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CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TỔNG 
KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015: ĐỔI 
MỚI ĐỂ ĐÁP ỨNG VỚI THỜI 
KỲ HỘI NHẬP 

 Ngày 09/12/2015, Cục Sở hữu trí 
tuệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác năm 2015 và phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016. 
Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ kiêm Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Việt 
Thanh, đại diện các đơn vị chức năng 
của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng 
toàn thể công chức, viên chức và 
người lao động của Cục Sở hữu trí 
tuệ. 

 
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục 

trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Ngọc 
Lâm cho biết năm qua (11 tháng) Cục 
Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 
46.557 đơn đăng ký xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp (tăng 12% so với 
cùng kỳ năm 2014), trong đó có 
4.584 đơn đăng ký sáng chế, 387 đơn 
đăng ký giải pháp hữu ích, 2.192 đơn 
đăng ký kiểu dáng công nghiệp, 
33.681 đơn đăng ký nhãn hiệu, 5 đơn 
đăng ký chỉ dẫn địa lý, 9 đơn đăng ký 

thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, 
5.595 đơn nhãn hiệu đăng ký quốc tế 
chỉ định Việt Nam và 104 đơn đăng 
ký quốc tế có nguồn gốc Việt Nam. 
Cục đã xử lý được 33.773 đơn (giảm 
8,1% so với năm 2014) và cấp 23.814 
văn bằng bảo hộ (giảm 6,1% so với 
năm 2014), bao gồm 1.271 Bằng độc 
quyền sáng chế, 106 Bằng độc quyền 
giải pháp hữu ích, 1.276 Bằng độc 
quyền kiểu dáng công nghiệp, 17.060 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, 
01 Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, 
16 Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế 
bố trí mạch tích hợp bán dẫn và 4.084 
nhãn hiệu đăng ký quốc tế chỉ định 
Việt Nam. Ngoài ra, Cục đã tiếp nhận 
39.516 yêu cầu, trong đó đã xử lý 
được 36.884 yêu cầu. 

Năm 2015, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
xây dựng phương án và trực tiếp 
tham gia đàm phán nội dung sở hữu 
trí tuệ của 06 hiệp định thương mại tự 
do, bao gồm Hiệp định Đối tác kinh 
tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - Liên 
minh Hải quan (VCUFTA), Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam - 
Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam - Khối 
thương mại tự do Trung Âu (EFTA) 
và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (RCEP). Trong số các 
Hiệp định nêu trên, đã có 03 Hiệp 
định đã kết thúc đàm phán (các Hiệp 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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định FTA với EU, Hàn Quốc và Hiệp 
định TPP). 

Bên cạnh đó, công tác quản lý và 
phát triển hoạt động sáng tạo và hoạt 
động dịch vụ sở hữu công nghiệp giữ 
nhịp độ ổn định; công tác hợp tác 
quốc tế tiếp tục được duy trì và mở 
rộng nhằm tranh thủ sự hỗ trợ chuyên 
môn và kỹ thuật của các đối tác quốc 
tế; công tác đào tạo, tuyên truyền và 
nghiên cứu được triển khai đáp ứng 
với yêu cầu thực tiễn trong việc nâng 
cao nhận thức của toàn xã hội, đặc 
biệt là các doanh nghiệp về SHTT, 
v.v.. 

Phó Cục trưởng Lê Ngọc Lâm 
nhấn mạnh những thành quả mà Cục 
Sở hữu trí tuệ đã đạt được trong năm 
2015 là kết quả nỗ lực của toàn bộ 
công chức, viên chức và người lao 
động của Cục Sở hữu trí tuệ. 

Tuy vậy, năm 2015, công tác của 
Cục Sở hữu trí tuệ vẫn còn những tồn 
tại trong công tác xây dựng văn bản 
pháp luật; công tác xử lý đơn còn 
chưa đáp ứng được kỳ vọng của xã 
hội, tổng số đơn được xử lý và văn 
bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 
được cấp giảm so với năm 2015; 
công tác đào tạo, nghiên cứu, hệ 
thống công nghệ thông tin và trang 
thiết bị còn chưa đáp ứng được yêu 
cầu của công việc, v.v.v… 

Sau khi phân tích những tồn tại và 
nguyên nhân, Hội nghị đã nhất trí 
thông qua 13 nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2016, trong đó, Cục Sở hữu trí 

tuệ sẽ tập trung vào việc hoàn thiện 
xây dựng chính sách và pháp luật về 
sở hữu trí tuệ; thực hiện các giải pháp 
đồng bộ bao gồm cải thiện hạ tầng 
công nghệ thông tin, tăng cường số 
lượng và chất lượng nguồn nhân lực 
và triển khai cơ chế phân cấp để nâng 
cao tốc độ và chất lượng xử lý đơn 
đăng ký sở hữu công nghiệp, v.v.v… 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Trần Việt Thanh ghi nhận những kết 
quả mà Cục Sở hữu trí tuệ đạt được 
trong năm 2015, nhất trí với phương 
hướng nhiệm vụ năm 2016 của Cục 
Sở hữu trí tuệ.  

Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho 
rằng Cục Sở hữu trí tuệ còn rất nhiều 
việc cần phải làm trong năm 2016 khi 
nền kinh tế Việt Nam sẽ hội nhập sâu 
rộng với kinh tế quốc tế, đòi hỏi Cục 
sự đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu 
cầu của thời kỳ mới, theo đó Cục cần 
tập trung thực hiện thành công những 
nhiệm vụ trọng điểm để đạt được 
mục tiêu đề ra. 

Tổng hợp 
 

TÀI SẢN TRÍ TUỆ VỚI PHÁT 
TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ 
SẢN PHẨM HÀNG HOÁ ĐỊA 
PHƯƠNG 

Ngày 22/12/2015, Tạp chí Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Việt 
Nam - Vietq.vn tổ chức chương trình 
giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Tài 
sản trí tuệ với phát triển doanh 
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nghiệp & sản phẩm hàng hóa địa 
phương”. 

   
Buổi giao lưu giới thiệu tổng quan về 
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản 
trí tuệ giai đoạn 2011-2015 (gọi tắt là 
Chương trình) và chiến lược phát 
triển tài sản trí tuệ trong giai đoạn tới; 
Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm 
phát triển tài sản trí tuệ trong doanh 
nghiệp; khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp, địa phương trong quá 
trình tạo lập, quản lý và phát triển tài 
sản trí tuệ, bảo hộ và sử dụng quyền 
sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Theo ông Phan Ngân Sơn - Phó 
Cục trưởng Cục SHTT - Bộ Khoa 
học và Công nghệ, các kết quả triển 
khai Chương trình đặc biệt là các mô 
hình dự án về áp dụng sáng chế, xây 
dựng và phát triển tài sản trí tuệ của 
địa phương; Nâng cao chất lượng và 
khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm hàng hoá qua hoạt động hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ. Với mục tiêu 
góp phần nâng cao khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt 
Nam trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản 
phẩm chiến lược, đặc thù, có tiềm 
năng xuất khẩu, trong giai đoạn 
2011-2015, Chương trình đã đẩy 
mạnh việc hỗ trợ bảo hộ, khai thác tài 

sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù, 
sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu của 
Việt Nam, có 110 dự án loại này 
được phê duyệt cho triển khai, chiếm 
51,64% tổng số dự án thuộc Chương 
trình. Thông qua việc hỗ trợ từ 
Chương trình, các sản phẩm đã được 
nhà nước bảo hộ SHTT, các hiệp hội 
ngành nghề được thành lập để quản 
lý, phát triển sản phẩm, bên cạnh đó, 
Chương trình còn hỗ trợ việc thiết kế, 
in ấn tem nhãn, bao bì, hệ thống nhận 
diện, xây dựng và ban hành các quy 
trình kỹ thuật hướng dẫn sản xuất, 
khai thác, bảo quản sản phẩm. 

Nhiều sản phẩm sau khi được bảo 
hộ, khai thác quyền SHTT, giá trị sản 
phẩm đã gia tăng rõ rệt như sản phẩm 
cam Vinh đã tăng lên hơn 50% sau 
khi chỉ dẫn địa lý được đăng bạ và 
quản lý; giá bán các sản phẩm chè 
Mộc Châu có bao bì mang chỉ dẫn địa 
lý cao hơn từ 1,7 - 2 lần các sản phẩm 
cùng loại không có bao bì; Sản phẩm 
su su Sa Pa: Sau khi được bảo hộ đã 
được các bạn hàng từ Trung Quốc 
yêu cầu đóng bao bì và gắn logo nhãn 
hiệu tập thể vào trước khi đưa xuất 
khẩu, đây là tín hiệu rất tích cực vì từ 
trước đến nay, khách hàng Trung 
Quốc hầu như chỉ nhập khẩu sản 
phẩm thô, không cần nhãn mác; cam 
Cao Phong đã tăng gần 50% giá trị 
ngay sau khi công bố chỉ dẫn địa lý. 

Cũng theo ông Sơn, để góp phần 
phát triển bền vững kinh tế, xã hội, 
thời gian qua, nhiều địa phương đã 
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triển khai các hoạt động bảo hộ, quản 
lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các 
sản phẩm. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm 
sau khi được bảo hộ chưa phát huy 
được giá trị, sản phẩm chưa thể phát 
triển như kỳ vọng. Để khắc phục tình 
trạng nêu trên, các địa phương cần 
phải: tiếp tục tuyên truyền để người 
tiêu dùng nhận biết, thói quen và ưu 
tiên sử dụng sản phẩm được bảo hộ; 
Tuyên truyền, hướng dẫn nhà sản 
xuất, người dân sản xuất, chế biến, 
bảo quản sản phẩm đúng quy trình 
công bố, quy định có liên quan; Tổ 
chức sản xuất quy mô thương mại, áp 
dụng tiến bộ KH&CN để tăng năng 
suất, chất lượng và kiểm soát chất 
lượng sản phẩm; Thực hiện việc liên 
kết bền vững giữa các nhà thương 
mại và nhà sản xuất để đưa sản phẩm 
ra thị trường; Tăng cường quản lý sử 
dụng tài sản trí tuệ, ngăn chặn và xử 
lý nghiêm nạn hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền SHTT. 

Để phát triển sản phẩm mang tính 
bền vững, các địa phương cần có 
chính sách, kế hoạch rõ ràng về vấn 
đề này. Chính quyền các cấp cần 
quan tâm, tạo điều kiện giúp cho các 
nhà sản xuất và tổ chức tập thể của 
họ hoạt động tốt, hiệu quả, chủ động 
cùng nhau tổ chức mọi khâu từ sản 
xuất, kiểm tra chất lượng, đưa sản 
phẩm ra thị trường, có biện pháp bảo 
vệ quyền và lợi ích của mình.  

