lực kháng cự lại 
với những tác động từ môi trường 
bên ngoài; tăng năng lực cốt lõi của 
DN, nâng cao tính chủ động trong 
quản trị rủi ro …  

Đặc biệt quan tâm đầu tư nâng cao 
năng lực tổ chức, quản lý của đội ngũ 
lãnh đạo; nâng trình độ kỹ thuật 
chuyên môn và kỷ luật làm việc của 
đội ngũ lao động, chú trọng việc đầu 
tư chất xám và sử dụng sức sáng tạo 
của người lao động để nâng cao giá 
trị sản phẩm của từng DN… 

Theo báo BR-VT 
 

Hội thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ” 

Sáng 9/11, tại TP.Bà Rịa, Trung 
tâm Tin học và Thông tin KHCN (Sở 
KH-CN) phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ 
chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức về 
tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ” năm 2015 dành cho đối tượng 
đoàn viên, thanh niên. 

12 đội đến từ các Huyện, Thành 
Đoàn: Đất Đỏ, Châu Đức, Tân 
Thành, Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu 
và Đoàn Khối doanh nghiệp, Đoàn 
Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng 
hải miền Nam đã trải qua 4 phần thi: 
Tiểu phẩm và sân khấu hóa, Khởi 
động, Tăng tốc và Về đích. Kết quả, 
đội huyện Long Điền giành giải nhất, 
đội Tổng Công ty Bảo đảm an toàn 
hàng hải giải nhì; đội TP.Vũng Tàu 
giành giải ba. 

Theo báo BR-VT 


