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XỬ LÝ HÀNG VI PHẠM SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ - THÁCH THỨC 
TRONG HỘI NHẬP 

 12.000 vụ xâm phạm Quyền Sở 
hữu trí tuệ (SHTT) bị xử phạt trong 8 
tháng đầu năm 2015 là con số được 
Cục Quản lí thị trường đưa ra tại Hội 
thảo “Chống hàng giả và xâm phạm 
quyền SHTT, bảo vệ thương hiệu 
trong hội nhập AFTA và TPP” diễn 
ra sáng ngày 20/11. So với những 
năm trước, con số trên cho thấy, càng 
về những năm trở lại đây, số vụ vi 
phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng 
kém chất lượng lại càng tăng cao. 

 “Còn nhiều bất cập” 
Tại hội thảo, có rất nhiều tham 

luận, ý kiến đề cập chủ yếu đến vấn 
nạn và giải pháp nhằm khắc phục, 
giảm thiểu tình trạng xâm phạm 
SHTT được đưa ra. 

Theo Ông Nguyễn Công San, Phó 
chi cục trưởng Chi cục Quản lí thị 
trường Hà Nội cho rằng, tình hình 
sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng 
lậu, hàng xâm phạm SHTT hiện nay 
đang có diễn biến hết sức phức tạp, 
đặc biệt trong giai đoạn nước ta trong 
thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện 
nay, vấn đề này lại càng trở nên 
nghiêm trọng. “Tại nước ta hiện nay, 
thị trường hàng lậu, hàng giả đã trở 
thành hiện tượng nội địa hóa. Điều 
này được thể hiện rõ nét trong ngành 

gia công, chế tác sản phẩm. Bằng 
phương thức nhập lậu linh kiện, bán 
thành phẩm vào Việt Nam qua các 
làng nghề chế tác, gia công, sau đó 
một số công ty đã trắng trợn gắn bì 
nhãn mác mới thành sản phẩm của 
các nước khác như Trung Quốc, Thái 
Lan, Nhật Bản… Nhiều mặt hàng 
xâm phạm quyền SHTT không chỉ 
sản xuất trong nước mà còn được sản 
xuất ở nước ngoài, sau đó đưa vào 
trong nước tiêu thụ bằng nhiều con 
đường khác nhau, như quần áo, giày 
dép, đồ thời trang của các nhãn hiệu 
nổi tiếng như nike, adidas, LV, 
Gucci…”, ông San nhấn mạnh. 

Bện cạnh những cơ chế làm ăn theo 
kiểu “chụp giật” của các doanh 
nghiệp (DN) dẫn đến tình trạng vi 
phạm SHTT tăng cao thì khung pháp 
lý của Việt Nam về vấn đề này cũng 
còn nhiều hạn chế. Hiện nay, luật xử 
lí vi phạm hành chính đã quy định cụ 
thể về thủ tục cưỡng chế, thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính nhưng trên thực tế, việc cưỡng 
chế rất khó thực hiện do chưa có 
những hướng dẫn cụ thể, điều này 
dẫn tới đối tượng vi phạm không bị 
xử lí mà tiếp tục vi phạm. Trong 8 
tháng đầu năm 2015, Lực lượng quản 
lí thị trường đã kiểm tra và xử lí được 
trên 12.000 vụ vi phạm, thu ngân 
sách từ xử phạt hành chính lên đến 40 
tỉ đồng.  

Cần môi trường tốt trước hội 
nhập 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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Trước diễn biến phức tạp của tình 
trạng vi phạm hàng giả, hàng kém 
chất lượng và xâm phạm Quyền 
SHTT như hiện nay thì việc quản lý 
chống vi phạm là một việc tương đối 
phức tạp. Điều này đòi hỏi cần có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa các ban, 
ngành, DN và người dân. 

Trao đổi với báo chí về vấn đề trên, 
đại diện Hội Chống hàng giả và Bảo 
vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, 
ông Phạm Bá Dục – Phó chủ tịch Hội 
cho rằng; để siết chặt và tăng cường 
công tác chống hàng giả, hàng nhái ở 
nước ta hiện nay phải tiến hành ở 3 
đối tượng: Thứ nhất, về phía đơn vị 
thực thi phải tăng cường công tác 
kiểm tra, rà soát và phối hợp xử lí với 
các đơn vị liên quan. Thứ hai, người 
tiêu dùng phải thông minh nhận diện 
được hàng hóa nào đạt chất lượng, 
tránh tư tưởng ưa chuộng hàng đẹp 
giá rẻ. Thứ ba, phía DN phải chủ 
động hơn nữa trong việc đăng kí tem 
chống hàng giả cũng như tích cực 
tuyên truyền, quảng bá sản phẩm 
“đúng cách” tới người dân. Ông cũng 
cho biết thêm, trong thời gian tới, 
Hiệp Hội chống hàng giả và bảo vệ 
thương hiệu thành phố Hà Nội tiếp 
tục đẩy mạnh, làm tốt nhiệm vụ tham 
mưu,  cầu nối giữa DN và người tiêu 
dùng, “sẵn sàng” tiếp thu ý kiến, góp 
ý từ các DN cũng như người tiêu 
dùng. 

Về phía DN, ông Mr. Henry 
Nishikawa, Chủ tịch – Giám đốc đại 

diện BMB giới thiệu về sản phẩm, 
chất lượng cũng như cách nhận diện 
hàng thật, hàng nhái tại Việt Nam. 
Theo ông, để giảm tối thiểu tình trạng 
hàng nhái, hàng kém chất lượng thì 
công ty BMB đã xây dựng một hệ 
thống bán hàng cho người mua ở tất 
cả các nước trên thế giới. Qua đó, 
người mua có thể xác nhận về chất 
lượng, sản phẩm là thật hay giả. Nếu 
người tiêu dùng làm được như vậy và 
các công ty xây dựng được hệ thống 
tương tự thì tôi tin rằng, hàng giả, 
hàng nhái sẽ giảm xuống. 

Một trong những giải pháp được 
cho là tương đối hữu dụng trong việc 
phân biệt giữa hàng thật và hàng giả 
được nhiều người quan tâm đó là việc 
sử dụng tem thông minh Vinacheck. 
Tại hội thảo, tem này được đưa ra với 
những tính năng và giải pháp chống 
giả thông minh toàn diện mang lại 
tính ứng dụng công nghệ hiện đại, 
tích hợp nhiều công nghệ chống giả 
ưu việt. 

Theo chonghanggia.vn 
 

NHỮNG THƯƠNG HIỆU CỦA 
NGƯỜI VIỆT NỔI DANH TRÊN 
ĐẤT MỸ 

Từ những sản phẩm truyền thống 
như tương ớt, phở đến trung tâm 
thương mại, cộng đồng người Việt 
đóng góp không nhỏ cho văn hóa và 
kinh tế Mỹ. 

Dưới đây là một số tên tuổi đã nổi 
danh trên nước Mỹ, trong đó có 
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những đơn vị đã quay trở lại Việt 
Nam đầu tư. 

Tương ớt Sriracha 

 

Tương ớt Sriracha "phủ sóng" hầu khắp nước Mỹ.  

Theo chuyên gia thương hiệu, chai 
tương ớt và tương đỏ nhãn hiệu hình 
con gà Sriracha đã trở nên quen thuộc 
trên đất Mỹ khi có mặt trong nhiều 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh, các quán 
phở hay siêu thị, chợ của người Việt 
và người Hoa ở cả miền Đông và 
miền Tây nước Mỹ. Sáng lập nên 
thương hiệu này là ông David Trần, 
người từng được tờ Business Week ví 
là "nhân vật biến tương ớt trở thành 
một biểu tượng văn hóa tại Mỹ". 

Ông David Trần sinh tại Việt Nam 
và sang Mỹ năm 1979. Sau một năm 
ở xứ người, ông bắt đầu sản xuất 
tương ớt tại một cửa hàng nhỏ ở Phố 
Tàu Los Angeles, California, sau đó 
mở công ty đặt tên là Công ty Thực 
phẩm Hối Phong (Huy Fong Foods). 
Hiện nay, trụ sở công ty đã được mở 
rộng lên hàng nghìn m2. Theo dữ liệu 
được Huffington Post công bố vào 
năm 2013, Huy Fong bán được 20 
triệu chai tương ớt trong năm, đạt 
doanh số 60 triệu USD, tăng trưởng 
20%. 

Tại Việt Nam, tương ớt Sriracha đã 
bắt đầu thâm nhập thị trường từ năm 
2008 với thương hiệu Vị Hảo. Công 
ty Vị Hảo do ông Johnson Lâm, đồng 
sáng lập Huy Fong, cũng là em vợ 
của ông David Tran lập nên và hiện 
nay đã có mặt ở hầu hết các siêu thị 
trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, 
Trung Quốc, Canada… 

Phở 

 

Thương hiệu Phở ông Hùng từ Mỹ đã về Việt Nam 

Phở Việt Nam dường như đã trở 
thành món ăn dân tộc được nhiều tạp 
chí quốc tế như Businese Insider, 
CNN… bình chọn là món ăn đáng 
nhớ và các du khách nên thử một lần 
trong đời. Với công thức dễ làm và 
hợp khẩu vị nhiều người, hình ảnh 
phở Việt Nam đã xuất hiện ở nhiều 
quốc gia trên thế giới, đặc biệt là khu 
vực có người Việt sinh sống. 

Ở Mỹ, nơi có hơn 2 triệu người gốc 
Việt, không lý do gì mà món phở 
không được truyền bá rộng rãi. 
Tờ Huffington Post từng ví phở là 
“quà tặng ẩm thực vĩ đại của Việt 
Nam dành cho nước Mỹ”. Với hơn 2 
triệu người Việt đang sinh sống tại xứ 
sở cờ hoa, vô số quán phở đã được 
mở tại các tiểu bang, nhưng thật khó 
bình chọn quán phở nổi tiếng nhất, 
bởi điều này tùy thuộc vào khẩu vị 
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của mỗi người. Tuy nhiên, nếu muốn 
thưởng thức tô phở đúng vị, thực 
khách thường chọn các khu vực có 
đông người Việt sinh sống như Los 
Angeles, San Jose hay Houston… 

Trong số này, một số ít thương 
hiệu đã quay trở lại Việt Nam, trong 
đó có Phở Ông Hùng. Được sáng lập 
bởi ông Tiền Kim Thành tại tiểu bang 
Oregon năm 1990, đến nay chuỗi phở 
này đã có mặt ở bang Texas, 
California… Sau 24 năm, quán phở 
chính thức có mặt ở trong nước sau 
khi hợp tác với Tập đoàn Huy Việt 
Nam, và nay đã có 25 quán ở TP 
HCM, Đồng Nai, Bình Dương. 

Trung tâm mua sắm 
Sáng lập ra Asian Garden Mall là 

ông Triệu Như Phát (Frank Jao), 
người gốc Hải Phòng và đến Mỹ sau 
năm 1975. Năm 1978, ông thành lập 
Công ty Bridgecreek, chuyên về bất 
động sản. Trong gần bốn thập niên, 
công ty này đã đầu tư 400 triệu USD 
vào trung tâm mua sắm cũng như các 
khu căn hộ, chủ yếu ở quận Cam. Với 
danh tiếng của mình, triệu phú Triệu 
Như Phát từng được trang tin tức 
dành cho người châu Á tại 
Mỹ Goldsea Asian American 
Daily bầu chọn là một trong số 70 
người Mỹ gốc Á có ảnh hưởng nhất 
từ trước đến nay và được cựu Tổng 
thống George Bush bổ nhiệm làm 
Chủ tịch Tổ chức giáo dục Việt Nam. 