Chưa khai thác giá trị đặc sản 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

Còn theo ông Hoàng Văn Tân - 
Nguyên Phó Cục trưởng Cục SHTT, 
hiện nay cả nước có rất nhiều sản 
phẩm vùng miền được bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý nhưng không phải nơi nào cũng 
biết khai thác hết các giá trị từ việc 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý mang lại. Kết 
quả của quá trình tiến hành thủ tục 
xác lập quyền là nhận thức của những 
người sản xuất, kinh doanh, của các 
cơ quan quản lý nhà nước, của người 
tiêu dùng hay nói chung là của cộng 
đồng xã hội về SHTT, về các giá trị 
từ việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý mang lại 
được nâng cao, từ đó những người 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang 
chỉ dẫn địa lý có thêm cơ hội thuận 
lợi để đạt được kết quả cuối cùng là 
đưa được đặc sản của địa phương đến 
tay người tiêu dùng một cách có tổ 
chức, sản phẩm có chất lượng, giá 
bán tăng cao và quyền SHTT được 
bảo vệ. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, nhiều địa phương chưa 
xây dựng được tổ chức tập thể mạnh, 
chưa phát triển được các kênh thương 
mại ổn định, chưa có biện pháp bảo 
vệ hiệu quả quyền SHTT của mình, 
chưa làm tốt công tác tuyên truyền, 
quảng bá, tiếp thị..., do đó chưa thực 
sự khai thác hết các giá trị từ việc bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý mang lại. 

Ông Tân cho biết, đặc sản của địa 
phương có thể mang địa danh được 
bảo hộ dưới các hình thức như nhãn 
hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
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hoặc chỉ dẫn địa lý. 
Việc lựa chọn hình thức nào là phải 

căn cứ vào điều kiện được bảo hộ cụ 
thể đối với đặc sản tương ứng theo 
Luật SHTT. Có thể nói nôm na, ngắn 
gọn là đặc sản mang địa danh được 
bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý 
có giá trị nhất vì phải đáp ứng các 
điều kiện cao nhất, chặt chẽ nhất, tiếp 
đó theo thứ tự là nhãn hiệu chứng 
nhận rồi đến nhãn hiệu tập thể.  

Các dự án xác lập quyền bảo hộ, 
quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối 
với sản phẩm đặc thù của địa phương 
mang địa danh chiếm tỉ lệ cao hơn so 
với các dự án khác vừa là ưu tiên vừa 
là nhu cầu của địa phương cần hỗ trợ 
thực hiện. Bởi lẽ điều đó là cần thiết 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt 
Nam phải cạnh tranh với các nước 
khác bằng thế mạnh của mình, bằng 
sản phẩm chẳng nơi nào có được và 
cũng là để góp phần thực hiện chính 
sách nhằm phát triển nông nghiệp, 
nông thôn, nông dân, bảo tồn và phát 
triển làng nghề truyền thống, sản 
phẩm là đặc sản của địa phương.  

Tổng hợp 
 

 
 
 
KHÁC NHAU GIỮA SÁNG CHẾ 
VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

Hiện nay có rất nhiều người nhầm 
lẫn rằng sáng chế và giải pháp hữu 
ích là một. Đây là nhận định sai lầm 

về luật sở hữu trí tuệ, do đó dễ dẫn 
đến những hậu quả đáng tiếc. Đó là 
nhận định của Thạc sỹ, luật sư Phạm 
Duy Khương giám đốc công ty luật 
SBLAW. 

Theo Thạc sỹ, luật sư Phạm Duy 
Khương, sáng chế và giải pháp hữu 
ích là hai thuật ngữ luôn đi cùng với 
nhau trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. 
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới 
dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm 
giải quyết một vấn đề xác định bằng 
việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. 
Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, 
sáng chế được chia thành hai dạng, 
bao gồm: Sáng chế và giải pháp hữu 
ích. 

Một phát minh được bảo hộ dưới 
dạng độc quyền sáng chế phải là sản 
phẩm hoàn toàn mới, có tính sáng tạo 
cao mà người bình thường không thể 
nghĩ ra được. Nó có khả năng ứng 
dụng trong công nghiệp và đời sống. 
Được bảo hộ trong vòng 20 năm tính 
từ ngày nộp đơn hợp lệ. 

Còn giải pháp hữu ích là những sản 
phẩm chế tạo ra nhằm cải tiến hoặc 
làm tăng thêm chức năng của các 
sáng chế đã có trước đó. Thiết bị này 
góp phần làm cho sản phẩm trở nên 
hữu ích hơn, bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích được bảo hộ trong thời 
gian 10 năm. 

Sáng chế và giải pháp hữu ích đều 
có điểm giống nhau đó là: Cả hai đều 
là giải pháp kỹ thuật nhất định. Tuy 
nhiên điểm khác nhau cơ bản giữa 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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sáng chế và giải pháp kỹ thuật là về 
mặt pháp lý. Đó chính là điều kiện 
bảo hộ, sáng chế được bảo hộ phải 
đáp ứng ba tiêu chí đó là có tính mới, 
có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng 
công nghiệp; còn đối với giải pháp 
hữu ích thì cần đáp ứng có hai tiêu 
chí để được bảo hộ đó là có tính mới 
và có khả năng áp dụng. 

Khác biệt thứ hai giữa sáng chế và 
giải pháp hữu ích đó là thời hiệu bảo 
hộ độc quyền. Sáng chế được bảo hộ 
trong vòng 20 năm tính từ ngày nộp 
đơn hợp lệ. Đối với giải pháp hữu ích 
được bảo hộ trong thời gian 10 năm. 

Một trong những đối tượng sau đây 
có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, 
giải pháp hữu ích là tác giả là người 
tạo ra sáng chế, giải pháp hữu ích 
bằng công sức và chi phí của mình. 

Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, 
phương tiện vật chất cho tác giả, dưới 
hình thức giao việc, thuê việc, trừ 
trường hợp các bên có thoả thuận 
khác. Trường hợp nhà nước đầu tư 
toàn bộ kinh phí, phương tiện vật 
chất, kỹ thuật thì quyền đăng ký 
thuộc về tổ chức, cơ quan được nhà 
nước giao thực hiện nhiệm vụ này sẽ 
có trách nhiệm đại diện cho nhà nước 
để đăng ký. 

Trong trường hợp nhiều tổ chức, cá 
nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để 
tạo ra sáng chế, giải pháp hữu ích thì 
các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền 
đăng ký và quyền đăng ký này chỉ 
được thực hiện khi tất cả các tổ chức,

cá nhân đó đều đồng ý. 
Trường hợp nhà nước góp một 

phần kinh phí, điều kiện kỹ thuật thì 
một phần đăng ký tương ứng với tỷ lệ 
góp vốn thuộc về nhà nước.    

Trường hợp sáng chế được tạo ra 
trên cơ sở hợp tác nghiên cứu giữa cơ 
quan nhà nước với tổ chức cá nhân 
khác, nếu trong hợp đồng hợp tác 
không có quy định nào khác, thì phần 
quyền đăng ký tương ứng với tỷ lệ 
đóng góp của nhà nước trong việc 
hợp tác nghiên cứu. 

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký 
thì có quyền chuyển giao quyền đăng 
ký đó cho tổ chức, cá nhân khác dưới 
hình thức hợp đồng bằng văn bản, có 
quyền để thừa kế quyền nộp đơn, 
hoặc thừa kế theo quy định của pháp 
luật, kể cả trong trường hợp đã nộp 
đơn đăng ký (Điều 86 Luật SHTT, 
Điều 9 nghị định 103/2006/NĐ-CP). 

Theo canthostnews.vn  
 
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ: GIỮ GÌN VÀ 
PHÁT TRIỂN ĐẶC SẢN VIỆT 
NAM 

Để tăng cường giá trị và sức cạnh 
tranh cho nông sản Việt Nam, việc 
xây dựng chỉ dẫn địa lý cho nông sản 
là rất cần thiết.  
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Chỉ dẫn địa lý: “Chìa khóa” 
vàng nâng cao thương hiệu 

Việt Nam là một nước nông nghiệp 
nhiệt đới nên rất giàu tiềm năng về 
nông sản. Việt Nam đứng trong top 
đầu của thế giới về sản xuất và xuất 
khẩu gạo, cà phê, tiêu… và dồi dào 
về trái cây, cây công nghiệp, thủy hải 
sản… 

Theo điều tra sơ bộ của Cục Sở 
hữu trí tuệ, trên toàn quốc có trên 800 
sản phẩm nông – lâm – thủy sản có 
uy tín phân bố trên 720 vùng khác 
nhau. Tuy vậy, mới chỉ có 43 chỉ dẫn 
địa lý và khoảng 140 nhãn hiệu 
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể được 
đăng ký xác lập quyền và được bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ một số ít 
trong đó được tiến hành đăng ký bảo 
hộ ở nước ngoài. Vì vậy, một số nhãn 
hiệu đặc sản Việt Nam bị lạm dụng 
hoặc chiếm đoạt ở nước ngoài như 
nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn 
Mê Thuột, cà phê Trung Nguyên. 
Một số trong đó phải mất nhiều thời 
gian và chi phí mới đòi lại được. 

Để tăng cường giá trị và sức cạnh 
tranh cho nông sản Việt Nam, bên 
cạnh việc tăng cường thực hiện các 
biện pháp cần thiết thì việc xây dựng 
và phát triển nhãn hiệu và chỉ dẫn địa 
lý cho nông sản là rất cần thiết. 

Một nông sản có uy tín hay đặc sản 
thường gắn liền với một địa danh xác 
định bởi phương pháp sản xuất truyền 
thống, giống cây con khác biệt, điều 
kiện địa lý đặc thù… Cho đến nay 

nhiều nông sản đó chỉ được biết đến 
qua sự đánh giá của người tiêu dùng, 
qua truyền thông, qua truyền khẩu, 
thơ ca, hò vè mà thiếu sự công nhận 
chính thức và bảo hộ pháp lý cả trong 
nước và ngoài nước làm cơ sở vững 
chắc cho việc gìn giữ và phát triển 
sản phẩm. 

Do đó, việc xây dựng, đăng ký bảo 
hộ và phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn 
địa lý cho đặc sản trên cơ sở Luật Sở 
hữu trí tuệ là biện pháp quan trọng 
đáp ứng nhu cầu nâng cao giá trị và 
tính cạnh tranh của nông sản. 

Hình thức đăng ký chỉ dẫn địa lý 
Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải 

có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc 
tính chủ yếu do điều kiện địa lý (tự 
nhiên và/hoặc con người) của vùng 
lãnh thổ trên quyết định. 

Quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý thuộc 
về Nhà nước. Nhà nước cho phép các 
tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, 
tổ chức tập thể đại diện cho các tổ 
chức đó hoặc cơ quan hành chính địa 
phương thực hiện quyền đăng ký bảo 
hộ Chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, người 
đăng ký không thành chủ Chỉ dẫn địa 
lý. 

Tổ chức được Nhà nước ủy quyền 
quản lý chỉ dẫn địa lý có trách nhiệm 
trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho 
tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất 
sản phẩm trong vùng lãnh thổ đó đáp 
ứng các điều kiện quy định. 

Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn địa lý 
không đúng quy định, mạo nhận chỉ 
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dẫn địa lý để lừa dối người tiêu dùng 
sẽ bị xử lý theo pháp luật. 

