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SỞ HỮU TRÍ TUỆ: TẬP TRUNG 
THỰC THI 

Các cơ quan quản lý cần tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
việc thực thi các quy định về sở hữu 
trí tuệ hơn nữa, để không chỉ bảo 
đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 
chủ thể sở hữu sáng chế, mà còn bảo 
đảm cân bằng giữa lợi ích xã hội, lợi 
ích cộng đồng với lợi ích của các cá 
thể. 

Việt Nam vừa kết thúc đàm phán 
Hiệp định Thương mại tự do  với EU 
(EVFTA) cuối năm 2015. Cùng với 
Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP), EVFTA dự kiến sẽ tạo 
ra những tác động lớn tới nhiều chính 
sách của Việt Nam trong thời gian 
tới, trong đó có lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ (SHTT). 

Trên thực tế, SHTT là lĩnh vực mà 
đối tác EU đặc biệt quan tâm và có 
các yêu cầu cam kết cả về nội dung 
và thực thi cao đối với Việt Nam. 

Từ góc độ của Việt Nam, việc bảo 
đảm tuân thủ cam kết cao về SHTT 
đặt ra những thách thức lớn, từ tiêu 
chuẩn bảo hộ, lẫn cơ chế thực thi. Do 
đó, để tuân thủ các cam kết này của 
EVFTA, Việt Nam chắc chắn sẽ phải 
sửa đổi, điều chỉnh pháp luật cho phù 
hợp. 

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán 
Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại 

Việt Nam, ngày 1/3, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI) đã tổ chức hội thảo “Rà soát 
pháp luật Việt Nam với các cam kết 
về SHTT trong EVFTA” nhằm lấy ý 
kiến của doanh nghiệp, chuyên gia 
cho dự thảo kết quả rà soát mà VCCI 
đã thực hiện. 

Rà soát của VCCI nhằm xác định 
các quy định khác biệt, chưa tương 
thích giữa pháp luật Việt Nam về 
SHTT với các cam kết cụ thể của 
EVFTA, từ đó đề xuất giải pháp sửa 
đổi pháp luật và thực thi từ góc độ 
của doanh nghiệp nhằm bảo đảm tuân 
thủ Hiệp định theo cách thức có lợi 
nhất cho các doanh nghiệp. 

Theo chuyên gia Phạm Phú Khánh 
Toàn, các quy định về SHTT của Việt 
Nam tương đối hoàn chỉnh, tuy 
nhiên, điều quan trọng là vấn đề thực 
thi như thế nào. 

Các cơ quan quản lý như Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), Cục Quản 
lý thị trường (Bộ Công Thương), 
cùng các đơn vị chức năng cần tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
việc thực thi các quy định về SHTT 
hơn nữa, để không chỉ bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể 
sở hữu sáng chế, sở hữu sản phẩm trí 
tuệ, mà còn bảo đảm cân bằng giữa 
lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng với 
lợi ích của các cá thể. 

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, rất 
nhiều nghĩa vụ trong EVFTA, không 
chỉ bao gồm nghĩa vụ bảo hộ, mà còn 
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là yêu cầu bảo hộ “đầy đủ”, “hiệu 
quả”. Trong khi đó, thực tế thực thi 
bảo hộ SHTT ở Việt Nam có nhiều 
bất cập và có lẽ còn ở mức độ hiệu 
quả khá xa so với yêu cầu. 