Năm 2010, ông Phát đã cùng một 
số đối tác góp vốn thành lập quỹ Đầu 

tư V-Home Group tại Việt Nam với 
mục tiêu đầu tư vào các doanh nghiệp 
tư nhân trong nước, hỗ trợ họ mở 
rộng thị trường xuất khẩu và thu hút 
thêm vốn nước ngoài.  

Theo VNE 
 

TPP “CUỘC CHƠI” YÊU CẦU 
CAO VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Đó khẳng định của Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Trần Việt 
Thanh bên lề Hội thảo "Phát triển và 
Chuyển giao Tài sản Trí tuệ" ngày 
27/11. 

Trao đổi với báo chí bên lề Hội 
thảo "Phát triển và Chuyển giao Tài 
sản Trí tuệ" và Lễ trao Giấy Chứng 
nhận quản trị viên Tài sản trí tuệ diễn 
ra tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Việt Thanh kiêm Cục 
trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam 
đã có chia sẻ nhấn mạnh vai trò sở 
hữu trí tuệ (SHTT) trước thềm hội 
nhập TPP. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt 
Thanh cho rằng, cùng với quá trình 
sáng tạo và phát triển các tài sản trí 
tuệ mới, hoạt động quản trị tài sản trí 
tuệ trong từng doanh nghiệp (DN), 
trường, viện là rất quan trọng để tạo 
một môi trường rộng rãi cho việc vận 
dụng pháp luật SHTT vào thực tiễn 
nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh 
doanh, chuyển giao áp dụng và nhân 
rộng các thành quả sáng tạo vào cuộc 
sống. Thứ trưởng Trần Việt Thanh 
đánh giá, TP.HCM là địa phương đi 
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đầu về thúc đẩy hoạt động SHTT. 
TP.HCM đã có những hội, hiệp hội 
về SHTT và đặc biệt là Sở KH&CN 
TP đã phối hợp được với rất nhiều 
trường đại học và các cơ quan trung 
ương như Viện Khoa học SHTT và 
Cục Công tác phía Nam của Bộ 
KH&CN, Văn phòng Đại diện Cục 
SHTT và Văn phòng Đại diện Cục 
Bản quyền Tác giả tại TP.HCM, để 
đưa hoạt động quản trị tài sản trí tuệ 
ở TP từng bước phát triển một cách 
tích cực và có hiệu quả. 

Thứ trưởng Thanh đánh giá cao 
Chương trình của đào tạo đội ngũ 
Chuyên viên tài sản trí tuệ, Trưởng 
Bộ phận Tài sản Trí tuệ và Giám đốc 
Tài sản trí tuệ của TP.HCM. 

Theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh, 
bước chuẩn bị đội ngũ chuyên viên 
tài sản trí tuệ như tại TP.HCM đặc 
biệt có ý nghĩa trước thềm Hiệp định 
TPP có hiệu lực. Ông Thanh cho biết, 
Hiệp định TPP trong đó Việt Nam là 
thành viên có tiêu chuẩn cao về 
thương mại, nhất là về khía cạnh sở 
hữu trí tuệ với các quy định phải thực 
hiện rất cao so với các Hiệp định 
trước đây. 

"Các DN đều nhận thức được phải 
nghiên cứu thêm rất nhiều vấn đề về 
SHTT, về thực thi quyền SHTT và 
bảo hộ quyền SHTT trong kinh doanh 
quốc tế, theo các nội dung rất mới 
trong Hiệp định TPP. 

Có như vậy thì các DN mới có thể 
chủ động để phát huy hoạt động quản 

trị tài sản trí tuệ của DN mình một 
cách hiệu quả hơn, và rất nên có nhân 
sự được đào tạo chuyên môn về quản 
trị tài sản trí tuệ trong DN", Thứ 
trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh.  

Ở góc nhìn DN, bà Phan Thị Châu 
- Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban 
Quản trị Tài sản Trí tuệ Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Thương mại Vĩ Long 
đã khẳng định là trong giai đoạn tham 
gia ngày càng sâu vào các Hiệp định 
thương mại tự do (TPP, AEC...), 
quản trị tài sản trí tuệ đã trở thành 
một chức năng không thể thiếu của 
một DN. 

Theo bà Châu, công tác quản trị tài 
sản trí tuệ bao gồm ba bộ phận thiết 
yếu gồm: Nhân sự chuyên môn về 
SHTT;  Nội dung SHTT phù hợp với 
từng giai đoạn phát triển khác nhau 
và phải cụ thể hóa Nội quy quản trị 
thành các quy trình, thủ tục tác 
nghiệp. 

Phó Viện trưởng Viện Khoa học 
SHTT- ông Nguyễn Hữu Cẩn 
cũng đưa ra con số thống kê: 81% 
bên mua lại các tài sản trí tuệ của DN 
Việt Nam có quốc tịch từ châu Á và 
châu Âu, 25% yếu tố thúc đẩy hành 
vi mua là các quyền SHTT đã được 
xác lập, các tác động của quá trình 
chuyển nhượng tài sản trí tuệ đối với 
bên bán (DN Việt Nam) và bên mua 
(DN nước ngoài).  

Con số thống kê trên cho thấy DN 
Việt Nam vẫn chưa thực sự quan tâm 
đến vấn đề SHTT. DN Việt cần nhìn 
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nhận vấn đề SHTT quan trọng giống 
như việc nâng cao chất lượng sản 
phẩm và xem SHTT như tài sản 
cần phát huy một cách hiệu quả hơn. 

Theo báo Giáo dục Việt Nam 
 

 
 
 

NHỮNG GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON 

Giữ  những giải cao trong số 55 
giải pháp đoạt giải trên 5 lĩnh vực 
của “Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 – 
2015”, các giải pháp về giáo dục  
mầm non của các cô giáo đều có tính 
sáng tạo kỹ thuật xuất phát từ lòng  
yêu nghề; phá vỡ quan niệm giáo 
viên mầm non chỉ là nghề “nuôi dạy 
trẻ”, góp phần tăng hiệu quả trong 
việc dạy và học lứa tuổi mầm non. 

Đoạt giải nhất Hội thi, giải pháp 
“Môi trường tự nhiên và biến đổi khí 
hậu” của cô Nguyễn Thị Phương, 
trường Mầm non Ánh Dương (TP. 
Vũng Tàu) được đánh giá cao về tính 
mới và tính sáng tạo. Là bộ đồ dùng 
dạy học đơn giản dễ làm nhưng sử 
dụng được tất cả các chủ đề: trường 
mầm non, gia đình, ngành nghề, giao 
thông, động vật, thực vật, quê hương 
đất nước Bác Hồ.. phù hợp với các 
lứa tuổi mầm non. Ngoài ra còn sử 
dụng vào tất cả các giờ học ôn luyện 
củng cố kiến thức hoặc giới thiệu 
bài... như toán (đếm số lượng, cao 

thấp, 1 và nhiều, tìm chữ số tương 
ứng,) chữ cái, tạo hình, văn học, âm 
nhạc, lắp ghép...  

Cô Phương chia sẻ: “Môi trường tự 
nhiên và biến đổi khí hậu” là đồ dùng 
dạy học tuy nhiên nếu khai thác một 
cách triệt để thì mô hình lại là 
phương tiện phát huy tính chủ động 
tích cực của của trẻ mầm non. Trẻ 
không nhàm chán bởi vì luôn thay đổi 
các chi tiết trong mô hình, hình ảnh 
những đám mây bay ra ông mặt trời 
không sáng khi mây che và bắt đầu 
mưa kèm âm thanh tiếng mưa, sấm... 
Từ đó, giúp các em hiểu về môi 
trường tự nhiên và sự biến đổi khí 
hậu, vì sao phải sử dụng tiết kiệm 
năng lượng và giáo dục trẻ cùng mọi 
người xung quanh xây dựng và bảo 
vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.”  

Với sự kỳ công khi sáng tạo với bộ 
“Đồ chơi cát nước liên hoàn” của 
nhóm các cô giáo Trường mầm non 
Sơn Ca (TP. Bà Rịa) đã đoạt giải nhì 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật. Tận dụng 
những nguyên vật liệu đơn giản từ 
phế thải như chai nước nhựa, hộp 
bánh, đĩa CD, banh nhựa, chai nhựa, 
ống nước, ống tre, chai thủy tinh… 
các cô giáo đã làm bảng đồ chơi đong 
cát, đong nước, các đồ dùng, dụng cụ 
phục vụ cho trẻ chơi: cối xoay nước, 
bảng chơi trò chơi “Tìm báu vật trong 
sa mạc”, đàn nước… tạo nên khu 
chơi cát nước phong phú, tạo hứng 
thú cho trẻ. Cùng đoạt giải nhì, giải 
pháp “Điều kỳ diệu xung quanh bé” 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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của cô Thẩm Lê Mai, Trường mầm 
non Bình Minh (TP. Vũng Tàu) sử 
dụng đèn chiếu sáng thu hút sự chú ý 
của trẻ. Sử dụng năng lượng là pin 
tiểu, mạch IC, có thể sử dụng mọi 
lúc, mọi nơi không phụ thuộc vào 
nguồn điện. Nhờ sử dụng tấm kim 
loại bằng nhôm kẽm và lực hút của 
nam châm nên giáo viên không phải 
lúng túng và mất thời gian khi gắn 
giáo cụ. 

Theo đánh giá của ông Trương 
Thành Công, Phó Chủ Tịch Liên hiệp 
các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, 
Phó Trưởng ban thường trực Ban tổ 
chức “Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014 – 
2015”, trong tổng số 99 giải pháp dự 
thi Hội thi sáng tạo đó các giải pháp 
về giáo dục mầm non đều đoạt giải 
thưởng cao. Các giải pháp đều thể 
hiện sự tư duy sáng tạo trong việc 
giảng dạy lứa tuổi mầm non và niềm 
đam mê, yêu nghề giáo dục mầm 
non. 

Tổng hợp 
 
XÂM PHẠM NHÃN HIỆU 
PETROLIMEX: SOS 

Vụ việc nhân viên cửa hàng xăng 
dầu (CHXD) bị “bạt tai” do đổ 56 lít 
xăng cho bình xăng 50 lít đang gây 
chú ý cộng đồng mạng mấy ngày qua. 
Độ “nóng” câu chuyện không dừng ở 
đúng - sai về lượng xăng dầu mà là 
thực trạng Tập đoàn Xăng dầu Việt 
Nam (Petrolimex) bị xâm phạm 

quyền đối với nhãn hiệu được bảo 
hộ, ở mức độ nghiêm trọng. 

Hậu quả khôn lường 
Theo như đoạn video lan truyền 

trên mạng xã hội, được đăng tải trên 
một số phương tiện thông tin đại 
chúng, tại CHXD 117 Trần Cung, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (thuộc 
Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại 
và Dịch vụ Bảo Minh), người khách 
trong đoạn video khẳng định: Xe của 
anh dung tích bình xăng chỉ 50 lít, 
nhân viên cửa hàng không thể đổ đến 
56 lít xăng. Nghi ngờ nhân viên cây 
xăng “ăn gian” tiền 6 lít xăng, người 
khách đã “bạt tai” nhân viên cây 
xăng. 

Xem đoạn video trên, nhiều người 
nhầm tưởng đây là đại lý của 
Petrolimex bởi có đầy đủ dấu hiệu 
nhận diện theo quy chuẩn mới của 
Petrolimex, thậm chí cả bảo hộ lao 
động cũng tương tự (nhìn kỹ thì mới 
thấy không có logo trên ngực). 