Ưu điểm của hình thức Chỉ dẫn địa 
lý là đảm bảo khả năng trao quyền sử 
dụng chỉ dẫn địa lý một cách rộng rãi, 
khách quan cho tất cả các tổ chức cá 
nhân đáp ứng các tiêu chuẩn quy định 
tại địa phương đó. Hệ thống quy 
phạm đầy đủ và chặt chẽ giúp tạo ra 
các sản phẩm có tính chất, chất lượng 
đặc thù, đặc trưng của vùng địa lý đó, 
đảm bảo tính bền vững của sản phẩm 
đáp ứng không chỉ mục đích kinh tế 
mà cả mục đích xã hội. 

Ngoài ra, còn nâng cao vai trò của 
các cơ quan quản lý chuyên ngành 
của địa phương trong việc hỗ trợ và 
quản lý việc sử dụng chỉ dẫn địa lý 
nhằm phát triển sản phẩm chủ lực của 
địa phương. 

Tuy nhiên, những khó khăn vẫn 
còn tồn tại là thủ tục lập hồ sơ đăng 
ký chỉ dẫn địa lý tương đối phức tạp 
do phải hội đủ các tài liệu cần thiết 
theo quy định, đòi hỏi thời gian và 
chi phí nhất định; phải thiết lập được 
một hệ thống kiểm soát chất lượng 
chặt chẽ kèm theo các biện pháp xúc 
tiến thương mại tích cực và bền bỉ 
mới phát huy được hiệu quả của chỉ 
dẫn địa lý. 

Theo Vietq.vn 
 

XE KHÁCH GIẢ THƯƠNG HIỆU 
LỘNG HÀNH TUYẾN BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU ĐI THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH  

Hiện có đến hàng chục xe “dù” 
loại 16 chỗ ngồi giả thương hiệu các 
loại xe khách uy tín tuyến Bà Rịa - 
Vũng Tàu đi TP.HCM và ngược lại. 

Ngày 4/1/2016, Công an TP.Vũng 
Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã 
đề nghị UBND TP ra quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính đối với 
trường hợp xe ô tô BS 51B – 148.60 
sử dụng logo giả xe khách Toàn 
Thắng. 

Đây không phải là trường hợp duy 
nhất giả xe khách Toàn Thắng. Ông 
Dương Viết Tri, Trưởng phòng Quản 
lý vận tải phương tiện và người lái Sở 
Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu cho biết, hiện nay trên địa 
bàn tỉnh có đến hàng chục xe “dù” 
loại 16 chỗ ngồi giả thương hiệu các 
loại xe khách uy tín tuyến Bà Rịa - 
Vũng Tàu đi TP.HCM và ngược lại. 
Việc làm này làm ảnh hưởng rất 
nhiều đến uy tín các doanh nghiệp 
hoạt động vận tải chân chính. Đặc 
biệt là các xe ô tô giả xe khách Hoa 
Mai (Công ty TNHH vận tải và dịch 
vụ du lịch Hoa Mai) và Toàn Thắng 
(Công ty Toàn Thắng). 

Gây thiện hại lớn cho xe khách 
thật 

Những năm trước đây, có đến hàng 
chục xe ô tô loại 16 chỗ ngồi giả xe 
Hoa Mai để đưa đón khách tuyến 
Vũng Tàu - TP.HCM và ngược lại. 
Các xe này dán logo của hãng xe Hoa 
Mai, khi gặp lực lượng chức năng thì 
tháo xuống cất giấu logo giả đi. 
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Nhiều xe còn giả cả màu sơn, thậm 
chí lái xe cũng mặc đồng phục giống 
lái xe hãng xe Hoa Mai để đánh lừa 
hành khách. Khi khách lên trên xe 
Hoa Mai giả mới biết mình bị lừa 
nhưng không dám xuống vì sợ bị 
đánh, chửi. 

Theo thống kê của Sở GTVT tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện có đến 40 xe 
ô tô giả xe khách Toàn Thắng, trong 
khi xe giả xe khách Hoa Mai chỉ còn 
vài chiếc. Hiện Sở GTVT đã nhận 
văn bản khiếu nại cũng như đề nghị 
xử lý của hãng xe Hoa Mai và Toàn 
Thắng đối với các trường hợp giả 
logo. 

Ông Tri cho biết: “Chúng tôi đã đề 
nghị Công an tỉnh mà cụ thể là Phòng 
CSĐT tội phạm về kinh tế và quản lý 
chức vụ, Phòng CSGT đường bộ và 
Sở Công thương có biện pháp xử lý 
các trường hợp xe ô tô giả thương 
hiệu hãng xe Hoa Mai và Toàn 
Thắng”. Theo ông Tri, còn có nhiều 
xe khách xuất bến Vũng Tàu đi 
TP.HCM cũng giả thương hiệu xe 
Hoa Mai nhưng đã bị phòng xử lý, đề 
nghị chủ phương tiện không được vi 
phạm. 

Theo Thanh niên 
 

ĐỊNH VỊ TÊN MIỀN THƯƠNG 
MẠI THEO SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Theo quy định tại khoản 4, Điều 2, 
Thông tư 19/2014/TT-BTTTT, tên 
miền là tên được sử dụng để định 
danh địa chỉ Internet của máy chủ 

gồm các dãy ký tự cách nhau bởi dấu 
chấm ".", ví dụ như tenten.vn; 
Runsystem.net; Onamae.com... Tên 
miền không phải là đối tượng được 
bảo hộ theo phạm vi của Luật sở hữu 
trí tuệ nhưng vẫn có mối quan hệ 
chặt chẽ với các đối tượng sở hữu trí 
tuệ như nhãn hiệu, tên thương mại, 
chỉ dẫn địa lý. 

 
Tên miền là địa chỉ không gian 

mạng dùng để truy cập đến địa chỉ 
của doanh nghiệp. Tên miền cho 
phép người dùng trên toàn thế giới 
tìm đến với webside của doanh 
nghiệp. Theo Gs Nguyễn Ngọc Xuân 
Thảo, "Sở hữu tên miền được coi như 
sở hữu một số điện thoại quốc tế bởi 
tính duy nhất trên toàn thế giới". Để 
dễ định vị, các chủ thể thường đăng 
ký tên miền theo tên thương mại, 
nhãn hiệu hàng hóa hoặc chỉ dẫn địa 
lý, sáng chế... thuộc sở hữu trí tuệ của 
họ. 

Chính những đặc tính này đã khiến 
cho tên miền trở nên quan trọng đối 
với doanh nghiệp, mang lại những lợi 
ích thương mại từ việc khai thác, tạo 
giá trị tiền tệ lớn cho người đăng kí 
tên miền. Sở hữu một nhãn hiệu, tên 
thương mại, chỉ dẫn địa lý... có giá trị 
thì tên miền càng có giá trị. 
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Ngày nay, Internet trở thành một 
công cụ hấp dẫn để tiến hành thương 
mại. Một số tên miền có giá trị 
thương mại rất lớn. Một số tên miền 
có giá trị lớn hiện nay như:  MM.com 
(1.200.000USD/ 2014),  eBet.com 
(1.350.000 USD/2013), Cameras.com 
(1.500.000 USD/2006)... 

Tuy nhiên, nguyên tắc đăng kí 
trước cho thấy trên lý thuyết, một cá 
nhân hay một tổ chức không bị hạn 
chế tên miền được phép đăng kí nên 
dẫn tới việc một cá nhân hay một tổ 
chức có thể chiếm giữ hàng trăm 
nhãn hiệu được bảo hộ bằng cách 
nắm giữ các tên miền tương tự hoặc 
giống hệt với các nhãn hiệu uy tín 
trước khi chủ nhãn hiệu làm việc này. 
Tranh chấp tên miền là một điều tất 
yếu và ngày càng tăng về số lượng 
cũng như độ phức tạp. 

Đa số hệ thống pháp luật các nước 
trến thế giới hiện nay và tại Việt 
Nam, tên miền không thuộc phạm vi 
và đối tượng điều chỉnh của Luật Sở 
hữu trí tuệ 2005. Có nghĩa là việc 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thực tế 
không đồng thời có nghĩa là được bảo 
hộ tên miền trên Internet. 

Việc các đối tượng sở hữu trí tuệ 
của doanh nghiệp được chấp nhận 
bảo hộ không có nghĩa là tên miền 
của họ cũng được bảo hộ dù tên miền 
đó gắn với các đối tượng sở hữu trí 
tuệ của họ. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích 
của chính mình và tránh những 
trường hợp đáng tiếc xảy ra, doanh 

nghiệp nên nhanh chóng đăng ký tên 
miền ngay khi tìm được tên miền ưng 
ý. 

 Theo Vietq.vn 
 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
THÔNG QUA KIỂU DÁNG 
CÔNG NGHIỆP 

Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) 
ngày càng trở thành một yếu tố quan 
trọng trong cuộc tranh đua giữa các 
nhà sản xuất để chiếm lấy thị trường. 
Sức lôi cuốn ban đầu đối với người 
tiêu dùng chính là hình dáng bên 
ngoài và tính cạnh tranh của các kiểu 
dáng liên quan tới sản phẩm nhờ các 
đặc điểm thẩm mỹ trực quan rõ rệt, 
sự tiện dụng, tính năng ưu việt do áp 
dụng công nghệ.  

Một kiểu dáng hấp dẫn thị hiếu 
người tiêu dùng sẽ làm tăng giá trị 
thương mại của sản phẩm và có thể 
coi là một loại tài sản quan trọng của 
nhà sản xuất. Do vậy, kiểu dáng đó 
phải được bảo hộ để chống lại việc 
các đối thủ cạnh tranh sao chép nó và 
hưởng lợi bất hợp pháp trên thành 
quả sáng tạo và đầu tư của nhà sản 
xuất. Khi KDCN được bảo hộ thì chủ 
sở hữu kiểu dáng có độc quyền sử 
dụng KDCN. Mọi hành vi sử dụng 
KDCN được bảo hộ mà không xin 
phép chủ sở hữu đều bị coi là xâm 
phạm quyền đối với KDCN. 

Kiểu dáng công nghiệp là hình 
dáng bên ngoài của sản phẩm, được 
thể hiện bằng đường nét, hình khối, 
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màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu 
tố này. Điểm mấu chốt là kiểu dáng 
công nghiệp phải có tính mới và khả 
năng áp dụng công nghiệp để sản 
xuất ra các sản phẩm, tái tạo bằng 
phương pháp công nghiệp hay thủ 
công nghiệp. 

Thực trạng vi phạm bảo hộ kiểu 
dáng công nghiệp tại Việt Nam  

Theo thống kê, mỗi năm Cục Quản 
lý Thị trường phát hiện và xử lý hàng 
nghìn vụ việc liên quan đến việc sản 
xuất và tiêu thụ hàng hóa có kiểu 
dáng nhái các kiểu dáng đã được 
đăng ký bảo hộ KDCN. Thực trạng 
này không những gây thiệt hại cho 
các doanh nghiệp làm ăn chân chính 
cả về uy tín và doanh thu mà còn trực 
tiếp gây thiệt hại đến quyền lợi người 
tiêu dùng. 