Thứ hai, kết quả rà soát cho thấy, 
hiện chỉ có 4 cam kết mà pháp luật 
Việt Nam chưa ghi nhận và thực sự 
tương thích là: Quyền độc quyền 
công bố đến công chúng của người 
biểu diễn, nhà sản xuất các bản ghi 
âm, ghi hình; quy trình và cách thức 
bảo hộ đối với 169 chỉ dẫn địa lý của 
EU liệt kê trong EVFTA; cam kết bù 
đắp thời hạn sáng chế dược phẩm cho 
những chậm trễ trong cấp phép lưu 
hành; nguyên tắc suy đoán về quyền 
của người có tên trên tác phẩm … 

Theo báo Điện tử Chính phủ 
 

ĐƯA SỞ HỮU TRÍ TUỆ THÀNH 
MỘT NGÀNH KINH TẾ 

“Sở hữu trí tuệ (SHTT) phải khắc 
phục được những tồn tại trong giai 
đoạn trước đó, phải là một ngành 
kinh tế thực sự, trở thành động lực 
phát triển doanh nghiệp của đất 
nước” - Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục 
SHTT Trần Việt Thanh phát biểu. 

Phát triển tài sản trí tuệ từ hoạt 
động sáng tạo 

Xây dựng chiến lược quốc gia về 
SHTT với mục tiêu đến năm 2030 có 
được một hệ thống SHTT “hành động 
kịp thời, thực thi hiệu quả, thúc đẩy 
sáng tạo, gia tăng giá trị” là chủ đề 

buổi tọa đàm do Cục SHTT Việt 
Nam phối hợp với Tổ chức SHTT thế 
giới (WIPO) tổ chức vào ngày 8/3. 

 
Tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
kiêm Cục trưởng Cục SHTT Trần 
Việt Thanh thừa nhận một thực tế, 
tuy SHTT là một trong những lĩnh 
vực quan trọng trong việc phát triển 
KH&CN nói riêng và phát triển kinh 
tế nói chung, nhưng so với yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước trong xu thế hội nhập tích cực 
và sâu rộng, lĩnh vực SHTT ở Việt 
Nam hiện chưa đáp ứng được yêu cầu 
thực tế và nhiệm vụ của mình. 

Thứ trưởng xác định, để SHTT 
thực sự trở thành một động lực phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ 
KH&CN - mà cụ thể là Cục SHTT - 
có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, 
đó là phải khắc phục được những tồn 
tại về lĩnh vực này trong giai đoạn 
trước đó. SHTT phải là một ngành 
kinh tế thực sự, trở thành một động 
lực phát triển doanh nghiệp của đất 
nước. 

Thực hiện nhiệm vụ đó, Cục SHTT 
đã xây dựng dự thảo Chiến lược 
SHTT quốc gia Việt Nam. Chia sẻ về 
chiến lược này, ông Lê Ngọc Lâm - 
Phó Cục trưởng Cục SHTT - cho 
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biết: Mục tiêu của hệ thống SHTT 
quốc gia là khuyến khích, thúc đẩy 
hoạt động sáng tạo đổi mới, phát triển 
công nghệ, giúp doanh nghiệp phát 
triển bền vững, đảm bảo khả năng 
cạnh tranh lành mạnh, góp phần thúc 
đẩy sự phát triển của KH&CN và 
kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó 
tạo ra các đối tượng của Sở hữu trí 
tuệ. 

Theo ông Lê Ngọc Lâm, trong quá 
trình xây dựng hệ thống chiến lược 
quốc gia về SHTT, WIPO đã giúp 
Việt Nam rất nhiều, như việc cung 
cấp kiến thức chuyên môn, công cụ 
và ý kiến tư vấn. 

“Quan hệ chiến lược thông qua 
việc xây dựng chiến lược phù hợp với 
các chính sách và mục tiêu phát triển 
hiện tại của đất nước, hỗ trợ việc 
triển khai chiến lược SHTT quốc gia” 
- ông Lâm nói. 

Bảo vệ và kinh doanh chất xám 
Đánh giá tầm quan trọng của Chiến 

lược SHTT quốc gia Việt Nam, ông 
Ye Min Than - cán bộ chương trình 
cao cấp Vụ Châu Á - Thái Bình 
Dương thuộc WIPO - nhấn mạnh: 
“SHTT là yếu tố rất quan trọng trong 
sự phát triển của các nền kinh tế, sự 
phát triển đó phụ thuộc vào chất xám 
chứ không phải các điều kiện đất đai, 
khí hậu, tài nguyên... Nó thể hiện sự 
phụ thuộc nhiều hơn của nền kinh tế 
vào tri thức của con người. Từ đó 
chúng ta có thể thấy rằng, nếu không 
có được chiến lược SHTT quốc gia rõ 

ràng thì sẽ không thể thúc đẩy sự phát 
triển của nền kinh tế”. 