Tuy nhiên, 4 đơn vị trực thuộc 
Petrolimex (2 công ty xăng dầu và 2 
công ty cổ phần vận tải) kinh doanh 
xăng dầu trên địa bàn TP. Hà Nội sau 
khi rà soát toàn bộ hệ thống phân 
phối, bao gồm cả “đại lý” và 
“nhượng quyền thương mại” đều 
khẳng định: Không phải CHXD trực 
thuộc; không phải “đại lý” cũng như 
nhận “nhượng quyền thương mại” 
của doanh nghiệp (DN) thuộc 
Petrolimex. 

Thực tế, tại CHXD 117 Trần Cung,



                                          Số 178 – 12/2015 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 8 
 

không ít dấu hiệu nhận diện thương 
hiệu của Petrolimex được sử dụng 
trái phép như: Diềm mái nhà cột bơm 
và diềm mái nhà bán hàng in dấu hiệu 
nhận diện thương hiệu Petrolimex; 
biển báo mặt hàng kinh doanh; diềm 
mái nhà cột bơm sử dụng… logo 
Petrolimex. 

Rõ ràng, CHXD 117 Trần Cung đã 
vi phạm trắng trợn đối với thương 
hiệu của Petrolimex. Đây cũng không 
phải là lần đầu tiên, Petrolimex bị DN 
khác xâm phạm thương hiệu. Trước 
đó, tại tỉnh Thái Bình, Nghệ An và 
TP. Hà Nội…, một số CHXD đã bị 
cơ quan chức năng xử phạt tiền, buộc 
tháo bỏ những dấu hiệu vi phạm nhãn 
hiệu Petrolimex. 

Cần xử lý nghiêm vi phạm 
Thực hiện Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về 
kinh doanh xăng dầu, Petrolimex áp 
dụng nhận diện thương hiệu cho phù 
hợp với từng loại hình: Thương nhân 
phân phối, thương nhân đại lý và 
tổng đại lý, thương nhân nhận quyền 
bán lẻ xăng dầu. Điểm khác biệt về 
nhận diện thương hiệu giữa khối nhận 
quyền bán lẻ xăng dầu với khối đại lý 
là ở chỗ: Phía dưới logo Petrolimex 
(biểu tượng hình chữ “P” và biểu 
tượng chữ “Petrolimex”) có chữ 
“Nhượng quyền thương mại” (còn 
khối đại lý thì có chữ “Đại lý). 

CHXD 117 Trần Cung, dù không 
phải đại lý nhưng tại các cột bơm, 
DN chủ quản đã tự in hai chữ “Đại 

lý”, gây hiểu lầm lớn cho người tiêu 
dùng. 

Ông Nguyễn Xuân Hoài - Trưởng 
phòng Quan hệ Công chúng 
(Petrolimex) - cho biết: Các CHXD 
Petrolimex áp dụng đúng quy chuẩn 
mới đều được người tiêu dùng tin 
tưởng lựa chọn. Từ đó, năng suất lao 
động của khối bán lẻ xăng dầu 
Petrolimex ngày càng tăng cao. Vì 
vậy, bên cạnh việc tạo lập sự khác 
biệt về nhận diện, về tác phong, toàn 
hệ thống Petrolimex kiên quyết bảo 
vệ nhãn hiệu của mình trước mọi 
hành vi vi phạm, xâm phạm quyền 
đối với nhãn hiệu Petrolimex đã được 
pháp luật bảo hộ. 

Trước vi phạm của CHXD 117 
Trần Cung, ngày 27/10, Petrolimex 
đã có Thư khuyến cáo gửi Công ty 
Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch 
vụ Bảo Minh. Theo đó, thông báo rõ 
các hành vi vi phạm và yêu cầu tháo 
dỡ các dấu hiệu nhận diện Petrolimex 
ra khỏi cửa hàng. Xét ở khía cạnh 
minh bạch xăng dầu, việc sử dụng 
nhãn hiệu, dấu hiệu nhận diện thương 
hiệu nói trên gây nhầm lẫn cho khách 
hàng, cơ quan quản lý nhà nước, cơ 
quan truyền thông, cộng đồng xã 
hội… về nguồn gốc hàng hóa, dịch 
vụ do Công ty Bảo Minh cung cấp; 
ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh 
thương hiệu, hoạt động kinh doanh 
của Petrolimex. 

Petrolimex cũng yêu cầu trong 
vòng 15 ngày (từ ngày 27/10/2015), 
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Công ty Bảo Minh phải xóa bỏ, tháo 
dỡ hoàn toàn các dấu hiệu nhận diện 
thương hiệu Petrolimex ra khỏi 
CHXD 117 Trần Cung. Quá thời hạn 
trên, Petrolimex sẽ chính thức có văn 
bản đề nghị các cơ quan chức năng 
áp dụng các biện pháp bảo hộ nhãn 
hiệu, xử lý theo quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở 
hữu công nghiệp.  

Theo báo Công thương 
 

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KHÔNG 
ĐƯỢC BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA 
LÝ 

Chỉ dẫn địa lý là một trong những 
đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ 
theo quy định của pháp luật Sở hữu 
trí tuệ ở các nước nói chung và Việt 
Nam nói riêng.  

Theo Điều 4 khoản 22 Luật Sở hữu 
trí tuệ 2005 của Việt Nam, chỉ dẫn 
địa lý (CDĐL) là dấu hiệu dùng để 
chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu 
vực, địa phương, vùng lãnh thổ, hay 
quốc gia cụ thể. Như vậy trước hết 
chỉ dẫn địa lý phải là một dấu hiệu 
(có thể là hình ảnh hoặc bằng chữ 
hoặc kết hợp cả hai) nhìn thấy được, 
dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc 
từ khu vực, địa phương, vùng lãnh 
thổ hay quốc gia cụ thể.  

Những đối tượng được bảo hộ 
CDĐL: 

Theo quy định tại điều 79 Luật Sở 
hữu trí tuệ 2005, những điều kiện 
chung đối với CDĐL được bảo hộ

bao gồm: 
- Thứ nhất, sản phẩm mang CDĐL 

có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa 
phương, vùng lãnh thổ hoặc nước 
tương ứng với CDĐL; 

- Thứ hai, sản phẩm mang CDĐL 
có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc 
tính chủ yếu do điều kiện địa lý của 
khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ 
hoặc nước tương ứng với CDĐL đó 
quyết định. 

Như vậy, để có thể được bảo hộ 
dưới danh nghĩa CDĐL, thì cần phải 
tồn tại một địa danh, và tại địa danh 
này một loại sản phẩm nào đó được 
sản xuất ra mà danh tiếng, chất lượng 
hoặc đặc tính chủ yếu của sản phẩm 
được quyết định bởi những điều kiện 
địa lý của địa danh đó. Vậy để sản 
phẩm có được những đặc tính khác 
biệt, bắt buộc sản phẩm đó phải được 
sản xuất tại địa danh đó. 

Có thể lấy một số ví dụ điển hình 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
công nhận, bảo hộ là CDĐL như: 
Nước mắm Phú Quốc; Cà phê nhân 
Buôn Ma Thuột; Bưởi Đoan Hùng; 
Vải thiều Thanh Hà; Gạo Tám 
Xoan… 

 
Những đối tượng không được 

bảo hộ CDĐL: 
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Theo quy định tại Điều 80 Luật Sở 
hữu trí tuệ 2005 thì có 4 loại đối 
tượng sau không được bảo hộ CDĐL 
với danh nghĩa, bao gồm: 

- Thứ nhất, tên gọi, chỉ dẫn đã trở 
thành tên gọi chung của hàng hóa ở 
Việt Nam 

- Thứ hai, CDĐL của nước ngoài 
mà tại nước đó CDĐL không được 
bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc 
không còn được sử dụng. 

- CDĐL trùng hoặc tương tự với 
một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu 
việc sử dụng CDĐL đó được thực 
hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn 
gốc của sản phẩm. 

- CDĐL gây hiểu sai lệch cho 
người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý 
thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa 
lý đó. 

Như vậy, nếu một địa danh đăng ký 
cho sản phẩm được sản xuất tại đó 
thuộc một hoặc nhiều hơn trong bốn 
trường hợp nêu trên sẽ không được 
bảo hộ là CDĐL. 

Theo Vietq.vn 
 

TĂNG CƯỜNG ĐẨY MẠNH 
CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG 
NHÁI, HÀNG GIẢ VÀO CUỐI 
NĂM 

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
tại Hội nghị trực tuyến BCĐ 389/QG 
với 63 tỉnh, thành phố, tổng kết công 
tác năm 2015 và phương hướng, 
nhiệm vụ công tác năm 2016. 

Không tiếp tay cho buôn lậu 
Từ đầu năm đến nay, BCĐ 

389/QG, các bộ, ngành, địa phương 
đã chỉ đạo lực lượng chức năng các 
cấp đẩy mạnh phối hợp đấu tranh có 
hiệu quả, phát hiện, bắt giữ, xử lý 
186.989 vụ việc vi phạm (tăng 6,47% 
so cùng kỳ năm 2014); thu nộp 
NSNN 11.535 tỷ 863 triệu đồng (tăng 
5,75% so cùng kỳ), khởi tố 1.123 vụ 
với 1.281 đối tượng. 

 
Điển hình là vụ bắt giữ 200 bánh 

heroin và 400 viên ma túy tổng hợp 
tại Thái Nguyên; vụ mua bán, tàng 
trữ, vận chuyển trái phép 490 bánh 
heroin tại Hà Nội; vụ vận chuyển trái 
phép 70 tấn thuốc bắc tại khu vực cửa 
khẩu Chi Ma (Lạng Sơn); vụ vận 
chuyển trái phép 1.300 điện thoại di 
động hiệu Samsung, Apple, Vertu… 
không có nguồn gốc xuất xứ tại Bắc 
Ninh; vụ buôn lậu 75.500 bao thuốc 
lá tại Hải Phòng… 

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế. 
Trước hết, hệ thống văn bản, chính 
sách pháp luật về đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả chưa đồng bộ, còn chồng 
chéo. Sau thời gian áp dụng đã bộc lộ 
nhiều bất cập, trong khi việc sửa đổi, 
bổ sung chậm, chưa tháo gỡ được 
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khó khăn cho các lực lượng chức 
năng trong thực thi nhiệm vụ. 

Kết quả công tác đấu tranh của lực 
lượng chức năng các bộ, ngành, địa 
phương, nhìn chung trong năm đều 
tăng so cùng kỳ năm trước. Song, số 
vụ việc khởi tố về tội buôn lậu, vận 
chuyển trái phép hàng hóa qua biên 
giới và sản xuất, kinh doanh hàng giả 
vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chưa đáp ứng 
tình hình thực tế, chưa tạo được hiệu 
quả răn đe đối với tội phạm trong lĩnh 
vực này. Bên cạnh đó, công tác phối 
hợp, trao đổi thông tin, hiệp đồng đấu 
tranh giữa các bộ, ngành, địa phương, 
lực lượng chức năng còn hạn chế, 
chưa tạo thành hệ thống đồng bộ; 
chưa có các kế hoạch, chuyên đề, 
chuyên án phối hợp đấu tranh bắt giữ 
giữa các tỉnh, liên tỉnh, các đơn vị 
Trung ương và địa phương… Việc 
triển khai các kế hoạch đấu tranh chủ 
yếu mang tính đơn lẻ, cục bộ nên 
chưa phát huy được sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
thẳng thắn: “Thực tế còn nhiều phức 
tạp khiến người dân bức xúc, nhất là 
về phân bón giả, chất cấm trong chăn 
nuôi. Giấy phép phân bón cấp tràn 
lan và Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Bộ Công 
thương cần phải xem xét lại. Tôi đi 
kiểm tra, thấy conteiner hàng dởm 
quá trời, thế mà vẫn lọt vào được? 
Nhất định không nối giáo, tiếp tay 
cho buôn lậu, gian lận thương mại. 