 Nạn hàng giả, hàng nhái vẫn là 
một vấn đề bức xúc trong cả nước. 
Hầu hết các vụ xâm phạm quyền 
SHCN đều liên quan đến nhãn hiệu 
và kiểu dáng công nghiệp. Tính tổng 
số trên cả nước trong năm 2011, nhãn 
hiệu có 1.561 vụ đã xử lý; về kiểu 
dáng công nghiệp có 107 vụ bị xử lý 
với tổng số tiền phạt là 264.354.000 
đồng.  

Có thể nhắc đến một vài ví dụ điển 
hình của tình trạng vi phạm kiểu dáng 
công nghiệp đang tràn ngập trên thị 
trường. Mở đầu với cái tên Duy Lợi 
đã trở nên rất quen thuộc trong ngành 
võng xếp Việt Nam về cuộc chiến 
chống hàng giả, hàng nhái. Sau hành 

trình khó khăn, tốn kém, năm 2004, 
Công ty TNHH Duy Lợi đã thắng 
một vụ kiện tại Nhật Bản và năm 
2005 đã thắng một vụ kiện khác tại 
Mỹ về việc vi phạm KDCN. Tuy 
nhiên, không lâu sau đó, Duy Lợi lại 
phải đau đầu vì tình trạng vi phạm 
kiểu dáng võng xếp của doanh nghiệp 
ở thị trường Việt Nam. Năm 2005, 
Duy Lợi tuyên bố có tất cả 16 cơ sở, 
doanh nghiệp sản xuất võng xếp vi 
phạm kiểu dáng độc quyền sản phẩm 
võng xếp của mình. 

Hiện nay, Việt Nam có đầy đủ các 
biện pháp, chế tài xử lý các hành vi vi 
phạm về sở hữu trí tuệ nói chung và 
KDCN nói riêng. Tuy nhiên, công tác 
thực thi nhìn chung còn yếu, hầu như 
mới sử dụng biện pháp xử phạt hành 
chính (vì quy trình giải quyết đơn 
giản và nhanh nhất). Các biện pháp 
xử lý hình sự còn phức tạp, tốn kém 
và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ 
thường gặp nhiều khó khăn trong 
việc thực hiện bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ của mình bằng biện pháp này.
                             Tổng hợp  

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Thuỵ Điển chế tạo mắt ruồi  

Ý tưởng sáng tạo 
 Người mù màu… sẽ nhìn thấy 
màu 

Những người mắc chứng mù màu 
đã có thể cảm nhận được màu sắc 
nhờ loại kính râm đặc biệt do công ty 
EnChroma phát minh. 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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Cụ thể, mắt kính sẽ chặn một số 

quang phổ ánh sáng một cách có 
chọn lọc, đưa dải ánh sáng trở lại 
quang phổ "có thể nhìn được" đối với 
người mù màu. 

Tuy nhiên số lượng người sử dụng 
loại kính này còn rất hạn chế, bởi giá 
của mỗi chiếc kính từ 329 - 699 
USD. 

Theo Thế giới mới 
  

 Loại gel đặc biệt giúp cầm máu 
chỉ 12 giây 

VetiGel là một loại gel đặc biệt 
được chiết xuất từ tảo, có tác dụng 
cầm máu nhanh chỉ với 12 giây.    
Gel được cấu tạo từ những sợi nhỏ, sẽ 
lắp ghép vào nhau như những miếng 
xếp hình để che kín miệng vết 
thương. Tấm gel phủ lên miệng vết 
thương sẽ được tích hợp theo các mô 
bị tổn thương, do đó người dùng 
không phải bận tâm về việc lau rửa 
hay loại bỏ nó. 

Theo dự tính, cuối năm 2015 loại 
gel này sẽ được thử nghiệm trong 
ngành thú y và nếu đạt kết quả tốt sẽ 
sớm được áp dụng trên người. 

Theo Thế giới mới 
 

 Công nghệ sửa gen CRISPR 

Năm 2015, Tạp chí Khoa học danh 
tiếng của Hoa Kỳ đã công bố "Đột 
phá của năm" là công nghệ chỉnh sửa 
gen được các chuyên gia cho rằng sẽ 
làm thay đổi cuộc sống - có tiềm 
năng tạo ra cuộc cách mạng trong y 
học, khoa học cơ bản và nông 
nghiệp. 

 
Công cụ chỉnh sửa gen gọi là 

CRISPR (Nhóm các đoạn ngắn đối 
xứng lặp lại thường xuyên - clustered 
regularly interspaced short 
palindromic repeats) - được lấy từ 
một protein của vi khuẩn - cho phép 
các nhà khoa học cắt và dán các phần 
ADN cụ thể, mở đường cho các 
phương pháp điều trị hay chữa bệnh 
mới cho các bệnh di truyền.  

CRISPR đã 2 lần xuất hiện trong 
danh sách các đột phá của năm, năm 
2012 và 2013, với vị trí thứ nhì được 
gộp cùng với các kỹ thuật chỉnh sửa 
gen khác. Nhưng năm nay nó tách ra 
khỏi nhóm, thể hiện sức mạnh thực 
sự của mình trong một loạt các thành 
tựu ngoạn mục.  

Năm nay, các nhà nghiên cứu đã có 
thể sử dụng CRISPR để xóa 62 bản 
sao ADN của một retrovirus trong hệ 
gen của con lợn, có thể có những tác 
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động lớn đối với những người cần nội 
tạng. 

Khả năng CRISPR để chuyển một 
gen một cách chính xác vào đúng vị 
trí, so với các kỹ thuật trước đó, cùng 
với khả năng đáp ứng và việc sử dụng 
tương đối dễ dàng trong phòng thí 
nghiệm, làm cho nó trở thành một 
công cụ sửa gen mong muốn, các nhà 
khoa học cho biết. 

Nghiên cứu CRISPR đã bắt đầu 
trong các tế bào soma (không sinh 
sản). "Những nghiên cứu sớm nhất sẽ 
là sự can thiệp soma với các loại tế 
bào gốc máu khác nhau", Pilar 
Ossorio, giáo sư luật và đạo đức sinh 
học tại Viện nghiên cứu Morgridge 
tại Đại học Wisconsin-Madison, nói 
tại hội nghị thượng đỉnh chỉnh sửa 
gen. 

Về mặt lý thuyết, liệu pháp này có 
thể giúp những người mắc một số 
loại bệnh tiểu đường do các tế bào 
tuyến tụy không sản xuất đủ insulin. 
Chúng ta sẽ thấy một loạt CRISPR sử 
dụng trong việc chỉnh sửa ADN của 
tế bào được lấy ra ngoài của cơ thể và 
sau đó đưa trở lại một người. 

CRISPR cũng sẽ được sử dụng 
trong nông nghiệp. Chúng ta có thể 
sử dụng nó để thao tác ADN thực vật 
một cách dễ dàng- chúng ta sẽ thấy 
thêm rất nhiều cây trồng biến đổi gen 
và có lẽ sẽ có tranh cãi về cách xử lý 
chúng theo nghĩa pháp lý. 

Tóm lại, nếu các nhà khoa học có 
thể mơ về một thao tác gen, thì 

CRISPR giờ đây có thể làm cho ước 
mơ đó thành sự thật. Dù tốt hay xấu, 
tất cả chúng ta hiện đang sống trong 
thế giới của CRISPR. 

 Theo Vista.gov.vn 
 

 Phát hiện ung thư qua xét 
nghiệm máu 

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Y khoa 
Stanford (Mỹ) đã phát triển một thử 
nghiệm có thể phát hiện nhanh bệnh 
nhân bị ung thư, xác định được loại 
ung thư cũng như mức độ tiến triển 
của khối u. 

Theo các bác sĩ, phương pháp mới 
này đã được thử nghiệm hiệu quả 
trong việc phát hiện một số loại ung 
thư phổ biến bao gồm ung thư vú, 
phổi và tuyến tiền liệt. Phương pháp 
này thậm chí có thể được sử dụng để 
sàng lọc bệnh nhân khỏe mạnh hoặc 
có những dấu hiệu ẩn chứa nguy cơ 
cao. Tế bào ung thư khi xuất hiện 
sẽ phát triển một cách liên tục và sau 
khi chết, nó giải phóng ADN vào 
máu. Tuy nhiên, ngay cả bệnh nhân 
ung thư ở giai đoạn muộn cũng sẽ chỉ 
có một lượng rất nhỏ của ADN này 
trong máu.  

Thử nghiệm mới này cũng được hy 
vọng có thể giúp xác định sự tiến 
triển của khối u, loại khối u để giúp 
bác sĩ đưa ra những phương pháp 
điều trị thích hợp. 

Theo Chinhphu.vn 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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 Sản xuất nhiên liệu mới từ bột 
đá và tảo 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học 
Nelson Mandela Metropolitan 
(NMMU), Nam Phi đã sản xuất được 
nhiên liệu mới được gọi là Coalgae 
từ tảo và bột than đá, tác động tích 
cực đến môi trường. 

 
Nhóm nghiên cứu do GS. Ben 

Zeelie dẫn đầu, cho rằng sản phẩm 
mới là bước đột phá trong sản xuất 
nhiên liệu đốt cháy sạch vì nó sử 
dụng thành phần chính là bột than đá, 
chất thải của qui trình khai khoáng. 
Trên thực tế, 30% than đá bị thất 
thoát dưới dạng bột trong hoạt động 
khai khoáng và mỗi năm khoảng 50-
60 triệu tấn bột than đá được chôn 
lấp. Quá trình khai khoáng không chỉ 
gây rủi ro môi trường do chất thải 
giải phóng các hóa chất nguy hại tiềm 
tàng vào đất trong thời gian dài, mà 
còn gây tổn thất lớn về kinh tế. Khai 
thác bột than đá để sản xuất nhiên 
liệu khắc phục cả hai hạn chế này.  

 Để sản xuất nhiên liệu mới, nhóm 
nghiên cứu trồng tảo trong các hồ 
nhân tạo rộng lớn, trước khi thu gom 
lại và trộn lẫn với chất thải bột than 
đá. Sản phẩm tạo thành dưới dạng 
bánh than được sấy khô. 

 Những bánh than đó có thể được 
nung nóng không cần oxy ở nhiệt độ 
khoảng 450°C và còn đốt cháy không 
thải khói để sản xuất nhiên rắn, nhiên 
liệu đốt cháy sạch và dầu thô chất 
lượng cao. Dầu mỏ có thể được xử lý 
tại các nhà máy lọc dầu, trong khi sản 
phẩm rắn phù hợp được sử dụng như 
than đá để sản sinh nhiệt và năng 
lượng.  

 Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu 
khối lượng lớn bột than đá trên thế 
giới được sử dụng để sản xuất 
Coalgae, nguồn nhiên liệu này sẽ trở 
nên phổ biến trên toàn cầu. Theo ước 
tính, chỉ riêng Nam Phi cũng có thể 
tạo ra đủ bột than đá để đáp ứng 40% 
nhu cầu dầu thô của nước này.  