Dự thảo Chiến lược SHTT quốc 
gia xác định mục tiêu nâng cao hiệu 
quả của hệ thống xác lập quyền. Đến 
năm 2030, Việt Nam phải xây dựng 
được một hệ thống xác lập quyền 
SHTT hiện đại, thời hạn xử lý đơn 
được rút ngắn, chất lượng xử lý bảo 
đảm và có tính minh bạch, thân thiện 
với người nộp đơn. Các mục tiêu 
khác là tăng cường hoạt động sử 
dụng, khai thác tài sản trí tuệ, bảo 
đảm tài sản trí tuệ trở thành một trong 
những nguồn lực chính cho sự tăng 
trưởng của doanh nghiệp và nền kinh 
tế thông qua việc sử dụng, khai thác 
tài sản trí tuệ; tạo ra mô hình tăng 
trưởng sản xuất, kinh doanh dựa trên 
kết quả hoạt động sáng tạo - các đối 
tượng SHTT có chất lượng cao. 
Doanh nghiệp thành chủ thể chính tạo 
ra các đối tượng SHTT quan trọng. 
Cũng theo dự thảo chiến lược, trường 
đại học và viện nghiên cứu trở thành 
lực lượng sáng tạo quan trọng các tài 
sản SHTT. Để các mục tiêu này thành 
hiện thực, việc hoàn thiện chính sách, 
pháp luật về bảo vệ quyền SHTT cần 
được đặt ra, cụ thể như sắp xếp lại 
cấu trúc cơ chế thực thi quyền SHTT; 
nâng cao năng lực bộ máy thực thi 
quyền SHTT; tăng cường bảo vệ 
quyền SHTT của tổ chức, cá nhân 
Việt Nam ở nước ngoài.  

Kỳ vọng vào chiến lược này, Thứ 
trưởng Trần Việt Thanh khẳng định: 
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“Bản thân SHTT không phải là mục 
đích, mà là một công cụ để thực hiện 
các mục tiêu chính sách công và các 
mục tiêu phát triển”. 

Theo Khoa học và Phát triển 
 

VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ NGÀY CÀNG PHỔ BIẾN 

Vấn đề này được phân tích sâu tại 
hội nghị tăng cường năng lực thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu 
trí tuệ tổ chức trong hai ngày 17-18/3 
tại Hà Nội. 

Chịu tác động lớn từ TPP 
Trao đổi về các cam kết của Việt 

Nam trong việc thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ theo hiệp định TPP, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lê Ngọc 
Lâm đánh giá, Việt Nam là một trong 
những nước chịu nhiều tác động nhất. 
“Yêu cầu về SHTT của TPP tác động 
toàn diện lên hệ thống pháp luật và có 
những chuẩn mực quá cao về bảo hộ 
quyền SHTT của chủ sở hữu thực sự 
chưa phù hợp với trình độ phát triển 
về kinh tế, xã hội của Việt Nam hiện 
nay, đặc biệt là việc bảo hộ độc 
quyền đối với dữ liệu thử nghiệm 
dược phẩm và nông hóa phẩm, việc 
kéo dài thời hạn bảo hộ quyền tác 
giả”. 

Vì vậy, để thực hiện một số nghĩa 
vụ lớn, theo ông Lâm, Việt Nam 
được dành thời gian chuyển tiếp nhất 
định để một mặt thực hiện việc chuẩn 
bị các điều kiện cần thiết nêu trên, 
mặt khác để đời sống xã hội tăng 

thêm một mức nữa và nhờ đó tăng 
thêm sức chịu đựng trước tác động 
giá cả của cơ chế độc quyền SHTT. 