Chỗ nào làm sai, phải kỷ luật cán bộ, 
luân chuyển công tác. Ai không làm 
được phải thay ngay. Gốc chính vấn 
đề của hàng lậu là hàng trong nước 
không đáp ứng được về giá cả, mẫu 
mã, buộc người dân tìm đến hàng giá 
rẻ, kém chất lượng. Do đó, cần đẩy 
mạnh sản xuất trong nước, hàng nội 
địa tốt mới chống được buôn lậu”. 

Cần một sức mạnh tổng hợp 
Theo đó, những tháng cuối năm 

2015, cần tập trung bám sát, thực 
hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Trưởng BCĐ 389/QG về công 
tác chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả. 

Tiếp tục triển khai thực hiện 
nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 
số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của 
Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trong tình 
hình mới, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 
30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường công tác đấu tranh 
chống buôn lậu thuốc lá, Quyết định 
số 05/QĐ-BCĐ389 ngày 23/9/2015 
của BCĐ 389/QG về Kế hoạch triển 
khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 
09/6/2015 của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, cần xây dựng và triển 
khai kế hoạch công tác năm 2016 của 
BCĐ 389/QG. Các bộ, ngành, địa 
phương trên cở sở bám sát Nghị 
quyết số 41/NQ-CP, bảo đảm các yêu 
cầu về định hướng, mục tiêu hoạt 
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động, chức năng, nhiệm vụ, thẩm 
quyền và diễn biến tình hình thực tế 
của từng đơn vị, địa phương. Tiếp tục 
sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 
phạm pháp luật, cơ chế, chính sách 
liên quan đến công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả tại 
các bộ, ngành, địa phương. 

Thành lập các đoàn kiểm tra đi 
kiểm tra, nắm tình hình tại các địa 
phương, địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng 
trọng điểm. Trọng tâm kiểm tra kết 
quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Trưởng BCĐ 389/QG và các kế 
hoạch công tác địa phương, đơn vị đã 
xây dựng về lĩnh vực chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả; kết 
quả triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 41/NQ-CP; công tác điều tra, xử lý 
các vụ việc phức tạp, trọng điểm về 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả… Trước mắt, triển khai các 
đoàn kiểm tra công tác tăng cường 
đấu tranh trong dịp trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 

BCĐ 389 các tỉnh, thành phố chủ 
động xây dựng kế hoạch tổ chức 
kiểm tra tại các địa bàn thành phố, thị 
xã, huyện, khu kinh tế cửa khẩu, 
nhằm nắm bắt tình hình, kiểm tra, 
đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả của chính quyền, các lực 

lượng chức năng tại cơ sở để có 
thông tin kịp thời, chính xác phục vụ 
công tác chỉ đạo, điều hành và các 
hoạt động tuyên truyền của BCĐ 
389/QG. 

Các bộ, ngành, địa phương chủ 
động đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị, lực lượng chức năng đẩy 
mạnh phối hợp xây dựng, triển khai 
các phương án, kế hoạch tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát thị 
trường, chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và theo chức năng, địa 
bàn, lĩnh vực quản lý; xác lập các 
chuyên án, kế hoạch đấu tranh có 
trọng tâm, trọng điểm để tổ chức phối 
hợp bắt giữ bảo đảm kịp thời, hiệu 
quả. 

 Theo Thuonghieucongluan.com.vn 
 

THU HỒI TÊN MIỀN VI PHẠM 
PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 

Liên Bộ Thông tin và Truyền thông 
- Khoa học và Công nghệ ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dẫn trình 
tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền 
vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ 
(SHTT). 

Theo dự thảo, chủ thể tên miền 
phải thay đổi thông tin tên miền khi 
nội dung trang tin điện tử sử dụng tên 
miền “.vn” có chứa các thông tin lợi 
dụng uy tín, danh tiếng hoặc làm thiệt 
hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn 
hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, 
bản quyền tác giả, tác phẩm của 
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người khác đã được bảo hộ theo kết 
luận của cơ quan có thẩm quyền. 

Chủ thể tên miền buộc phải trả lại 
tên miền ".vn" khi chủ sở hữu nhãn 
hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý 
đưa ra các bằng chứng chứng minh 
chủ thể tên miền vi phạm pháp luật 
về sở hữu công nghiệp, bao gồm đầy 
đủ 3 yếu tố sau: 1- Tên miền “.vn” 
trùng hoặc tương tự đến mức gây 
nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương 
mại, hoặc chỉ dẫn địa lý mà chủ sở 
hữu nhãn hiệu, tên thương mại, hoặc 
chỉ dẫn địa lý là người có quyền hoặc 
lợi ích hợp pháp; 2- Chủ thể tên miền 
“.vn” không có quyền và lợi ích hợp 
pháp đối với nhãn hiệu, tên thương 
mại chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ; 
3- Nội dung trang thông tin điện tử đi 
kèm theo tên miền “.vn” có chứa các 
thông tin lợi dụng uy tín, danh tiếng 
hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh 
tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở 
hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ 
dẫn địa lý; hoặc chứa các thông tin 
bôi nhọ, nói xấu sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ tương ứng của chủ sở hữu 
nhãn hiệu. 

Dự thảo nêu rõ, chủ thể tên miền 
có các hành vi vi phạm pháp luật về 
SHTT bị áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả là buộc thay đổi thông 
tin tên miền “.vn” (điều chỉnh hoặc 
xóa bỏ nội dung thông tin vi phạm 
trên trang thông tin điện tử sử dụng 
tên miền “.vn”) hoặc bị buộc phải trả 
lại tên miền “.vn” mà không chấp 

hành thực hiện sau thời hạn 30 ngày 
kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra 
quyết định xử phạt hành chính có 
hiệu lực thi hành, tên miền sẽ bị buộc 
phải thu hồi. 

Chủ thể tên miền có các hành vi vi 
phạm pháp luật về quyền tác giả, 
quyền liên quan trên trang thông tin 
điện tử đi kèm theo tên miền “.vn”, 
đã bị Thanh tra Thông tin và Truyền 
thông tạm ngừng hoạt động của tên 
miền nhưng vẫn tái phạm cũng sẽ bị 
buộc phải thu hồi tên miền. 

Trình tự, thủ tục thu hồi tên 
miền “.vn” 

Theo dự thảo, đối với các trường 
hợp vi phạm hành chính về sở hữu 
công nghiệp buộc phải thu hồi tên 
miền“.vn”, sau khi nhận được văn 
bản đề nghị thu hồi tên miền “.vn” 
của Thanh tra Khoa học và Công 
nghệ, Thanh tra Bộ Thông tin và 
Truyền thông gửi văn bản yêu cầu 
Trung tâm Internet Việt Nam thực 
hiện các thủ tục thu hồi tên miền 
“.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền 
quốc gia. 

Đối với các trường hợp vi phạm 
hành chính về quyền tác giả và quyền 
liên quan mà chủ thể  tên miền “.vn” 
vẫn tái phạm sau khi tên miền đã bị 
tạm ngừng, Thanh tra Bộ Thông tin 
và Truyền thông ra quyết định thu hồi 
tên miền “.vn”, gửi Trung tâm 
Internet Việt Nam thực hiện các thủ 
tục thu hồi tên miền trên hệ thống 
máy chủ tên miền quốc gia. 
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Trung tâm Internet Việt Nam và 
Nhà đăng ký quản lý tên miền phối 
hợp thực hiện tác nghiệp thu hồi tên 
miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên 
miền quốc gia. 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này 
trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

Theo Chinhphu.vn 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Thuỵ Điển chế tạo mắt ruồi  

Ý tưởng sáng tạo 
 Nhà máy điện mặt trời nổi trên 
mặt nước 

Tập đoàn Kyocera của Nhật Bản 
đã và đang tập trung nguồn lực để 
khai thác công nghệ điện mặt trời nổi 
trên mặt nước, tận dụng hết ưu thế và 
giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
việc ứng dụng công nghệ điện mặt 
trời. 

Bắt đầu nghiên cứu và phát triển 
năng lượng mặt trời từ năm 1975, 
hiện nay Tập đoàn Kyocera đã hoàn 
thành 3 trạm điện mặt trời nổi trên 
mặt nước, trong đó trạm lớn nhất đặt 
tại hồ Sakasamaike, thành phố Kasai, 
tỉnh Hyogo (khánh thành ngày 24/5) 
với công suất 2,3 MW, đủ đáp ứng 
nhu cầu điện cho 820 hộ dân. 
Trạm điện tại Kasai lắp đặt 9.072 tấm 
pin năng lượng mặt trời, chiều dài 
tổng cộng 333 m, rộng 77 m, tổng 
diện tích bề mặt hấp thụ ánh nắng 
25.000 m2. Các tấm pin mặt trời lắp 
đặt trên đất liền và các tấm pin silicon 

được một mạng lưới làm bằng sợi 
thuỷ tinh và chất dẻo siêu nhẹ nâng 
nổi trên mặt nước. 

Để cho tia sáng mặt trời luôn hội tụ 
trong các tấm silicon, tấm lưới nâng 
được xoay dần hướng theo sự di 
chuyển của Mặt trời trong ngày nhờ 
một động cơ nhỏ điều khiển từ xa qua 
ăng ten. 

Các tấm pin mặt trời trên mặt nước 
còn giúp ngăn chặn 90% nước bốc 
hơi, ngăn chặn sự phát triển của tảo 
và các sinh vật hữu cơ trong môi 
trường nước. 

Kể từ năm 2011, khi xảy ra thảm 
họa động đất sóng thần, Nhật Bản đã 
chú trọng phát triển các nguồn năng 
lượng tái tạo. Nhận định điện mặt trời 
nổi là một công nghệ có tiềm năng 
phát triển đầy hứa hẹn, Kyocera đã 
lên kế hoạch xây dựng thêm từ 10-15 
dự án. 

Theo Thông tấn xã Việt Nam 
  

 Tạo ra hoa hồng tích hợp mạch 
điện tử 

Các nhà khoa học vừa tạo ra một 
loài thực vật lai giữa thực vật tự 
nhiên và mạch điện tử (botanical 
cyborgs) cho phép các nhà khoa học 
điều chỉnh tốc độ tăng trưởng của 
cây hoặc khai thác quang năng từ đó. 

     

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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Thiết bị điện tử thường có bộ phận 
gửi và xử lý tín hiệu, ở thực vật cũng 
vậy. Tuy nhiên, hệ thống này ở thực 
vật sẽ thực hiện chức năng xử lý 
hormone tăng trưởng và ion hóa học. 

Dựa trên kiến thức về quá trình 
này, nhóm nghiên cứu Đại học 
Linkoping thuộc phòng thí nghiệm 
điện hữu cơ đưa vào bên trong cấu 
trúc thực vật một loại polymer dẫn 
điện hòa tan trong nước, được gọi là 
PEDOT-S, cho phép kết hợp giữa tín 
hiệu điện tử với tin hiệu ion ở thực 
vật và chuyển đổi tín hiệu ở thực vật 
thành tín hiệu điện tử. 