 Mặc dù việc sử dụng Coalgae 
mang lại lợi ích môi trường to lớn và 
sản phẩm cuối cùng có chất lượng 
cao, nhưng không tác động mạnh đến 
chi phí nhiên liệu. Nhóm nghiên cứu 
đang thử nghiệm để xác định chi phí 
sản xuất nhiên liệu Coalgae trên quy 
mô lớn. Theo các nhà nghiên cứu, các 
tổ chức từ các quốc gia trên toàn cầu 
từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc, đã và 
đang thể hiện sự quan tâm đến nhiên 
liệu này. 

 Theo canthostnews.vn 
 

  Chế tạo thành công pin natri – 
ion hiệu suất cao 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học 
Quốc gia Pháp cho biết họ đã phát 
triển thành công một nguyên mẫu thử 
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nghiệm pin natri-ion cung cấp hiệu 
suất và tuổi thọ cao hơn so với pin 
lithium-ion. Điều này có thể mở 
đường cho việc thương mại hóa pin 
natri-ion trong tương lai. 

 
Có nguyên tắc hoạt động giống như 

pin lithium-ion, các ion natri trong 
pin mới cũng di chuyển từ điện cực 
này sang điện cực khác trong môi 
trường dung môi lỏng để tạo ra dòng 
điện. 

Ưu điểm của vật liệu natri là rẻ và 
phổ biến hơn so với lithium nhưng 
điểm hạn chế là nó có trọng lượng 
nặng hơn. Điều này có nghĩa là công 
nghệ pin natri-ion sẽ khó có thể trở 
thành hiện thực trên điện thoại di 
động, máy tính bảng, máy tính xách 
tay... những thiết bị có xu hướng 
ngày càng nhẹ, mỏng và nhỏ gọn 
hơn. Thay vào đó, công nghệ này có 
thể được ứng dụng trên các xe ô tô 
điện và các thiết bị có kích thước lớn 
khác. 

Pin natri-ion cũng có thể được 
dùng để lưu trữ năng lượng từ các 
thiết bị thu năng lượng mặt trời, năng 
lượng gió để sử dụng trong trường 
hợp ánh nắng yếu hoặc ít gió. 

 Theo VNE 
 
 Thỏi vàng nhẹ như không khí 

Các nhà khoa học Thụy Sĩ đã tạo 
ra vàng ở dạng bọt rắn - dạng vật 
chất nhẹ nhất của các kim loại quý 
từng được chế tạo các nhà nghiên 
cứu từ ETH Zurich đã tổng hợp thành 
công một khối bọt vàng 20 carat, nhẹ 
đến mức nổi trên bề mặt lớp bọt sữa 
của cốc cà phê cappuchino.  

 
Loại bọt vàng này nhẹ hơn hàng 

nghìn lần so với vàng khối thông 
thường ở cùng thể tích, nhưng lại gần 
như không thể phân biệt được bằng 
mắt thường. 

Giáo sư Raffaele Mezzenga, trưởng 
nhóm nghiên cứu cho biết,  loại bọt 
vàng này còn được gọi là aerogel 
(một dạng gel ở trạng thái hỗn hợp 
khí-rắn), nhẹ hơn hàng nghìn lần so 
với vàng thông thường, nhẹ hơn cả 
nước và nhẹ ngang với không khí. 

Bọt vàng trông không khác gì so 
với thỏi vàng thông thường, nhưng lại 
rất mềm và dễ uốn bằng tay. 98% của 
bọt vàng là không khí, chỉ có 2% là 
từ một hỗn hợp rắn. Hỗn hợp rắn này 
chỉ chứa 80% là vàng, còn lại là sợi 
sữa. 

Bọt vàng được tổng hợp bằng cách 
đun nóng sữa để hình thành các sợi 
protein ở kích thước nano mét. 
Những sợi này sau đó được nhúng 



                                          Số 179 - 1/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 16 
 

vào dung dịch muối của vàng. Các 
sợi protein sẽ xen kẽ nhau thành một 
mạng lưới chứa những hạt vàng bị 
tinh thể hóa bên trong, dẫn đến một 
mạng lưới sợi và hạt vàng dạng gel. 

Vì sấy khô có thể làm hỏng cấu 
trúc bọt vàng, các nhà khoa học đã 
chọn một quá trình làm khô tinh tế và 
phức tạp hơn là sử dụng ôxít các-bon. 
Phương pháp này giúp cho các hạt 
vàng được kết tinh trực tiếp trong quá 
trình sản xuất các cấu trúc lưới sợi 
protein, tạo sự đồng nhất cao, có hình 
dáng và màu sắc giống hệt vàng kim 
loại thông thường. 

Tính chất của bọt vàng cũng có thể 
được thay đổi bằng cách tác động tới 
quá trình chế tạo. 

Vật liệu mới này có thể được sử 
dụng trong rất nhiều các ứng dụng 
hiện nay của vàng. Bọt vàng có ưu 
thế nhẹ, kích thước nhỏ và cấu trúc 
xốp, có thể ứng dụng trong chế tác 
đồng hồ, trang sức, làm chất xúc tác 
cho các phản ứng hóa học do có bề 
mặt tiếp xúc lớn, hoặc được sử dụng 
trong các thiết bị hấp thụ hoặc phản 
xạ ánh sáng.  

 Theo  Vusta.vn 
 

 Chống oxy hoá và hỗ trợ điều trị 
ung thư bằng keo vàng nano 

Nhóm nghiên cứu của ThS. Đỗ Thị 
Phượng Linh, Viện sốt rét - ký sinh 
trùng - côn trùng TP.HCM vừa hoàn 
thành đề tài nghiên cứu đáng chú ý là 
“Chế tạo dung dịch keo vàng nano 

carboxymethyl chitosan bằng kỹ thuật 
bức xạ, ứng dụng làm chất chống oxy 
hóa, hỗ trợ trong điều trị ung thư”.  

Kết quả bước đầu của hướng 
nghiên cứu này là cơ sở cho việc tiếp 
tục nghiên cứu phát triển ứng dụng 
chế phẩm trong việc phát hiện sớm tế 
bào ung thư, qua đó tạo ra bước đột 
phá trong việc chẩn đoán và điều trị 
ung thư, một căn bệnh đang ngày 
càng bùng phát hiện nay... 

Đề tài nghiên cứu này được tiến 
hành tại Viện sốt rét-ký sinh trùng-
côn trùng, và Trung tâm hạt nhân 
TP.HCM. Theo đó đề tài đã nghiên 
cứu chế tạo chế phẩm vàng nano 
bằng phương pháp chiếu xạ sử dụng 
carboxylmethyl chitosan làm chất ổn 
định, và xác định hoạt tính chống oxy 
hóa cũng như sự phân bố của hạt 
vàng nano in vivo trong quy mô 
phòng thí nghiệm (trên chuột nhắt 
trắng). 

Bước đầu đề tài đã đạt được những 
kết quả như sau: Chế tạo được dung 
dịch keo vàng nano; Chế phẩm keo 
vàng nano ổn định sau 6 tháng lưu trữ 
ở điều kiện nhiệt độ 4 độ C (có xu 
hướng tăng nhẹ kích thước hạt khi 
bảo quản ở nhiệt độ bình thường 
trong phòng). 

Chế phẩm keo vàng nano khi thử 
nghiệm cho thấy không gây ảnh 
hưởng đến các chỉ số huyết học, sinh 
hóa ở chuột nhắt trắng (sau khi tiêm 
trực tiếp vào tĩnh mạch đuôi). Chế 
phẩm keo vàng nano này có hoạt tính 
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chống oxy hóa cao, nồng độ vàng 
nano càng cao thì hiệu quả chống oxy 
sẽ càng cao và đạt hiệu quả cao nhất 
ở nồng độ 0,375 mM với hơn 90% 
sau 10 phút. Hoạt tính chống oxy hóa 
của keo vàng nano có xu hướng tăng 
dần theo thời gian. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, chế 
phẩm keo vàng nano này hứa hẹn có 
nhiều triển vọng ứng dụng trong mỹ 
phẩm và nhất là trong việc chẩn đoán, 
điều trị ung thư. 

Công nghệ nano đang có những 
bước phát triển mạnh trong những 
năm gần đây. Trong công nghệ sinh 
học, các vật liệu nano đang là một 
hướng mà các nhà khoa học đang tập 
trung nghiên cứu ứng dụng, vì vật 
liệu nano có khả năng ứng dụng rất 
cao do kích thước của nano so sánh 
được với kích thước của tế bào; virus; 
protein... Với kích thước nhỏ bé và có 
thể “ngụy trang” giống như các thực 
thể sinh học khác, và có thể thâm 
nhập vào các tế bào hay virus, nên 
các phần tử nano được xem như là 
một vũ khí mới của các nhà khoa học 
trong mục tiêu điều trị bệnh. 

Trong y học vàng là một vật liệu 
quan trọng có lịch sử sử dụng hàng 
nghìn năm. Huyền phù vàng đã được 
sử dụng như một dược liệu từ thời 
trung cổ cho các bệnh có liên quan 
đến tim mạch, động kinh, kiết lỵ; hoa 
liễu... Ngày nay vàng ít được nhắc 
đến như một dược liệu vì sự tiến bộ 
của khoa học đã tổng  hợp được 

nhiều loại thuốc thay thế vai trò của 
vàng. 

 
Vàng nano hay keo vàng nano 

được chọn vì các nhà nghiên cứu cho 
rằng các hạt vàng cỡ nano có khả 
năng hấp thụ ánh sáng mạnh, và dễ 
nhận biết qua kính hiển vi. Bề mặt 
hạt vàng nano được kết hợp với 
kháng thể có chức năng bám vào tế 
bào ung thư, nhờ đó hạt vàng nano có 
áp lực với tế bào ung thư gấp 6 lần tế 
bào bình thường. Một nghiên cứu 
khác còn ghi nhận vàng có thể đẩy 
mạnh hệ miễn dịch qua đó giúp cho 
làn da thêm tươi sáng, tóc bóng mượt, 
ngăn chặn được quá trình lão hóa. 
Vàng có thể thẩm thấu đến 99% vào 
lớp tế bào đáy giúp kích thích sinh 
sản những tế bào khỏe mạnh, làm 
chậm quá trình lão hóa của collagen 
và elastin. Do đó vàng nano có thể 
ngăn cản được tình trạng da chảy xệ, 
làm sáng da qua việc làm chậm sự 
sản sinh melalin, giúp phục hồi nét 
thanh xuân, giúp da tươi trẻ, rạng rỡ... 
Vì vậy vàng nano cũng rất hứa hẹn 
ứng dụng lĩnh vực mỹ phẩm.  

Theo Vusta.vn 
 

 
 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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QUY ĐỊNH VỀ BẢO HỘ TÀI 
SẢN TRÍ TUỆ LÀ GIỐNG CÂY 
TRỒNG MỚI 

Liên quan đến vấn đề này, ngày 
20/4/2001, Chính phủ Việt Nam đã 
ban hành Nghị định số 13/2001/NĐ-
CP quy định về bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ đối với giống cây trồng mới. 
Theo đó, giống cây trồng mới sẽ được 
bảo hộ theo một hệ thống riêng biệt 
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn trực tiếp quản lý. Đến nay, 
với Phần IV của Luật Sở hữu trí 
tuệ, pháp luật về bảo hộ tài sản trí 
tuệ là giống cây trồng mới tiếp tục 
được hoàn thiện. 