Cũng theo ông Lâm, với việc tham 
gia TPP cũng như các FTA khác, 
Chính phủ sẽ tiếp tục hướng tới các 
chuẩn mực tiên tiến về bảo hộ của 
khu vực và thế giới, nhằm mục tiêu 
tạo ra môi trường kinh doanh lành 
mạnh để thu hút sự đầu tư ổn định lâu 
dài của các doanh nghiệp trong khu 
vực TPP nói riêng và doanh nghiệp 
nước ngoài nói chung. 

Phát hiện nhiều vụ xâm phạm sở 
hữu trí tuệ 

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn 
Như Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra Bộ 
Khoa học và Công nghệ cho biết 
trong năm 2015, Thanh tra Bộ đã 
triển khai 54 cuộc thanh tra các cơ sở 
sản xuất và bán hàng giả, hàng xâm 
phạm sáng chế và các đối tượng 
SHCN khác đang được bảo hộ tại 
Việt Nam. 

Theo đó, Thanh tra Bộ đã phát hiện 
và ban hành quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính đối với 40 cơ sở có 
hành vi vi phạm các quy định quản lý 
nhà nước liên quan đến việc sử dụng 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
nhãn hiệu, tên thương mại với tổng số 
tiền xử phạt trên 1,6 tỷ đồng. Cũng 
theo kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ 
đã tịch thu tiêu hủy hàng nghìn sản 
phẩm giả mạo nhãn hiệu; buộc loại 
bỏ yếu tố vi phạm đối với hơn 73 
nghìn sản phẩm xâm phạm quyền sở 
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hữu công nghiệp và buộc tiêu hủy 
gần 17 nghìn tem, nhãn, vật phẩm 
mang yếu tố vi phạm các lĩnh vực về 
SHTT. 

Trao đổi tại hội nghị, Phó Cục 
trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Văn 
Trực cũng cho biết trong năm 2015, 
lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát 
hiện 631 vụ sản xuất, buôn bán hàng 
giả, xâm phạm Sở hữu trí tuệ trong 
đó đã khởi tố 113 vụ, 145 bị can, 
chuyển xử lý hành chính 497 vụ, phạt 
tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. 

Theo Khoa học và Phát triển 

 

 
 
THIẾU KINH PHÍ QUẢNG BÁ 
CHO CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 

Không chú trọng xây dựng, bảo hộ 
dẫn địa lý và quảng bá cho các sản 
phẩm hàng hóa tại địa phương thì 
việc mai một đặc sản địa phương là 
khó tránh khỏi. 

 
Đề cập đến chỉ dẫn địa lý, ông 

Trần Việt Hùng, nguyên Cục trưởng 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và 
Công nghệ). Chỉ  dẫn địa lý không 
đơn thuần là giúp người tiêu dùng 

nhận biết được xuất xứ địa lý của 
hàng hóa, chỉ dẫn địa lý còn đóng vai 
trò tích cực trong việc liên hệ đến 
chất lượng của sản phẩm, bao gồm 
những đặc điểm của sản phẩm mà chỉ 
có được do nguồn gốc địa lý của nó.  

Do đó, nếu các địa phương, doanh 
nghiệp không chú trọng việc xây 
dựng, bảo hộ chỉ dẫn địa lý và quảng 
bá cho các sản phẩm hàng hóa tại địa 
phương thì việc mai một những đặc 
sản địa phương là khó tránh khỏi. 