Các chất này khi tiêm vào hoa hồng 
sẽ tạo nên một lớp film mỏng lót bên 
trong các ống mao mạch làm nhiệm 
vụ hấp thụ nước và chất dinh dưỡng 
cho cây. Theo đó nhóm sẽ kích thích 
cây tự tạo ra các màn polymer tự 
nhiên với điện cực ở hai đầu hoạt 
động tương tự như một transitor hữu 
cơ. Nghiên cứu này mở ra nhiều ứng 
dụng quan trọng như tạo ra các thiết 
bị điện tử có thể hoạt động ở môi 
trường lạnh hoặc ẩm ướt, điều chỉnh 
tốc độ tăng trưởng của cây, biến thực 
vật thành ăng ten hoặc pin mặt trời. 

Theo VNE 
 

 Tấm pin quang điện trong suốt 
Một nhóm các nhà nghiên cứu đến 

từ Đại học Michigan đã phát triển 
thành công các tấm pin quang điện 
trong suốt, đây là bước đột phá có 
thể mang đến những ứng dụng rộng 

rãi trong các ngành kiến trúc, thiết bị 
điện tử di động, công nghiệp ô tô. 

 
Các nhà khoa học đã tập trung 

chính đến yếu tố trong suốt trên 
những tấm pin quang điện vì nó có 
thể được dùng làm cửa sổ hay bất cứ 
bề mặt trống nào. Các tế bào quang 
điện trong suốt có thể thu gom năng 
lượng mặt trời và không ảnh hưởng 
tới luồng sáng đi qua nó. Công nghệ 
này sử dụng những phân tử hữu cơ 
với khả năng hấp thụ những bước 
sóng của ánh sáng mà mắt người 
không thấy được như tia hồng ngoại 
hay cực tím. 

Năng lượng từ những luồng sáng đi 
qua các tấm pin quang điện sẽ được 
thu nhận lại và chuyển ra vùng viền 
xung quanh trước khi được chuyển 
hoá thành điện năng nhờ các tế bào 
quang điện. 

Hiện tại tỉ lệ chuyển hoá năng 
lượng mới đạt được mức 1% và 
nhóm nghiên cứu đang nỗ lực để tăng 
nó lên hơn 5%. Nếu thành công thì 
đây sẽ là một sản phẩm mang tính 
bước ngoặt. Các toà nhà cao tầng với 
những lớp kính phủ bên ngoài sẽ có 
thể tận dụng được nguồn năng lượng 
mặt trời, hay các thiết bị động với 
mặt màn hình làm từ kính và cả 



                                          Số 178 – 12/2015 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 16 
 

những chiếc xe ô tô cũng sẽ có thêm 
nguồn năng lượng phục vụ cho việc 
hoạt động của nó. 

Theo Vista.gov.vn 
 

 Việt Nam chế tạo thành công 
thiết bị chuyên dụng pha chế thuốc 
ung thư 

Đây là đề tài của Kỹ sư Nguyễn 
Văn Quá, Chủ tịch Hội đồng quản 
trị-Tổng giám đốc Công ty Dược và 
Trang thiết bị Y tế Bình Định 
(Bidiphar) và cộng sự là kỹ sư Hồ 
Văn Định. 

Đặc điểm của thuốc ung thư là khả 
năng tiêu diệt tế bào sống, vì vậy vấn 
đề bảo vệ người nghiên cứu và điều 
chế thuốc ung thư cần được quan tâm 
một cách kỹ lưỡng. Thiết bị cách ly 
cho người nghiên cứu và điều chế 
thuốc ung thư là đề tài mà tác giả 
Nguyễn Văn Quá cùng đồng sự 
nghiên cứu để thay thế cho thiết bị 
nhập ngoại có giá thành rất cao phục 
vụ sản xuất thuốc ung thư tại 
Bidiphar. 

Công nghệ sản xuất cách ly tách 
riêng biệt khu vực sản xuất với con 
người và sử dụng công nghệ cách ly 
nhằm giảm tối đa sự can thiệp của 
con người trong khu vực điều chế, có 
thể giảm đến đáng kể về nguy cơ 
nhiễm vi sinh vật từ môi trường đối 
với những sản phẩm sản xuất vô 
trùng, hoặc ảnh hưởng của các hoá 
chất độc hại đến con người và môi 
trường sản xuất. Tính mới của giải 

pháp là đến nay tại Việt Nam chưa có 
đơn vị nào sản xuất thiết bị cách ly 
(Isolator) phục vụ pha chế thuốc ung 
thư. Trong khi đó đối với thiết bị 
nhập ngoại không chỉ giá thành cao 
mà mỗi khi thay lọc phải có thiết bị 
chuyên dụng cùng cán bộ kỹ thuật 
của hãng mới có thể thay lọc được an 
toàn. 

Trên cơ sở đó, với thiết bị của 
Bidiphar, lọc Hepa được sử dụng 
trong Isolator là loại lọc hình trụ, dễ 
sử dụng và có thể tự thay được lọc 
mà vẫn đảm bảo sự an toàn cho người 
thay lọc. 

Toàn bộ vật liệu chế tạo thiết bị từ 
vật tư cơ khí đến linh kiện điện tử 
hầu hết được mua từ thị trường trong 
nước và chỉ nhập ngoại một số linh 
kiện như lọc Hepa, găng tay thao tác. 
Còn lại các thiết bị gia công do công 
ty đảm nhận trong quá trình sản xuất 
và thiết bị đang được chế tạo theo 
đơn đặt hàng của Bệnh viện đa khoa 
Cần Thơ, nhờ đó thiết bị này có giá 
thành giảm hơn 1/3 so với thiết bị 
nhập ngoại. 

Hiệu quả kỹ thuật, việc chế tạo 
thành công thiết bị cách ly (Isolator) 
là tiền đề cho sự nghiên cứu các sản 
phẩm thuốc điều trị ung thư, đáp ứng 
nhu cầu thuốc chữa bệnh ung thư cho 
người dân, thay thế điều trị ung thư 
từ thuốc nhập ngoại giá thành cao và 
tạo sự chủ động nguồn thuốc dồi dào 
cho các bệnh viện; đảm bảo yêu cầu 
về GMP đối với sản phẩm thuốc và 
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an toàn cho các dược sĩ, bác sĩ thực 
hiện điều chế, chiết xuất thuốc ung 
thư. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 Mô hình hệ thống báo lũ tự động 
Với mong muốn giảm thiểu thiệt 

hại cho người dân do lũ gây ra, em 
Nguyễn Ngọc Đông (học sinh lớp 
11A2, trường Trung học phổ thông 
Bắc Kiến Xương, huyện Kiến Xương, 
tỉnh Thái Bình) đã sáng tạo ra mô 
hình hệ thống báo lũ tự động.  

Mô hình này đã giành được giải Ba 
tại Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu 
niên nhi đồng toàn quốc lần thứ X 
năm 2014 và giải Nhất cuộc thi Sáng 
tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh 
Thái Bình lần thứ II năm 2014-2015.  

Mô hình báo lũ tự động do Đông 
sáng tạo là tổng hợp của 5 hệ thống, 
gồm hệ thống kiểm tra mức nước và 
tốc độ nước; đo tốc độ nước và cấp 
điện; hệ thống đèn báo, Barie và Hệ 
thống Âm báo động. Hệ thống kiểm 
tra mực nước và tốc độ nước là bộ 
phận quan trọng nhất trong mô hình 
này.  

Khi lũ về, nước dâng cao làm đẩy 
phao nước lên, tác động đến hệ thống 
đóng mở tín hiệu, truyền tín hiệu các 
mức độ khác nhau đến các hệ thống 
cảnh báo. Đồng thời, nước chảy dẫn 
đến làm quay tuốc bin dẫn trục đến 
mô tơ, sinh ra điện. Nước chảy càng 
nhanh tuốc bin quay càng nhanh dẫn 
đến mức điện thế phát ra càng cao, vì 

vậy, có thể biết được tốc độ nước 
chảy đến mét/giây.  

Điểm đặc biệt là trong điều kiện 
thiên tai bão, lũ, các hệ thống cung 
cấp điện năng có thể bị sự cố thì 
chính hệ thống sẽ tự phát điện thông 
qua tốc độ dòng chảy, quay tuốc bin, 
bảo đảm tín hiệu cảnh báo luôn liên 
tục. Khi mực nước ở mức độ nguy 
hiểm, hệ thống đèn chuyển sang màu 
đỏ, barie tự động đóng chặn đường 
giao thông và hệ thống loa âm thanh 
cũng hoạt động, cảnh báo cho người 
tham gia giao thông và một số khu 
vực dân cư thuộc khu vực hạ lưu. 

Mô hình này áp dụng cho khu vực 
miền núi, trung du, những nơi có địa 
hình cao thường xảy ra lũ và các 
tuyến đường giao thông thường cắt 
ngang qua các con sông. Với sự biến 
đổi khí hậu, cường độ các trận lũ xảy 
ra càng nhiều, thất thường và mức độ 
nguy hiểm lớn như hiện nay, mô hình 
của Đông càng có ý nghĩa. 

Theo Vietnamplus.vn 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Cảm biến phát hiện sớm nguy cơ 
cháy do rò rỉ điện 

Các cảm biến chống cháy hiện nay 
thường dựa vào hiện tượng khói bốc 
lên và tiếp xúc bề mặt cảm biến, khi 
đó đám cháy đã bùng phát và rất khó 
dập tắt. 

Các đám cháy do chập điện thường 
được phát hiện khi có mùi khét hoặc 
khói bốc lên, các vật liệu cách điện 
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đổi màu. Tuy nhiên khi quá trình đó 
diễn ra thì đám cháy đã bùng phát có 
thể làm ảnh hưởng đến tài sản, tính 
mạng con người. 

Để phát hiện và cảnh báo cháy sớm 
hơn trong các trường hợp điện bị rò 
rỉ, các nhà khoa học Học viện công 
nghệ Karlsruhe đã phát triển một loại 
cảm biến rất nhạy với khí sinh ra từ 
nhựa bị đốt nóng,  xảy ra trong các 
trường hợp đường dây cáp điện bị 
quá tải và sinh nhiệt. 

Cảm biến được làm từ 4 mẫu kim 
loại oxit khác nhau, có điện trở thay 
đổi khi tiếp xúc với khí từ nhựa bị đốt 
nóng, dữ liệu này sau đó sẽ được 
phân tích thông qua một vi mạch tích 
hợp cho phép xác định khả năng sinh 
cháy. 

Bên cạnh việc báo cháy, công nghệ 
còn giúp phát hiện khí độc, khí gây 
nổ hoặc khí tự nhiên. 

Theo canthostnews.vn 
 

  Biến kính thông thường thành 
kính thông minh 

Một công ty đến từ Phần Lan có 
tên Dispelix Oy đã tạo ra hệ thống 
kính hiển thị mới được họ khẳng định 
là đủ để thay thế smartphone hiện 
nay. 

Không giống như Google Glass 
vốn là một thiết bị đeo gắn vào đầu, 
Dispelix Oy chỉ tập trung vào việc 
tạo ra ống kính thông minh để hiển 
thị bất kỳ khung hình nào, cho phép 
người dùng nhận được trải nghiệm về 

công nghệ thực tế ảo tăng cường. 
Hơn nữa, công ty cũng đang hướng 
đến việc triển khai phát hành màn 
hình này đến cộng đồng người dùng 
trong khoảng 1 năm tới. 

Theo thông báo đưa ra, màn hình 
do Dispelix Oy phát triển sử dụng 
công nghệ quang học hiển thị một 
hình ảnh lớn chất lượng cao, tương 
đương với một TV 60 inch trong 
khoảng cách tầm nhìn 3 mét. Nó sẽ 
hiển thị các chỉ số liên quan đến hoạt 
động thể thao bằng cách cung cấp số 
liệu thống kê về nhịp tim, chuyển 
hướng và dữ liệu hoạt động. 