Theo đó, giống cây trồng được bảo 
hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
là giống cây được chọn tạo hoặc phát 
hiện và phát triển, thuộc danh mục 
giống cây trồng được bảo hộ do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
ban hành, có tính mới, tính khác biệt, 
tính đồng nhất, tính ổn định và có tên 
phù hợp. Theo định nghĩa trên, có thể 
hiểu chủ thể được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ đối với giống cây trồng 
mới bao gồm hai nhóm chính: 

Thứ nhất, là người chọn tạo ra tài 
sản trí tuệ là giống cây trồng mới. 
Đây là những chủ thể đã tạo ra giống 
cây trồng mới, chưa từng tồn tại 
trước đó trong thế giới tự nhiên bằng 
những phương tiện kỹ thuật nhất 
định. Pháp luật không đặt ra bất kỳ 
giới hạn cụ thể nào đối với hình thức, 
trình độ kỹ thuật trong việc thực hiện 

quy trình tạo giống cây trồng được 
bảo hộ. Đó có thể là thao tác kỹ thuật 
đơn giản như lựa chọn và lọc giống 
cây cho đến những công nghệ phức 
tạp, hiện đại như công nghệ chuyển 
gien, cấy ghép gien … 

Thứ hai, là người phát hiện và phát 
triển giống cây trồng. Hiện nay, pháp 
luật Việt Nam chưa có văn bản chính 
thức giải thích một cách cụ thể về 
khái niệm “phát hiện và phát triển 
giống cây trồng”. Tuy nhiên, nếu căn 
cứ vào đặc điểm pháp lý nói chung 
của quyền sở hữu trí tuệ, có thể 
khẳng định rằng, một người chỉ có 
công đơn thuần trong việc phát hiện 
ra giống cây trồng mới sẽ không 
được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối 
với giống cây trồng đó. 

Do vậy, khái niệm “phát triển” 
được sử dụng ở đây như là một sự bổ 
sung cần thiết, là điều kiện đủ để 
được nhà nước xem xét cấp bằng độc 
quyền đối với tài sản trí tuệ là giống 
cây trồng đã được phát hiện. Hành vi 
“phát triển giống cây trồng được phát 
hiện” có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt 
với hành vi “sáng tạo giống cây 
trồng”. Nếu hành vi “sáng tạo giống 
cây trồng” bao gồm những hoạt động 
cải tiến hoặc cải tạo đối với các tính 
trạng di truyền căn bản của cây trồng, 
nhằm mục đích tạo ra giống cây trồng 
có các tính trạng di truyền mới, thì 
hành vi “phát triển giống cây trồng 
được phát hiện” đơn thuần chỉ là 
những tác động tạo nên sự thay đổi 
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nhất định trong quá trình nhân giống 
của cây trồng. 

 
Bảo hộ tài sản trí tuệ là giống cây 

trồng sẽ tạo động lực giúp tạo ra 
các giống cây trồng mới có năng 
suất chất lượng cao 

Theo quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ, giống cây trồng được bảo hộ là 
tài sản trí tuệ, cần phải đáp ứng được 
các tiêu chuẩn sau: 

- Có tính mới: Giống cây trồng 
được coi là có tính mới nếu vật liệu 
nhân giống, hoặc sản phẩm thu hoạch 
của giống cây trồng đó chưa được 
người có quyền đăng ký hoặc người 
được phép của người đó bán hoặc 
phân phối bằng cách khác nhằm mục 
đích khai thác giống cây trồng trên 
lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp 
đơn đăng ký một năm hoặc ngoài 
lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp 
đơn đăng ký sáu năm đối với giống 
cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây 
nho, bốn năm đối với giống cây trồng 
khác. 

- Có tính khác biệt: Giống cây 
trồng được coi là có tính khác biệt 
nếu có khả năng phân biệt rõ ràng với 
các giống cây trồng khác được biết 
đến rộng rãi tại thời điểm nộp đơn, 

hoặc ngày ưu tiên của đơn nếu đơn 
được hưởng quyền ưu tiên. 

Theo Khoản 2, Điều 160 của Luật 
Sở hữu trí tuệ, giống cây trồng đã 
được biết đến rộng rãi, bao gồm: 
giống cây trồng mà vật liệu nhân 
giống hoặc sản phẩm thu hoạch của 
giống đó đã được sử dụng một cách 
rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc 
gia nào; giống cây trồng được bảo hộ 
hoặc được đăng ký trong danh mục 
loài cây ở bất kỳ quốc gia nào; giống 
cây trồng là đối tượng trong đơn đăng 
ký của bất kỳ quốc gia nào, trừ khi 
đơn này bị từ chối và giống cây trồng 
mà bản mô tả chi tiết của giống đó đã 
được công bố. 

Theo đó, đối tượng có khả năng 
được sử dụng làm đối chứng trong 
quá trình thẩm định tính phân biệt 
của giống cây trồng đăng ký bảo hộ 
là bất kỳ một quần thể cây trồng nào 
đã được biết đến một cách rộng rãi. 
Pháp luật không đặt ra một giới hạn 
kỹ thuật nào đối với tính trạng di 
truyền của nguồn cây trồng được sử 
dụng làm vật liệu đối chứng. 

Tuy nhiên, xếp đối tượng của đơn 
đăng ký bảo hộ giống cây trồng ở bất 
kỳ quốc gia nào làm đối chứng cho 
các đối tượng giống cây trồng nộp 
đơn yêu cầu bảo hộ theo pháp luật 
Việt Nam có phần chưa thuyết phục. 
Về mặt nguyên tắc, đơn đăng ký bảo 
hộ giống cây trồng như một tài sản trí 
tuệ tại bất kỳ quốc gia nào đều chỉ 
được công bố sau một thời hạn nhất
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định. 
Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đối 

với giống cây trồng do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
trực tiếp quản lý 

Nếu tại thời điểm nộp đơn hoặc 
ngày ưu tiên của đơn đang được xem 
xét, thì không thể xếp các giống cây 
trồng là đối tượng của đơn nộp ở 
nước ngoài nhưng chưa được công bố 
vào quần thể cây trồng đã được biết 
đến một cách rộng rãi. Do vậy, việc 
coi đối tượng này như một nguồn đối 
chứng để thẩm định tính phân biệt 
của giống cây trồng nộp đơn đăng ký 
bảo hộ trong nước là không hợp lý. 

- Có tính đồng nhất: Giống cây 
trồng được coi là có tính đồng nhất 
nếu có sự biểu hiện như nhau về các 
tính trạng liên quan, trừ những sai 
lệch trong phạm vi cho phép đối với 
một số tính trạng cụ thể trong quá 
trình nhân giống. Thuật ngữ “các tính 
trạng liên quan” nhằm chỉ các tính 
trạng được yêu cầu bảo hộ của giống 
cây trồng. Nói một cách khác, tính 
đồng nhất không được xem xét đối 
với các tính trạng không tham gia vào 
các đặc điểm di truyền của quần thể 
cây trồng mới được bảo hộ theo quy 
định. 

- Có tính ổn định: Giống cây trồng 
được coi là có tính ổn định nếu các 
tính trạng liên quan của giống cây 
trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện 
như mô tả ban đầu, không bị thay đổi 
sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi 

chu kỳ nhân giống trong trường hợp 
nhân giống theo chu kỳ. 

- Có tên gọi phù hợp: Tên gọi của 
giống cây trồng được coi là phù hợp 
nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân 
biệt được với tên của giống cây trồng 
khác đã được biết đến một cách rộng 
rãi trong cùng một loài hoặc loài 
tương tự. Người nộp đơn chứng nhận 
một giống cây trồng mới là tài sản trí 
tuệ phải đăng ký cùng một tên gọi 
phù hợp cho giống cây trồng như đã 
được đăng ký ở các quốc gia khác, 
trừ trường hợp tên gọi đã đăng ký ở 
quốc gia khác vi phạm các điều cấm 
quy định tại Khoản 3, Điều 163 Luật 
Sở hữu trí tuệ. 

Luật Sở hữu trí tuệ cũng đã có 
những quy định cần thiết liên quan 
đến thủ tục xác lập quyền và bảo vệ 
giống cây trồng mới như một tài sản 
trí tuệ được quy định tại Khoản 1, 
Điều 164 quy định như sau: “Để 
được bảo hộ quyền đối với giống cây 
trồng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện 
việc nộp đơn đăng ký bảo hộ cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đối với 
giống cây trồng”.  

Hiện nay, việc đăng ký bảo hộ tài 
sản trí tuệ đối với giống cây trồng do 
Bộ Nông nghiệp và Pthát triển nông 
thôn trực tiếp quản lý. 

 Theo Vietq.vn 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Nghiệm thu dự án Tuyên truyền sở 
hữu trí tuệ trên Đài Phát thanh 
Truyền hình tỉnh BR-VT 

Ngày 24/12/2015, Sở KH&CN tổ 
chức Hội đồng nghiệm thu dự án 
“Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) trên Đài Phát 
thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu” (Chương trình SHTT và 
cuộc sống) do CN Huỳnh Thị Thanh 
Triều - Phó Giám đốc Trung tâm Tin 
học và Thông tin KHCN (Sở 
KH&CN) làm chủ nhiệm. 

Mục tiêu dự án nhằm nâng cao 
nhận thức của các doanh nghiệp, 
người tiêu dùng, nhà quản lý và cộng 
đồng về SHTT hướng đến mục tiêu 
am hiểu, chấp hành và thực thi 
nghiêm túc Pháp luật về SHTT. Hỗ 
trợ phát triển các giá trị tài sản trí tuệ 
của doanh nghiệp thông qua các hình 
thức quảng bá trên các phương tiện 
truyền thông đại chúng. Khai thác kết 
quả, phát triển chương trình “Chấp 
cánh Thương hiệu” và tạo thêm một 
sân chơi tương tác trên truyền hình. 

Dự án đã tổ chức thực hiện được 
gần 50 tin trong mục thông tin SHTT 
với nội dung là các hoạt động, sự 
kiện về SHTT trên địa bàn tỉnh và 
toàn quốc. Tổ chức thực hiện 20 
phóng sự và 04 tọa đàm.  

Theo đánh giá của các thành viên 
Hội đồng nghiệm thu, dự án đã đạt 
được các nội dung, mục tiêu đề ra 
như thực hiện đúng tiến độ nội dung 
và hoàn thành phát sóng 24 chương 

trình trên Đài PT-TH tỉnh BR-VT. 
Gồm 20 chương trình phim phóng sự 
“Sở hữu trí tuệ và Cuộc sống” với nội 
dung lồng ghép của 19 phim tình 
huống và 4 chương trình tọa đàm về 
sở hữu trí tuệ và cuộc sống, xây dựng 
được bộ ngân hàng câu hỏi đáp gồm 
200 câu ở 3 lĩnh vực về kiến thức sở 
hữu trí tuệ như sở hữu công nghiệp, 
quyền tác giả và quyền liên quan đến 
quyền tác giả, quyền đối với giống 
cây trồng. Nội dung các chương trình 
đa dạng và phong phú, đề cập đến 
hầu hết các lĩnh vực của quyền Sở 
hữu trí tuệ theo pháp luật hiện hành.  