Theo ông Trần Việt Hùng, một 
trong những tài sản trí tuệ có thể thấy 
rất rõ là chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn địa lý 
chẳng qua là những đặc sản của các 
địa phương mang tên địa lý nào đó và 
nó sẽ có giá trị cao hơn sản phẩm 
bình thường cùng loại bởi tính chất 
đặc thù. Cho nên nếu ta bảo hộ tốt thì 
có thể thu được những giá trị gia tăng 
lớn hơn nhiều so với giá trị bình 
thường của sản phẩm. Một quả bưởi 
ví dụ chỉ có 10.000 đồng nhưng nó có 
chỉ dẫn địa lý ví dụ như Năm Roi, 
Bình Minh hay bưởi da xanh Bến Tre 
có thể đạt đến 70-80 ngàn đồng/quả. 
Rõ ràng giá trị gia tăng của nó rất 
lớn. Nước mắm cũng vậy, nước mắm 
thường thì rất rẻ nhưng nước mắm 
Phú Quốc thì ngay cả trong nước và 
quốc tế thì đều có giá trị rất cao. Nếu 
chúng ta xác định được chỉ dẫn địa lý 
liên quan đến sản phẩm nào, thực 
hiện việc đăng ký bảo hộ và quản lý 
nó một cách tốt nhất và giai đoạn 
cuối là phát triển thị trường tiêu thụ 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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sản phẩm đấy, đảm bảo luôn luôn đạt 
được giá trị chất lượng và uy tín đối 
với sản phẩm đó thì chắc chắn sẽ 
mang lại giá trị rất lớn cho địa 
phương và cho đất nước. 

Ông Trần Việt Hùng cho biết, cho 
đến nay luật pháp Việt Nam đã bảo 
hộ 42 chỉ dẫn địa lý, đó là một kết 
quả rất tốt. Nhưng đó mới chỉ chủ 
yếu ở khâu công nhận, còn khâu quản 
lý chất lượng sản phẩm vẫn còn chưa 
được chú trọng thực hiện tốt trong 
thời gian qua. Không làm tốt khâu 
quản lý chất lượng sản phẩm sẽ dẫn 
đến tình trạng các sản phẩm khác 
mạo danh để bán ra thị trường gây 
ảnh hưởng uy tín chất lượng và sẽ 
làm mai một chỉ dẫn và làm cho 
người tiêu dùng không có lòng tin 
nữa.  

“Một điều nữa là hiện nay quảng 
cáo cho chỉ dẫn địa lý còn rất hạn 
chế, các doanh nghiệp và địa phương 
đều cho rằng không có kinh phí. Đây 
là một thiệt thòi. Ví dụ, hồi Lạng Sơn 
hoặc quế Văn Yên chẳng hạn, có thể 
bán rất chạy trong thị trường, nhất là 
thị trường quốc tế nhưng rất tiếc một 
cái bảng hiệu, banner tuyên truyền về 
sản phẩm tại địa phương đó không 
có. Ngay cả điều đơn giản như vậy 
không làm được thì nói gì quảng bá 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng hay trong hội chợ thương mại. 
Cho nên nếu muốn phát triển sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý chúng ta 
phải có những nỗ lực mới bằng hành 

động chứ không phải nói bằng lời 
nữa”- ông Hùng nhấn mạnh. 

Cũng theo ông Hùng, khi gia nhập 
TPP, đây sẽ là động lực để phát triển 
mà chúng ta không nắm được điều đó 
thì chắc chắn sẽ lỡ cơ hội. Không áp 
dụng được sự phát triển của sở hữu 
trí tuệ trong TPP thì Việt Nam sẽ bỏ 
lỡ cơ hội một lần nữa. Cơ quan quản 
lý các chỉ dẫn địa lý của địa phương 
thường là các hiệp hội, các sở 
KH&CN… Quản lý đó là quản lý nội 
bộ nhưng cũng phải rất nghiêm ngặt 
nếu không sản phẩm sẽ tự làm hại 
chính bản thân mình. Nếu một đơn vị 
làm không đồng bộ, có những người 
làm không tốt, chất lượng kém nhưng 
vẫn cố để gắn mác mạo danh thì sẽ 
làm mai một chỉ dẫn địa lý. Nếu nơi 
khác không có chỉ dẫn địa lý mà chỉ 
sang cái chỉ dẫn địa lý thì một lần 
nữa lại làm mất lòng tin vào chỉ dẫn 
địa lý. 