Những hình ảnh ảo hiển thị trên 
ống kính sẽ nằm trong tầm nhìn của 
người dùng nhằm tránh mỏi mắt. 
Người sử dụng có thể chọn để hiển 
thị hình ảnh ở chế độ đơn sắc hoặc đa 
sắc. 

Dispelix Oy hiện trong quá trình 
xây dựng mạng lưới đối tác nhằm 
mục tiêu phát hành ống kính thông 
minh ra thị trường vào năm 2016. 

Theo VNE 
 

 Tạo ra vải thông minh điều 
khiển nhiệt độ theo ý muốn 

Các nhà khoa học vừa phát triển 
một loại vải thông minh được tích 
hợp các mạng lưới đường ống siêu 
nhỏ cho phép chất lỏng đi qua giúp 
hạ nhiệt cơ thể - một cơ chế tương tự 
máy điều hòa.  

Thiết bị được phát triển bởi Trung 
tâm Nghiên cứu Công nghệ Phần Lan 
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(VTT), thông qua các mạng lưới các 
đường ống siêu nhỏ cho phép chất 
lỏng nóng và lạnh đi qua giúp kiểm 
soát nhiệt độ cho người dùng. 

Điểm nổi bật ở vật liệu vải thông 
minh của VTT đó là dễ sản xuất, do 
các đường ống siêu nhỏ dễ nhúng vào 
các tấm film mỏng để tạo nên mạng 
lưới giảm nhiệt. Ngoài việc tạo ra 
quần áo thông minh, công nghệ có 
thể ứng dụng trong việc bảo quản các 
hàng hóa nhạy với nhiệt độ. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, kế 
hoạch tiếp theo sẽ phát triển ứng 
dụng cho phép nhiệt độ ở vải thông 
minh có thể điều chỉnh trên thiết bị di 
động. 

Theo Vusta.vn 
 

 Sáng chế hệ thống xịt thuốc kết 
hợp phun nước chữa cháy  

Anh Phạm Thế Minh, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Công ty TNHH Phát 
Minh (Lý Công Uẩn, phường 1, TP. 
Mỹ Tho, Tiền Giang) vừa sáng chế hệ 
thống phun xịt thuốc sát trùng 
chuồng trại, diệt muỗi kết hợp chữa 
cháy rất tiện dụng. 

 
Hệ thống xịt thuốc kết hợp phun 

nước chữa cháy do anh Minh sáng 
chế gồm: đầu máy rửa xe (máy nén 

khí) được lắp vào yên sau xe máy 
Honda Cub 81 (50 cm3); Bộ phận 
truyền động (được lắp ở gắp sau xe 
Honda) gồm một trục được kéo bởi 
xích xe máy thông qua 1 nhông được 
lắp ở 1 đầu; Đầu trục còn lại được lắp 
1 puli, dây cuaro để kéo máy nén khí 
quay. Để vận hành, máy Honda được 
khởi động để kéo máy nén khí quay. 
Khi cần phun xịt thuốc diệt muỗi hay 
sát trùng chuồng trại, nối đầu dây hút 
từ máy nén khí (Æ27mm) vào bình 
hỗn thuốc treo ở baga xe Honda, sử 
dụng dây nối (Æ8,5mm) và điều 
chỉnh cần bóp của súng xịt (có 2 chế 
độ phun: phun tia và phun sương), 
hỗn hợp thuốc được phun sương với 
khoảng cách xa đến 150 mét. Ngoài 
ra, có thể dùng dây hút của máy nén 
khí thả xuống ao hoặc đấu vào hệ 
thống nước máy gia đình, dùng súng 
xịt (điều cần bóp phun nước dưới 
dạng tia) để chữa cháy rất hiệu quả 
do áp lực nước phun khá mạnh (từ 40 
– 50 kg/cm2). 

Do hệ thống trên được lắp trên xe 
máy nên có tính cơ động cao, xe máy 
có thể len lỏi vào nhà dân, khu dân 
cư, khu phố chợ... nằm trên những 
con đường hẹp, hẻm nhỏ để phun xịt 
thuốc diệt muỗi hay chữa cháy rất 
tiện dụng, hiệu quả. 

 Theo  Vusta.vn 
 

 Sáng chế máy làm bánh hỏi 
Sau 7 năm miệt mài tìm tòi, nghiên 

cứu, ông Bùi Tiến Hòa (Khánh Hòa) 
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đã chế tạo thành công hệ thống sản 
xuất bánh hỏi tự động. Sáng chế của 
ông đã góp phần làm tăng năng suất 
lao động, chất lượng sản phẩm. 

Bước đầu ông nghiên cứu hệ thống 
thủy lực nén bột trong khuôn để làm 
ra bánh hỏi. Sau đó, ông nghiên cứu 
tiếp cái máy đòn bắt, cắt và gấp bánh 
từ khuôn chảy xuống để thay luôn 
thợ. Chiếc máy đầu tiên ra đời sau 2 
năm nghiên cứu nhưng thất bại vì 
bánh xếp không ngay ngắn như ý 
muốn. Sau đó ý tưởng từ miếng nhám 
dép cao su đã giúp ông làm nên thành 
công cho chiếc máy ngày hôm nay. 
Hệ thống do ông sản xuất, lắp đặt 
gồm một dãy băng chuyền dài chừng 
10m. Toàn hệ thống chỉ cần một nhân 
công ngồi làm nhiệm vụ đưa các vỉ 
trống vào vị trí để hứng bánh được 
nén từ 6 píttông thủy lực bên trên, 
máy tự cắt thành những đoạn đều 
nhau và bẻ ngoặt thành những cái 
bánh mang hình dấu hỏi. Khi vỉ đầy 
bánh, máy tự động dừng nén. Hiện 
nay, năng suất bánh có thể đạt 1 
tấn/ngày. 

Theo Khoa học và Phát triển 
 

 
 
HIỆP ƯỚC WHASINGTON VỀ 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI 
MẠCH TÍCH HỢP (P4) 
Điều 14: Giải quyết tranh chấp 

(1) Thương lượng và các điều 
khoản thương lượng 

(a) Trường hợp có bất cứ tranh 
chấp nào nảy sinh liên quan đến việc 
giải thích hoặc thực hiện Hiệp ước 
này, một Bên ký kết có thể đưa vấn 
đề ra trước một Bên ký kết khác và 
yêu cầu Bên ký kết đó cùng thương 
lượng. 

(b) Bên ký kết được yêu cầu 
thương lượng sẽ nhanh chóng tạo cơ 
hội thích hợp cho các cuộc thương 
lượng theo yêu cầu. 

(c) Các Bên ký kết tham gia thương 
lượng sẽ cố gắng để trong một thời 
hạn hợp lý đạt được giải pháp giải 
quyết tranh chấp thoả đáng đối với cả 
hai bên. 

(2) Các biện pháp giải quyết tranh 
chấp khác 

Nếu không đạt được một giải pháp 
thoả đáng đối với cả hai bên trong 
một thời hạn hợp lý thông qua thương 
lượng nêu tại đoạn (1), các bên tranh 
chấp có thể thoả thuận sử dụng các 
biện pháp giải quyết khác đã được 
quy định để giải quyết tranh chấp 
theo con đường hoà bình như hoà 
giải, trọng tài. 

(3) Hội đồng giải quyết tranh chấp 
(a) Nếu tranh chấp không được giải 

quyết một cách thoả đáng thông qua 
thủ tục thương lượng nêu tại khoản 
(1) hoặc nếu các biện pháp nêu tại 
đoạn (2) không được sử dụng, hoặc 
không đạt được giải pháp hoà bình 
trong một thời hạn hợp lý, theo yêu 
cầu bằng văn bản của một trong các 
bên tranh chấp, Hội đồng sẽ triệu tập 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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một hội đồng giải quyết tranh chấp 
gồm 3 thành viên để xem xét vấn đề. 
Các thành viên của hội đồng giải 
quyết tranh chấp sẽ không được chọn 
từ các bên tranh chấp, trừ khi các bên 
tranh chấp có thoả thuận khác. 
Những thành viên này sẽ được chọn 
trong danh sách các chuyên gia chính 
phủ được chỉ định do Hội đồng lập 
ra. Phạm vi thẩm quyền của hội đồng 
sẽ do các bên tranh chấp thoả thuận. 
Nếu không đạt được thoả thuận như 
vậy trong vòng 3 tháng, Hội đồng sẽ 
giới hạn thẩm quyền của hội đồng 
giải quyết tranh chấp sau khi tham 
khảo ý kiến các bên tranh chấp và các 
thành viên của hội đồng giải quyết 
tranh chấp. Hội đồng giải quyết tranh 
chấp sẽ tạo điều kiện đầy đủ cho các 
bên tranh chấp và bất cứ Bên ký kết 
nào có lợi ích liên quan trình bày 
quan điểm của mình. Theo yêu cầu 
của cả hai bên tranh chấp, hội đồng 
giải quyết tranh chấp sẽ đình chỉ  thủ 
tục giải quyết vụ việc. 

(b) Hội đồng sẽ ban hành các quy 
tắc về việc lập danh sách chuyên gia 
nêu trên và cách thức lựa chọn các 
thành viên của hội đồng giải quyết 
tranh chấp là các chuyên gia chính 
phủ của các Bên ký kết và việc tiến 
hành các thủ tục giải quyết tranh 
chấp, bao gồm cả các quy định để 
bảo vệ bí mật của vụ việc và bất cứ 
tài liệu nào được các bên tham gia vụ 
việc coi là bí mật. 

(c) Trừ khi các bên tranh chấp đạt

được một thoả thuận trước khi hội 
đồng giải quyết tranh chấp kết thúc 
vụ việc, hội đồng giải quyết tranh 
chấp sẽ nhanh chóng chuẩn bị và 
chuyển cho các bên tranh chấp một 
báo cáo bằng văn bản để họ có ý 
kiến. Các bên tranh chấp sẽ có một 
thời hạn hợp lý do hội đồng giải 
quyết tranh chấp ấn định để đưa ra 
các bình luận về báo cáo cho hội 
đồng giải quyết tranh chấp, trừ khi 
các bên tranh chấp thoả thuận một 
thời hạn dài hơn để cố gắng đạt được 
một giải pháp thoả mãn đôi bên về 
tranh chấp của họ. Hội đồng giải 
quyết tranh chấp sẽ xem xét các ý 
kiến bình luận và nhanh chóng 
chuyển  báo cáo cho Hội đồng. Báo 
cáo sẽ bao gồm các sự kiện và 
khuyến nghị về giải pháp giải quyết 
tranh chấp và kèm theo các ý kiến 
bình luận bằng văn bản của các bên 
tranh chấp, nếu có. 

(4) Kiến nghị của Hội đồng 
Hội đồng sẽ nhanh chóng đưa báo 

cáo của hội đồng giải quyết tranh 
chấp ra xem xét. Theo nguyên tắc 
nhất trí, Hội đồng sẽ đưa ra các 
khuyến nghị cho các bên tranh chấp, 
trên cơ sở các giải thích của Hội đồng 
về Hiệp ước này và  báo cáo của hội 
đồng giải quyết tranh chấp. 

Điều 15: Trở thành thành viên của 
Hiệp ước 

(1) Điều kiện để trở thành thành 
viên 

(a) Bất cứ Nước thành viên nào của
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Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới hoặc 
của Liên hợp quốc đều có thể trở 
thành thành viên của Hiệp ước này. 