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao 
ý nghĩa thực tiễn của Dự án và đồng 
ý nghiệm thu đạt loại Khá. 

Theo Sở KH&CN 
 

Ký kết hợp tác về sở hữu trí tuệ 
giữa Việt Nam và Lào 

Ngày 07/11/2015, tại thủ đô Viên 
Chăn, nước CHDCND Lào, Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ 
Trần Việt Thanh và Cục trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ nước CHDCND Lào Khanlasy 
Keobounphanh đã ký Bản ghi nhớ 
hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và 
Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Lào. 

Chứng kiến lễ ký có Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ nước CHDCND 
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Lào Boviengkham Vongdala, Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
nước CHDCND Lào Sakkhone 
Chaluenvong, Phó Chủ tịch Phân ban 
hợp tác Việt Nam - Lào Hoàng Xuân 
Hải cùng nhiều đại diện Bộ Khoa học 
và Công nghệ hai nước.  

 
Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực 

sở hữu trí tuệ giữa Cục Sở hữu trí tuệ 
Việt Nam (NOIP) và Cục Sở hữu trí 
tuệ quốc gia Lào (DIPL) được ký kết 
với mục tiêu đẩy mạnh hệ thống sở 
hữu trí tuệ của Việt Nam và Lào 
thông qua tăng cường hợp tác giữa 
NOIP và DIPL trong quản trị sở hữu 
trí tuệ, vận hành cơ quan sở hữu trí 
tuệ, nâng cao nhận thức công chúng 
về sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn 
nhân lực. Trên cơ sở Bản ghi nhớ, 
Cục Sở hữu trí tuệ hai nước sẽ xây 
dựng các hoạt động hợp tác cụ thể và 
sớm đưa vào triển khai. 

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác 
giữa hai cơ quan đánh dấu một bước 
phát triển mới của mối quan hệ song 
phương trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, 
tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động 
hợp tác trong tương lai, góp phần 
củng cố mối quan hệ hữu nghị hợp 
tác đặc biệt giữa hai nước. 

Theo Noip.gov.vn 

Trao giải cuộc thi “Sáng kiến vì 
cộng đồng” năm 2015 

Sáng 4/1, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng 
sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam phối hợp với Đại học 
Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao giải 
Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" 
2015 và phát động Phong trào thi 
đua sáng tạo. 

Phát động từ tháng 6/2015, Ban tổ 
chức nhận được 177 hồ sơ sáng kiến 
đến từ các cá nhân và tập thể trong cả 
nước, tham dự các lĩnh vực Văn hóa, 
Giáo dục, Y tế, Giao thông, KH&CN, 
Du lịch… 

 
Qua hai vòng thẩm định, xét duyệt, 

Ban tổ chức lựa chọn ra 11 sáng kiến 
xuất sắc, tiêu biểu nhất để trao giải, 
trong đó có một giải nhất, hai giải 
nhì, ba giải ba và năm giải khuyến 
khích. 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng 
chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: 
Cuộc thi không chỉ nhằm tôn vinh 
các nhà khoa học và thành tựu 
KH&CN, tuyên truyền, phổ biến tri 
thức khoa học mà còn nâng cao nhận 
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thức và khơi dậy niềm tự hào về trí 
tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao 
động sáng tạo trong các tầng lớp nhân 
dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam. 

Theo Nhân dân 
 

Quyết định thành lập Quỹ Chống 
hàng giả 

Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Bộ 
Nội Vụ có Quyết định số 1815/QĐ-
BNV về việc cấp phép thành lập và 
công nhận Điều lệ Quỹ  Chống hàng 
giả. Theo đó, Cấp giấy thành lập và 
công nhận Điều lệ Quỹ Chống hàng 
giả. Quỹ Chống hàng giả được phép 
hoạt động sau khi Bộ trưởng Bộ Nội 
Vụ công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt 
động và công nhận thành viên Hội 
đồng quản lý Quỹ, theo Điều lệ Quỹ  
và quy định của pháp luật. 

 
Quỹ Chống hàng giả chịu sự quản 

lý nhà nước của Bộ Công Thương và 
các bộ, ngành liên quan về lĩnh vực 
Quỹ hoạt động. 

Quỹ Chống hàng giả có tư cách 
pháp nhân, con dấu và tài khoản 
riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và 
phương tiện hoạt động. 

Quỹ Chống hàng giả là Quỹ xã hội 
được tổ chức và hoạt động không vì 
lợi ích lợi nhuận, nhằm mục đích: 

Huy động mọi nguồn lực tài chính, 
tài sản, vật chất của xã hội vào hoạt 
động chống hàng giả vì một môi 
trường kinh doanh lành mạnh; 

Tài trợ cho Hiệp hội Chống hàng 
giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam, 
Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu 
dùng về tài chính, tài sản, vật chất 
cho hoạt động chống hàng giả; 

Tài trợ cho các cơ quan thông tấn, 
báo chí, cơ quan truyền thông, cơ 
quan truyền hình về tài chính, tài sản, 
vật chất cho hoạt động chống hàng 
giả; 

Tài trợ cho các doanh nghiệp, cá 
nhân cho hoạt động chống hàng giả; 

Khen thưởng cho các tổ chức, cơ 
quan thực thi pháp luật và cá nhân 
phát hiện được hàng giả; 

Phối hợp với Hiệp hội chống hàng 
giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam 
tổ chức các hội nghị, hội thảo, 
chuyên đề liên quan đến hàng giả. 

Quỹ được hình thành từ nguồn vốn 
đóng góp ban đầu của các sáng lập 
viên và tự tạo trên cơ sở vận động, 
quyên góp, vận động tài trợ của các 
cá nhân tổ chức trong nước và nước 
ngoài theo quy định của pháp luật để 
thực hiện các hoạt động trong lĩnh 
vực chống hàng giả. 

Theo tamnhin.net.vn 
 

Hội nghị Tổng kết công tác năm 
2015 của Viện Khoa học Sở hữu trí 
tuệ 
    Ngày 12/12/2015, Viện Khoa học
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sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị Tổng 
kết thực hiện công tác năm 2015, 
chương trình công tác năm 2016.  

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Quang 
Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Sở 
hữu trí tuệ tổng kết hoạt động năm 
2015 với kết quả đạt được cụ thể như:  
Viện đã thực hiện 01 đề tài cấp Bộ 
với nội dung nghiên cứu về tình hình 
dịch chuyển tài sản trí tuệ của Việt 
Nam cho nước ngoài và ảnh hưởng 
của tình hình đó đối với sự phát triển 
kinh tế, xã hội. 09 đề tài cấp cơ sở 
với các nội dung nghiên cứu 
nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể 
về sở hữu trí tuệ, có giá trị ứng dụng 
trực tiếp cho công tác giám định, đào 
tạo tại Viện hoặc là những tài liệu 
tham khảo để xây dựng pháp luật, 
chính sách về sở hữu trí tuệ. Công tác 
đào tạo nhân lực về quản trị tài sản trí 
tuệ cũng được Viện chủ động triển 
khai nhằm đáp ứng nhu cầu của các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông 
qua các chương trình đào tạo phối 
hợp và chuyên sâu cho các doanh 
nghiệp, trường đại học, viện nghiên 
cứu và các tổ chức khoa học, công 
nghệ. Công tác giám định về sở hữu 
công nghiệp tiếp tục đi vào nền nếp, 
được hoàn thiện theo hướng nâng cao 
chất lượng giám định, phù hợp với 
pháp luật.  Các đơn yêu cầu/trưng cầu 
giám định được xử lý kịp thời, đúng 
thời hạn và theo hợp đồng. Kết luận 
giám định được các cơ quan thực thi 
sử dụng như một cơ sở quan trọng 

phục vụ cho việc giải quyết tranh 
chấp, xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp. Các công tác khác như hành 
chính, đối ngoại, thông tin, kỹ 
thuật… được triển khai đầy đủ, kịp 
thời, bảo đảm sự vận hành ổn định 
của Viện.  

Theo most.gov.vn 
 

Buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả vẫn nóng 

Cuộc chiến chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả vẫn 
“nóng bỏng” và ngày càng có nhiều 
diễn biến mới. 

Thông tin trên được ông Nguyễn 
Văn Cẩn, Phó tổng cục trưởng Tổng 
cục Hải quan, cho hay trong sáng 
16/12, tại cuộc họp thông báo về kết 
quả công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả năm 2015.  

Tính đến ngày 15/11/2015, các lực 
lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, 
xử lý 186.989 vụ việc vi phạt, tăng 
6,47% so với cùng kỳ năm trước, 
khởi tố gần 1.123 vụ với hơn 1.281 
đối tượng. 

Theo ông Nguyễn Văn Cẩn, thực tế 
đấu tranh cho thấy, tình hình buôn lậu 
ngày càng có diễn biến phức tạp với 
các thủ đoạn ngày càng tinh vi, các 
đối tượng thường xuyên thay đổi 
phương thức, thủ đoạn, tuyến đường, 
địa bàn hoạt động để vi phạm. 

Tổng kết của Ban chỉ đạo 389 quốc 
gia cho thấy, các đối tượng buôn lậu, 
gian lận thương mại thường tập trung 
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vào các mặt hàng với lợi nhuận cao 
như: ma túy, pháo nổ, rượu, bia, 
thuốc lá điếu, mỹ phẩm, gia cầm và 
sản phẩm của gia cầm, đồ điện tử, 
điện lạnh, hàng tiêu dùng các loại, 
thực phẩm chức năng và các mặt 
hàng cấm là sản phẩm của động vật 
hoang dã, thiết bị y tế cũ, đã qua sử 
dụng... 

Theo báo Hải quan 
 

Tầm quan trọng của hoạt động 
quản trị tài sản trí tuệ 

Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn TP HCM, Viện Khoa 
học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN 
và Sở KH&CN TP HCM vừa tổ chức 
hội thảo "Phát triển và Chuyển giao 
Tài sản Trí tuệ" và lễ trao Giấy 
chứng nhận quản trị viên tài sản trí 
tuệ cho 90 chuyên viên, trưởng bộ 
phận và giám đốc tài sản trí tuệ tại 
các doanh nghiệp, trường đại học, 
viện nghiên cứu trên địa bàn TP 
HCM. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh 
khẳng định: 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, trường, 
viện là rất quan trọng để tạo một môi 
trường rộng rãi cho việc vận 
dụng pháp luật sở hữu trí tuệ 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.  
Trên cương vị Cục trưởng Cục Sở 

hữu trí tuệ, ông Trần Việt Thanh cho 
hay, Chương trình Hỗ trợ phát triển 
Tài Sản Trí tuệ được bắt đầu triển 
khai từ năm 2006, qua 10 năm thực 
hiện, chương trình đã hỗ trợ hầu hết 
63 tỉnh thành trên cả nước, qua đó 
các địa phương đã xác định được vai 
trò của công tác sở hữu trí tuệ và 
nâng cao được nhận thức của xã hội 
về sở hữu trí tuệ. 