Ở đây vài trò kiểm soát chính là 
các cơ quan chức năng trong hình 
thức thực thi quyền bao gồm Quản lý 
thị trường, Công an kinh tế…và sự 
quyết tâm của chính địa phương sở 
hữu chỉ dẫn địa lý trong việc ngăn 
chặn tình trạng mạo danh của các sản 
phẩm đã được bảo hộ. 

Theo ông Hùng, hiện nay việc truy 
xuất nguồn gốc liên quan đến các cơ 
quan chủ quản là Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, cơ quan xuất 
nhập khẩu… nhưng để truy xuất 
nguồn gốc chỉ dẫn địa lý thì có những 
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quy chế riêng, nhìn vào sản phẩm 
phải biết của ai đưa ra và truy nguồn 
nếu sản phẩm không đạt chất lượng 
và quy trách nhiệm cho đơn vị quản 
lý. Không chỉ truy xuất nguồn gốc 
bình thường mà truy xuất cả việc đáp 
ứng về các tiêu chuẩn đã đăng ký bảo 
hộ với nhà nước. 

 Ông Trần Việt Hùng cho biết, nếu 
ta không có đăng ký chỉ dẫn địa lý và 
bảo hộ ở nước ngoài thì rõ ràng 
chúng ta bán với giá rất thấp. Ví dụ 
như gạo Việt Nam, gạo phải tính đến 
chất lượng, trong khi đó gạo Việt 
Nam không có một thương hiệu xác 
định và đăng ký. Trong 42 chỉ dẫn 
địa lý đã đăng ký, có một số là gạo 
nhưng rất nhỏ lẻ và không phát triển 
được trong lúc thương hiệu chính cho 
gạo Việt Nam thì chưa có. Gạo Việt 
Nam đang xuất khẩu không có 
thương hiệu, không đăng ký chỉ dẫn 
địa lý. Một chủng loại gạo chủ lực 
của Việt Nam ra nước ngoài không 
có, mà toàn là bán xô thì bao giờ 
cũng thua thiệt hơn gạo của nước 
ngoài. Nếu là loại gạo ngon thì ta 
thua thiệt rất nhiều lần về giá. Chè 
cũng vậy, chè Việt Nam rất tốt, có 
những loại chè ô long nhưng chúng ta 
không đăng ký bảo hộ được. Các nhà 
xuất khẩu chè chủ lực của Việt Nam 
không đăng ký ra nước ngoài vì vậy 
cho đến bây giờ ta vẫn bán xô và sản 
phẩm chè không có giá trị gia tăng 
đáng kể.  

Tổng hợp 

DOANH NGHIỆP CHÚ Ý NHÃN 
MÁC, BAO BÌ KHI XUẤT KHẨU 
QUA INDONESIA 

Indonesia và Việt Nam đang tăng 
cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. 
Do đó, doanh nghiệp cần chú ý một 
số hàng rào kỹ thuật ở thị trường 
này. 

Cần chú trọng vào nhãn mác, 
bao bì 

Ông Bạch Quốc An - Vụ trưởng 
Vụ Pháp luật Quốc tế (Bộ Tư pháp) 
cho hay, đối với vấn đề hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại hiện nay, 
không phải doanh nghiệp không quan 
tâm mà là doanh nghiệp có quan tâm, 
có nhận biết nhưng do nguồn lực 
không đủ, vốn yếu, trang thiết bị, dây 
chuyền sản xuất, khoa học công 
nghệ còn thiếu nên việc đầu tư cho 
sản xuất, nhất là các sản phẩm về 
nông sản đáp ứng được các tiêu 
chuẩn kỹ thuật rất cao của các quốc 
gia là một vấn đề khó. 