 (b) Bất cứ Tổ chức liên Chính phủ 
nào đáp ứng các yêu cầu của Điều 
2(x) đều có thể trở thành thành viên 
của Hiệp ước này. Tổ chức đó sẽ 
thông báo cho Tổng Giám đốc về 
thẩm quyền của mình và bất cứ thay 
đổi nào về thẩm quyền sau đó về các 
vấn đề được điều chỉnh bởi Hiệp ước 
này. Tuy nhiên, không làm tổn hại 
đến bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hiệp 
ước này, Tổ chức đó và các Thành 
viên của tổ chức đó có thể  quyết 
định các trách nhiệm tương ứng của 
họ đối với việc thi hành các nghĩa vụ 
của họ theo Hiệp ước này. 

(2) Gia nhập 
Một Nước hoặc một Tổ chức liên 

Chính phủ sẽ trở thành thành viên của 
Hiệp ước này bằng cách: 

 (i) ký  kết  sau đó  nộp lưu  văn 
kiện phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y 
hoặc; 

 (ii) nộp lưu văn kiện gia nhập. 
(3) Nộp lưu văn kiện gia nhập 
Văn kiện nêu tại khoản (2) sẽ được 

nộp lưu cho Tổng Giám đốc.   
Điều 16: Ngày bắt đầu có hiệu lực 

của Hiệp ước 
(1) Hiệu lực ban đầu  

Đối với 5 Nước hoặc Tổ chức liên 
Chính phủ đầu tiên nộp lưu văn kiện 
phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y hoặc 
gia nhập, Hiệp ước này sẽ có hiệu lực 
sau 3 tháng tính từ ngày văn kiện phê 

chuẩn, chấp nhận, chuẩn y hoặc gia 
nhập thứ năm được nộp lưu.   

(2) Hiệp ước này sẽ có hiệu lực đối 
với các Nước và Tổ chức liên Chính 
phủ không nằm trong phạm vi hiệu 
lực ban đầu quy định tại khoản (1) 
sau 3 tháng kể từ ngày Nước hoặc Tổ 
chức liên Chính phủ đó nộp lưu văn 
kiện phê chuẩn, chấp nhận, chuẩn y 
hoặc gia nhập trừ khi ngày có hiệu 
lực muộn hơn được chỉ ra trong văn 
kiện phê chuẩn đó và trong trường 
hợp này, Hiệp ước sẽ có hiệu lực đối 
với Nước hoặc Tổ chức liên Chính 
phủ đó nào ngày đã chỉ ra trong văn 
kiện gia nhập. 

Bảo hộ các thiết kế bố trí 
(topograph) tồn tại vào thời điểm 
Hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực 

Bất cứ Bên ký kết nào cũng có 
quyền không áp dụng Hiệp ước này 
cho bất cứ thiết kế bố trí (topograph) 
nào đang tồn tại vào thời điểm Hiệp 
ước này bắt đầu có hiệu lực đối với 
Bên  ký kết đó, với điều kiện là quy 
định này không làm ảnh hưởng đến 
bất kỳ sự  bảo hộ nào mà thiết kế bố 
trí (topograph) đó có thể được hưởng 
tại thời điểm đó trong phạm vi lãnh 
thổ của Bên ký kết đó theo các nghĩa 
vụ quốc tế không phải là các nghĩa vụ 
bắt nguồn từ Hiệp ước này hoặc từ 
pháp luật của Bên ký kết nói trên. 

Điều 17: Bãi ước 
(1) Thông báo 

Bất cứ Bên ký kết nào đều có 
thể bãi ước đối với Hiệp ước này 
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bằng cách thông báo cho Tổng Giám 
đốc. 

(2) Ngày có hiệu lực 
Việc bãi ước sẽ có hiệu lực sau một 

năm kể từ  ngày Tổng  giám đốc nhận 
được thông báo bãi ước. 

Điều 18: Văn kiện Hiệp ước 
(1) Bản gốc 
Hiệp ước này được làm thành một 

bản gốc duy nhất bằng tiếng Anh, Ả - 
rập, Trung Quốc, Pháp, Nga và Tây 
Ban Nha, tất cả các bản đều có giá trị 
như nhau. 

(2) Bản chính thức 
Các  bản chính thức bằng các ngôn 

ngữ khác mà Hội đồng có thể chỉ 
định sẽ được Tổng Giám đốc lập, sau 
khi tham khảo ý kiến của các Chính 
phủ có liên quan. 

Điều 19: Lưu chiểu 
Tổng Giám đốc sẽ lưu chiểu Hiệp 

ước này. 
Điều 20: Ký kết 
Hiệp ước này sẽ được để ngỏ để ký 

kết với Chính phủ Hoa Kỳ từ 
26/5/1989 đến ngày 25/8/1989 và từ 
26/8/1989 đến 25/5/1990 tại trụ sở Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới. 

Với sự chứng kiến lẫn nhau, những 
người được uỷ quyền hợp pháp đã ký  
Hiệp ước này.  

(Hết) 
 Theo Tailieu.vn 

 
 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 

Tuyên truyền chia sẻ kinh nghiệm 
trong phòng chống phân bón giả, 
phân bón kém chất lượng 

Ngày 4/12, tại TP.Vũng Tàu, 
CụcQuản lý thị trường (Bộ Công 
thương) phối hợp với Tổng Công ty 
Phân bón và Hóa chất Dầu khí 
(PVFCCo) tổ chức Hội nghị tuyên 
truyền và chia sẻ kinh nghiệm phòng 
chống phân bón giả, phân bón kém 
chất lượng tại các tỉnh phía Nam. 
Tham gia hội nghị có 200 đại biểu là 
các DN kinh doanh phân bón và lãnh 
đạo Chi cục Quản lý thị trường 
(QLTT) các tỉnh, thành phía Nam. 

Đại diện Cục QLTT cho biết, vài 
năm trở lại đây, phân bón giả, kém 
chất lượng cũng như các hành vi vi 
phạm pháp luật trong việc sản xuất và 
kinh doanh phân bón có chiều hướng 
gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh 
vi. Trung bình mỗi năm lực lượng 
quản lý thị trường xử lý hơn 3.000 vụ 
vi phạm, thu giữ gần 1.000 tấn phân 
bón các loại. Hiện trên thị trường 
phân bón Việt Nam đang có khoảng 
7.000 chủng loại phân bón. 

Theo báo BR-VT 
 

Xây dựng ngân hàng về 84.000 đề 
tài, sáng chế khoa học 

Dự kiến ngân hàng này sẽ cung cấp 
thông tin về khoảng 70.000 đề tài 
khoa học, công nghệ; 14.000 phát 
minh sáng chế; 15.000 nhà khoa học; 
kết nối với khoảng 3.500 DN đầu tư 
về khoa học công nghệ. 

TIN HOẠT ĐỘNG  



                                          Số 178 – 12/2015 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 24 
 

 

Đây là những thông tin được đưa ra 
tại Diễn đàn Khoa học và Công nghệ 
lần thứ nhất, khai mạc tại Trung tâm 
Dịch vụ tổng hợp (Khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc), ngày 27/11. 

Diễn đàn này là nơi để các nhà 
khoa học, sinh viên thuộc 70 trường 
đại học kết nối, giao lưu, trao đổi 
kinh nghiệm, định hướng nghiên cứu 
khoa học. Đồng thời làm cầu nối giúp 
những người nghiên cứu khoa học có 
thể gặp gỡ với các nhà đầu tư, quỹ 
đầu tư để thương mại hóa sản phẩm 
nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, Diễn đàn sẽ kết nối 
khoảng 1.000 trung tâm kiểm thử, các 
phòng thí nghiệm tại các trường, các 
sở, các doanh nghiệp làm nơi các nhà 
khoa học, các bạn sinh viên tiến hành 
thí nghiệm, kiểm định sản phẩm. 400 
quỹ đầu tư trong nước và trên thế giới 
cũng sẽ là nguồn đầu tư rất tốt cho 
những công trình nghiên cứu mà các 
nhà khoa học đang đeo đuổi. 

Tại buổi ra mắt diễn đàn, các nhà 
khoa học trẻ đến từ nhiều trường đại 
học đã giới thiệu, trình diễn những 
sáng chế, nghiên cứu, như xe điện 2 
bánh tự cân bằng của Đại học Công 
nghiệp và thiết bị chỉ đường thông 
minh cho người khiếm thị của Đại 
học Công nghệ thông tin (thuộc Đại 
học Thái Nguyên); trình diễn Robotic 

của Đại học FPT, mô hình đèn Led 
của Học viện Bưu chính-Viễn 
thông... Nhiều sản phẩm là những 
phát kiến ban đầu song được đánh giá 
là có tiềm năng kêu gọi nhà đầu tư hỗ 
trợ không chỉ về tài chính mà cả khả 
năng ứng dụng vào cuộc sống. 

Theo Chinhphu.vn 
 

Hình sự hoá các vi phạm quyền 
SHTT trong TPP 

“Cơ quan quản lý Nhà nước phải 
sửa đổi luật sở hữu trí tuệ (SHTT) và 
các bộ luật liên quan khi việc vi phạm 
quyền SHTT trong hiệp định TPP 
được hình sự hóa”- ông Trần Việt 
Thanh, Thứ trưởng Bộ KHCN nhấn 
mạnh tại Hội thảo cập nhật các thông 
tin quan trọng từ TPP cho DN vừa 
được tổ chức tại TP.HCM (sáng 
27/11). 

Theo thứ trưởng Trần Việt Thanh, 
tại VN hiện nay, do việc thực thi luật 
SHTT còn khá lỏng lẻo nên người 
dân có cơ hội được tiếp cận với nhiều 
sản phẩm về trí tuệ trên thế giới. Ví 
dụ, các sản phẩm về văn hóa, giải trí, 
KHCN. Nay với việc gia nhập TPP, 
người dân sẽ không có cơ hội được 
tiếp cận với những sản phẩm đó nữa. 
Song, tôi cho rằng sự cạnh tranh 
mạnh mẽ giữa các DN trong nước và 
nước ngoài thì người dân hoàn toàn 
có cơ hội được tiếp cận với các sản 
phẩm trí tuệ tốt hơn.  

Theo thứ trưởng, một vấn đề được 
rất nhiều DN quan tâm, một khi quy 
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định về quyền SHTT trong TPP được 
thực thi, DN sẽ gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc chi trả các khoản phí 
để chuyển giao công nghệ. Song, khi 
chúng ta đã là thành viên của WTO 
thì VN đã phải thực hiện nghiêm túc 
về quyền SHTT. Tuy nhiên, trong 
hiệp định TPP với tiêu chuẩn cao 
hơn, thì sự chuẩn bị của các DN phải 
kỹ càng hơn. Về lâu về dài, các DN 
cần phải chú ý đến việc nâng cao 
năng lực cạnh tranh của mình, đổi 
mới công nghệ, có những sản phẩm 
hữu ích và phải sản xuất được những 
tài sản trí tuệ, tạo nên thương hiệu 
sản phẩm của mình.  

Khampha.vn 
 

Kỷ niệm ngày phòng chống hàng 
giả, hàng nhái 

Sáng 25/11, Cục Quản lý thị 
trường (QLTT) phối hợp cùng Hiệp 
hội Chống hàng giả và bảo vệ thương 
hiệu Việt Nam (VATAP) tổ chức Lễ 
kỷ niệm Ngày phòng chống hàng giả, 
hàng nhái (29/11). 