 Hiện nay, hầu hết 63 tỉnh thành địa 
phương đều coi hoạt động sở hữu trí 
tuệ là một trong những hoạt động rất 
quan trọng trong việc thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội địa phương và 
chúng ta đã xây dựng và bảo hộ được 
một loạt các cái sản phẩm của các địa 
phương dưới dạng các chỉ dẫn địa lý, 
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 
nhận. Trong đó có các sản phẩm rất 
nổi tiếng như "nước mắm Phú 
Quốc".  

Theo Vietq.vn 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
Trao giải thưởng cho “Top 10 
thương hiệu thực phẩm tốt nhất” 

Chiều 3/1/2016, Hội Kỹ thuật an 
toàn thực phẩm Việt Nam phối hợp 
với Bộ Công thương trao giải thưởng 
cho các sản phẩm thực phẩm tốt nhất 
tại Việt Nam năm 2015. 

Giải thưởng “Top 10 thương hiệu 
thực phẩm tốt nhất Việt Nam” được 
trao cho các nhãn hàng sữa IZZI của 
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Công ty CP Sữa Hà Nội (Hanoimilk), 
xúc xích Đức Việt, bia Đại Việt... 

Được biết, giải thưởng này là một 
trong những nội dung thực hiện 
Nhóm chương trình hỗ trợ phát triển 
hệ thống phân phối hàng Việt Nam ổn 
định và bền vững do Bộ Công 
Thương chủ trì, gắn với Cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 – 
2020 do Bộ Chính trị phát động. Giải 
thưởng góp phần quan trọng trong 
việc định hướng cho người tiêu dùng, 
đồng thời giúp cho các thương hiệu 
có sản phẩm chất lượng cao, phù hợp 
tiêu chuẩn và tiêu chí môi trường 
xanh bền vững được đông đảo người 
tiêu dùng biết đến, trả họ về đúng với 
vị trí xứng đáng trên thị trường. 

Theo báo Giao thông 
 

Phát hiện công ty sản xuất nước 
khoáng Lavie giả ở Hà Nội 

Với thủ đoạn lấy vỏ bình nước 
khoáng thiên nhiên Lavie đóng nước 
vào, sau đó dán Capseal (màng co) 
và nhãn Lavie lên miệng, Công ty đã 
tiêu thụ ở Hà Nội. 

 
Hồi 15h ngày 24/12/2015, Đội 6, 

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội 
phạm về môi trường, Công an TP Hà 

Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều 
tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế 
và chức vụ, Công an quận Hoàng Mai 
đấu tranh khám phá chuyên án, bắt 
quả tang  Phạm Thanh Bình (29 tuổi), 
trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú 
Thọ điều khiển xe máy BKS: 30F6 – 
7186 đang vận chuyển 10 bình nước 
khoáng thiên nhiên Lavie nghi là 
hàng giả. 

Tiến hành khai thác nhanh, Bình 
thừa nhận đang vận chuyển bình 
nước khoáng thiên nhiên Lavie của 
Công ty Cổ phần Hoàng Sa Việt 
Nam, có trụ sở và xưởng sản xuất tại 
số 26, ngõ 230 Định Công, phường 
Định Công (Hoàng Mai) do Phạm 
Kim Thành làm giám đốc. 

Tiến hành khám xét tại xưởng sản 
xuất nước uống đóng chai của công 
ty có địa chỉ nêu trên, cơ quan Công 
an đã phát hiện tại đây rất nhiều nhãn 
Lavie và Capseal (màng co) nghi là 
giả. Trong đó, nhãn mác Lavie có 
loại đã qua sử dụng, có loại chưa sử 
dụng. Tại khu vực rửa bình, đóng 
nước vào bình, dây chuyền chiết rót 
đóng nắp và nơi để thành phẩm, bao 
bì rất nhiều nhãn mác Lavie và 
Capseal (màng co). 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm 
Kim Thành và  nhân viên của công ty 
tại ngõ 202, Định Công Hạ, phường 
Định Công, cơ quan Công an tiếp tục 
phát hiện các loại nhãn Lavie và 
Capseal (màng co) và một số thành 
phẩm nước khoáng thiên nhiên Lavie
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loại 19 lít nghi là hàng giả. 
Tang vật thu giữ gần 300 nhãn mác 

của các thương hiệu nước uống trên. 
Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã mời 
Phạm Kinh Thành; Đoàn Thị Thắm - 
kế toán; Lương Văn Tiến nhân viên 
sản xuất; Lương Mạnh Hùng nhân 
viên sản xuất, vận chuyển; Phạm 
Thanh Bình nhân viên vận chuyển và 
Đào Văn Nam lái xe ô tô cho công ty 
đến trụ sở Công an làm việc. 

Chiều 25/12, tại cơ quan điều tra, 
Thành khai nhận, từ tháng 2/2015, 
Thành tiếp quản công ty, lợi dụng 
việc công ty có xưởng sản xuất nước 
uống đóng chai Aloha và ký hợp 
đồng tiêu thụ sản phẩm Lavie với 
Công ty TNHH Lavie nên đã nghĩ ra 
cách làm giả nước đóng bình Lavie. 

Với thủ đoạn lấy vỏ bình nước 
khoáng thiên nhiên Lavie đóng nước 
vào, sau đó các đối tượng vận chuyển 
bình đã đóng về nơi ở của Thành và 
nhân viên để dán Capseal (màng co) 
và nhãn Lavie lên miệng bình, đưa đi 
tiêu thụ với giá ngang bằng sản phẩm 
thật là 55 nghìn đồng/bình. 

Để tránh bị phát hiện, các đối 
tượng sản xuất làm nhiều đợt, bán hết 
lại sản xuất tiếp. Theo trinh sát của 
Đội 6, các đối tượng rất tinh vi khi 
nhằm vào người tiêu dùng không để ý 
đến những thay đổi ở nắp bình và ở 
cổ bình nước khoáng thiên nhiên 
Lavie 19 lít. 

Hiện Công an quận Hoàng Mai 
đang tập trung đấu tranh với các đối 

tượng để làm rõ hành vi sản xuất, 
buôn bán nước khoáng thiên nhiên 
Lavie giả. 

Theo báo Công an nhân dân 
 

Triệt phá cơ sở kinh doanh bugi 
giả nhãn hiệu NGKI 

Mới đây, ngày 07/12/2015, Công ty 
Vina CHG phối hợp Đội Quản lý thị 
trường(QLTT) 5A, Chi cục QLTT TP. 
HCM đã phát hiện và xử lý vi phạm 
một cơ sở kinh doanh phụ tùng xe 
máy giả, cụ thể là nhãn hiệu bugi 
NGK của Nhật Bản. Đội QLTT số 5 
đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản 
xử phạt hành chính đối với cơ sở này. 

 
Theo thông tin từ QLTT TP. HCM, 

cơ sở kinh doanh bugi nhãn hiệu 
NGK giả trên là một cửa hàng sửa xe 
máy và kinh doanh phụ tùng xe máy, 
có địa chỉ tại số 506 Nguyễn Thái 
Sơn, Phường 5, Q. Gò Vấp, TP. 
HCM, do ông Lê Việt Thắng (sinh 
năm 1953) làm chủ. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng 
chức năng đã phát hiện được khá 
nhiều bugi giả mạo nhãn hiệu NGK. 
Cụ thể, có 47 cái bugi nhãn hiệu 
NGK ghi do Thái Lan sản xuất và 25 
cái bugi NGK ghi trên bao bì do Nhật 
sản xuất. Lực lượng chức năng đã 
tiến hành xử phạt hành chính đối với 
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hành vi trưng bày hàng hoá giả mạo 
nhãn hiệu của cơ sở trên với mức 
phạt là 6.000.000 đồng, kèm theo đó 
là các xử phạt bổ sung như đình chỉ 
hoạt động kinh doanh trong phạm vi 
02 tháng và tiêu hủy ngay lập tức 
toàn bộ số bugi giả nhãn hiệu NGK 
nói trên. NGK (NGK  Spark Plugs 
Co.,Ltd) là công ty có trụ sở tại 
Nagoya, Nhật Bản, hoạt động trong 
nhiều ngành công nghiệp như tàu 
thủy, ô tô, điện tử, y tế… và nổi tiếng 
ở Việt Nam với linh kiện dành cho ô 
tô, xe máy, đặc biệt là bugi. 

Theo chg.gov.vn 
 

Giải thưởng Sao Khuê: Cú hích 
doanh nghiệp trong hội nhập 

Ngày 6/1/2016, tại Hà Nội, Hiệp 
hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ 
thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức 
lễ phát động Chương trình danh hiệu 
Sao Khuê 2016.   

Giải thưởng Sao Khuê là hoạt động 
thường niên của VINASA kể từ năm 
2003, được tổ chức dưới sự bảo trợ 
của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Sau 13 năm phát triển, Sao Khuê đã 
trở thành danh hiệu uy tín nhất của 
ngành phần mềm và dịch vụ công 
nghệ thông tin (CNTT). 

 

Từ năm 2003 đến nay, Sao Khuê 
đã được trao cho 735 lượt sản phẩm, 
dịch vụ CNTT tiêu biểu. Sao Khuê 
2016 có nhiều thay đổi mang tính đột 
phá. Điểm mới đầu tiên là mở rộng 
các lĩnh vực được trao Danh hiệu Sao 
Khuê bao gồm: Giao thông vận tải, 
Quản lý bán hàng; Y tế, chăm sóc sức 
khỏe và làm đẹp; Du lịch, quản lý 
nhà hàng/khách sạn; Smart home; 
ứng dụng di động cho giáo dục và 
đào tạo. Thứ hai, đó là năm nay lần 
đầu tiên danh hiệu “Top 10 Sao Khuê 
2016” sẽ được bình chọn dành cho 10 
sản phẩm, dịch vụ xuất sắc nhất trong 
số các sản phẩm dịch vụ được công 
nhận “Danh hiệu Sao Khuê 2016”, 
dựa trên hiệu quả kinh tế, xã hội, 
doanh thu, thị phần, số lượng khách 
hàng sử dụng, công nghệ độc đáo… 
của sản phẩm. 

Sự đổi mới này giúp các doanh 
nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh trong 
hội nhập với AEC, TPP. 

Theo kế hoạch, các doanh nghiệp 
có thể đăng ký các sản phẩm, dịch vụ, 
giải pháp tham gia Chương trình 
Danh hiệu Sao Khuê từ nay đến hết 
ngày 1/3/2016. Công tác bình chọn sẽ 
diễn ra trong tháng 3/2016. Lễ công 
bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2016 
sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào cuối 
tháng 4/2016.  

Hồ sơ và hướng dẫn tham dự, 
doanh nghiệp có thể tham khảo trên 
website: www.danhhieusaokhue.vn. 

Theo báo Công thương 