Trong những năm qua, thực hiện 
chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 
Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 
389), lực lượng QLTT trên cả nước 
đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
(tuyên truyền, năng cao năng lực thực 
thi, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị 
trường…). Đặc biệt, lực lượng tập 
trung vào các chuyên đề nổi cộm, gây 
bức xúc cho xã hội như: thực phẩm, 

thực phẩm chức năng, hàng tiêu 
dùng, điện tử - điện máy, phương tiện 
giao thông, phân bón, xăng dầu, dược 
phẩm, mỹ phẩm… 

Tuy nhiên, tình hình sản xuất hàng 
giả hàng nhái xâm phạm sở hữu trí 
tuệ ở nước ta vẫn diễn ra phổ biến, 
phức tạp, trở thành “vấn nạn", thách 
thức các lực lượng thực thi, cộng 
đồng doanh nghiệp và người tiêu 
dùng. Theo số liệu của Cục QLTT, 
trong năm 2014, lực lượng đã kiểm 
tra, xử lý 17.396 vụ hàng giả, kém 
chất lượng và hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. Tổng tiền xử 
phạt đối với các đối tượng là 57,6 tỷ 
đồng và xử lý hàng hóa vi phạm trị 
giá trên 35,9 tỷ đồng. Ước tính 10 
tháng năm 2015, số vụ xử lý kiểm tra 
là 16,876 vụ và xử phạt 53,2 tỷ đồng, 
trị giá hàng vi phạm là 41,4 tỷ đồng. 

Theo ông Lê Thế Bảo - Chủ tịch 
VATAP, nhiều mặt hàng phục vụ cho 
sản xuất và tiêu dùng, từ thấp đến cao 
cấp, đều bị làm giả. Doanh nghiệp 
sản xuất chân chính bị cạnh tranh, 
mất thị phần, ảnh hưởng thương hiệu; 
nhà nước thất thu ngân sách. Nguy 
hiểm hơn, người tiêu dùng bị nguy 
hại về sức khỏe và tính mạng… Đặc 
biệt, trong tình hình nước ta đang hội 
nhập sâu rộng với nền kinh tế khu 
vực và thế giới, công tác đấu tranh 
chống hàng giả hàng nhái, xâm phạm 
sở hữu trí tuệ càng trở nên cấp bách 
hơn bao giờ hết. 

Theo báo Công thương 
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Phát hiện nhiều vi phạm về hàng 
đóng gói sẵn 

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa 
học và Công nghệ tổ chức hội nghị 
tổng kết thanh tra diện rộng chuyên 
đề về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 
nhãn hàng hóa, mã số mã vạch và sở 
hữu công nghiệp đối với hàng đóng 
gói sẵn (HĐGS). 

HĐGS là hàng hóa được định 
lượng, đóng gói và ghi định lượng 
trên nhãn hàng hóa mà không có sự 
chứng kiến của bên mua. HĐGS rất 
đa dạng, phục vụ nhu cầu thiết yếu 
hàng ngày và ảnh hưởng trực tiếp đến 
quyền lợi người tiêu dùng như các 
sản phẩm bánh, mứt, kẹo, đường, 
sữa, sản phẩm từ sữa, thủy sản, sản 
phẩm từ thủy sản; bia, rượu, nước 
giải khát, nước uống; dầu ăn; muối, 
mì chính, bột gia vị, nước mắm, nước 
chấm, nước sốt, xà phòng, chất tẩy 
rửa, dầu nhờn, khí đốt hóa lỏng, xi 
măng, phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật… 

Nhằm kịp thời chấn chỉnh các hành 
vi vi phạm đối với HĐGS và tăng 
cường kiểm soát của cơ quan quản lý 
nhà nước, Bộ Khoa học và Công 
nghệ quyết định tổ chức, chỉ đạo các 
lực lượng trong toàn ngành triển khai 
thanh tra diện rộng việc chấp hành 
các quy định của pháp luật về tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn 
hàng hóa, mã số mã vạch và sở hữu 
công nghiệp đối với hàng đóng gói 
sẵn. Cuộc thanh tra được thực hiện tại 

các tỉnh, thành phố trong cả nước 
diễn ra trong suốt 3 tháng: 7, 8, 9 
năm 2015. 

Tổng số cơ sở được thanh tra là 
2.867 cơ sở, tại Sơn La, Vĩnh Long, 
Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Kiên 
Giang, Đồng Tháp, Hà Nội, Lâm 
Đồng, Nghệ An. Qua đó, đã xử phạt 
vi phạm hành chính đối với 556 cơ sở 
(chiếm tỷ lệ 19,5% số cơ sở được 
thanh tra) với tổng số tiền phạt trên 
1,7 tỷ đồng. Trong đó, một số địa 
phương đã xử lý nghiêm khắc các 
hành vi vi phạm như: Nghệ An xử 
phạt 33 cơ sở với tổng số tiền là 
225,055 triệu đồng; Phú Yên xử phạt 
16 cơ sở với tổng số tiền là 195,1 
triệu đồng, TP. Hồ Chí Minh xử phạt 
25 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 177 
triệu đồng…. 

Theo báo Công thương 
 

Sản phẩm sá sùng được bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý 

Cục Sở hữu trí tuệ vừa ra Quyết 
định số 2929 /QĐ-SHTT về việc cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa 
lý số 00047 cho sản phẩm sá sùng nổi 
tiếng được phân bổ tự nhiên của 
huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Sá sùng Vân Đồn từ lâu đã được 
nhiều người tiêu dùng trong và ngoài 
nước biết đến. Nhắc đến các món ăn 
ngon của biển ở Quảng Ninh người ta 
nghĩ ngay đến các món ăn chế biến từ 
sá sùng Vân Đồn. Khi chưa có mì 
chính, sá sùng Vân Đồn là gia vị đặc 
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biệt để làm ngọt, làm thơm hơn các 
món ăn dạng nước như bún, phở, 
canh hoặc cháo của người Việt và 
người Hoa khắp cả nước và ở nước 
ngoài. 

Loài sá sùng phân bố tự nhiên ở 
Quảng Ninh có tên khoa học là 
Sipunculus nudus, đây là đặc thù về 
sinh học của sá sùng Vân Đồn. Sá 
sùng Vân Đồn bao gồm 2 sản phẩm 
là sá sùng tươi sơ chế và sá sùng khô, 
đây là 2 sản phẩm chế biến thuỷ sản 
truyền thống có từ lâu đời ở Vân 
Đồn. 

Đặc thù của sản phẩm sá sùng tươi 
sơ chế: hình ống dài; 6-13cm; có màu 
sắc trắng ngà đến hồng nhạt, sản 
phẩm có màu trắng khi nấu chín; khi 
ăn sản phẩm có vị ngọt dịu của đạm 
khi nấu chín. Đối với sản phẩm sá 
sùng khô: Có màu sắc trắng ngà đến 
vàng nâu nhạt, sản phẩm có màu nâu 
cánh gián khi rang chín; sản phẩm 
giòn khi rang chín, có vị ngọt dịu của 
đạm. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
Giai đoạn 2011-2015: 5.339 DN 
được thành lập 

Theo Sở KHĐT, giai đoạn 2011-
2015 trên địa bàn tỉnh có thêm 5.339 
doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập 
mới. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh 
còn 10.430 DN trong nước còn đăng 
ký hoạt động, trong đó số DN thực tế 
đang hoạt động là 7.476. Cũng trong 

giai đoạn này có 2.021 DN nhỏ và 
vừa phải giải thể, ngưng hoạt động. 

Các DN đang hoạt động trên địa 
bàn tỉnh chủ yếu là DN nhỏ và vừa, 
chiếm khoảng 98,8% tổng số DN, 
trong đó DN nhỏ chiếm tỷ trọng 
khoảng 90%, DN vừa khoảng 8,8%. 
Các DN nhỏ và vừa chủ yếu tập trung 
trong khu vực DN dân doanh, còn lại 
khoảng 1,2% DN Nhà nước và có 
vốn đầu tư nước ngoài. Trong giai 
đoạn 2011-2015, khu vực DN nhỏ và 
vừa đóng góp 77.957 tỷ đồng vào 
ngân sách địa phương. 

Theo báo BR-VT 
 

Doanh nghiệp với ứng dụng khoa 
học sáng tạo 

Đó là nội dung của cuộc Hội thảo 
Doanh nghiệp với ứng dụng khoa học 
sáng tạo, từ chính sách đến thực 
tiễn do Báo Đại biểu Nhân dân tổ 
chức tại Hà Nội chiều 19/11. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đại diện 
cho cơ quan quản lý và hoạch định 
chính sách đã cùng với các chuyên 
gia, nhà khoa học và doanh nghiệp 
thẳng thắn chỉ rõ, ứng dụng KH – CN 
chính là yếu tố quan trọng gia tăng 
giá trị sản phẩm trong sản xuất. Việc 
tiếp cận được các nghiên cứu KH – 
CN chính là động lực để giúp DN có 
thể hội nhập thành công, nhất là khi 
nước ta đã chính thức gia nhập Cộng 
đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hoàn 
tất ký kết Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP)… Bên cạnh 
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đó, các nhà quản lý và hoạch định 
chính sách trong lĩnh vực khoa học, 
công nghệ cũng đã được nghe những 
câu chuyện thực tế, những khó khăn 
và thuận lợi của doanh nghiệp trong 
việc ứng dụng KH - CN vào sản xuất; 
từ đó, có định hướng nhằm hoàn 
thiện chính sách trong lĩnh vực KH - 
CN. Đặc biệt, các đại biểu đã chỉ ra 
sự cần thiết trong liên kết chặt chẽ 
giữa doanh nghiệp và các nhà khoa 
học để đẩy mạnh phát triển KH - CN 
theo hướng sáng tạo, phục vụ sản 
xuất. 

Theo Đại biểu nhân dân 
 

Phát hiện xe tải chở hàng hoá có 
dấu hiệu giả mạo thương hiệu 

Ngày 2/12, Đoàn liên ngành số 1 – 
Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội phát 
hiện xe ô tô tải vận chuyển hơn 600 
sản phẩm quần áo nhãn hiệu Adidas 
và Nike có dấu hiệu giả mạo thương 
hiệu. 

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 
1 – Chi cục Quản lý thị trường Hà 
Nội cho biết: Thực hiện kế hoạch 
kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu, 
kinh doanh hàng quần áo, vải may 
mặc, túi xách và đồ da trên địa bàn 
thành phố Hà Nội, trưa ngày 2-12, 
lực lượng chức năng kiểm tra xe tải 
BKS 29C-177.62 phát hiện một số 
bao tải có chứa quần áo mang nhãn 
hiệu Nike và Adidas có dấu hiệu giả 
mạo thương hiệu nổi tiếng. 

Hiện tại cơ quan chức năng đã tiến

hành tạm giữ số hàng hóa trên, mời 
đại diện pháp luật của hai thương 
hiệu Nike và Adidas đến xác minh, 
làm rõ. 

Theo báo Hải quan 
 

Trao giấy chứng nhận Bảo vệ 
thương hiệu hàng hoá Việt Nam 

Ngày 23/11, Trung tâm Doanh 
nghiệp hội nhập và phát triển (IDE) 
thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa Việt Nam đã trao chứng nhận 
tham gia Chương trình “Bảo vệ 
thương hiệu hàng hóa Việt Nam” cho 
Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp 
thông qua việc tiên phong ứng dụng 
quy trình xác thực chống hàng giả. 

 
Theo đó, hưởng ứng cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”, hưởng ứng Chương trình 
“Bảo vệ thương hiệu hàng hóa Việt 
Nam”, là doanh nghiệp đầu tiên ứng 
dụng quy trình xác thực chống hàng 
giả, Công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp 
đã đồng hành với IDE trong quá trình 
thiết lập hệ thống, sản xuất thử 
nghiệm tem xác thực chống giả. Như 
vậy, kể từ ngày 23/11/2015, một triệu 
sản phẩm của Công ty Khóa Việt 
Tiệp chính thức tham gia quy trình 
xác thực chống hàng giả. 

Theo báo Công thương 