“Hiện nay Việt Nam đa phần là 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn 
lực tài chính, nguồn lực con người để 
đầu tư rất mỏng. Ngoài ra, việc nắm 
bắt thông tin về các tiêu chuẩn kỹ 
thuật của thị trường xuất khẩu cũng là 
một trở ngại đối với các doanh 
nghiệp”, ông Bạch Quốc An nói. 
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Riêng đối với thị trường Indonesia, 
năm 2014, thương mại hai chiều giữa 
hai nước đạt gần 5,4 tỷ USD. Việt 
Nam xuất khẩu sang Indonesia chủ 
yếu các mặt hàng như điện thoại và 
linh kiện, sắt thép, máy móc thiết bị, 
phụ liệu dệt may, hóa chất, cà phê, 
gạo, chè… trong đó chủ yếu xuất 
khẩu hàng điện thoại và linh kiện, 
chiếm tới 35,4% tổng kim ngạch, đạt 
199,3 triệu USD, tăng 66,16%. Mặt 
hàng xuất nhiều đứng thứ hai sang 
Indonesia là sắt thép các loại đạt 95,1 
triệu USD, tăng 103,08%... 

Là quốc gia có mối quan hệ thương 
mại bền vững với Việt Nam, các tiêu 
chuẩn kỹ thuật trong thương mại của 
Indonesia đã trở thành những kiến 
thức thương mại không thể thiếu đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam. 
Theo nghiên cứu của các chuyên gia 
tại Văn phòng TBT thuộc Tổng cục 
Tiêu chuẩn và đo lường Chất lượng – 
Bộ Khoa học và công nghệ, đối với 
thị trường Indonesia, các doanh 
nghiệp cần chú trọng trước tiên vào 
nhãn mác, bao bì. 

Theo đó, việc sử dụng nhãn bằng 
tiếng Bahasa Indonesia là bắt buộc 
đối với tất cả các loại hàng hóa. 
Ngoài trừ những từ không có tiếng 
Indonesia thay thế. Việc ghi nhãn 
'Halal' theo quy định của hai Bộ: Bộ 
Y tế và Bộ Tôn giáo. 

Nhãn sản phẩm thực phẩm phải 
đảm bảo các yếu tố: Ghi sản phẩm đã 
đăng ký và có mã số sản phẩm (mã số 

ML) do Cơ quan Kiểm soát Thực 
phẩm và Dược cấp; Ghi thời hạn sử 
dụng; Ghi bằng tiếng Indonesia; Ghi 
tên và địa chỉ đầy đủ của nhà nhập 
khẩu; Nếu là sản phẩm Halal phải có 
giấy chứng nhận của cơ quan được 
Hội đồng Hồi giáo Indonesia cho 
phép. Trong đó, phẩm màu sử dụng 
trong thực phẩm phải được quy định 
trong các quy chuẩn ghi nhãn riêng. 

Đối với nhãn cho dược phẩm phải 
đảm bảo các yếu tố: Ghi bằng tiếng 
Bahasa Indonesia; Ghi nước xuất xứ; 
Nguồn gốc thành phần; Khối lượng 
và số đăng ký (số đăng ký KL do Bộ 
Y tế cấp); Tên và địa chỉ của nhà sản 
xuất hoặc nhà nhập khẩu; Hướng dẫn 
sử dụng/liều lượng; Thành phần; Giá 
trị năng lượng trên liều dùng; Nồng 
độ cồn (nếu có); Tác dụng phụ 
và cảnh báo (nếu có). 

Đối với thực phẩm chức năng, việc 
đăng ký phải kèm theo các văn bản: 
Giấy chứng nhận an toàn và thử 
nghiệm cảm quan, vật lý-hóa học, vi 
sinh vật, kim loại nặng, tiền chất… 
do phòng thử nghiệm dược của Cơ 
quan quốc gia về kiểm soát thực 
phẩm và dược phẩm (NADFC) chỉ 
định; Giấy chứng nhận kiểm tra độc 
tính từ nước xuất xứ  hoặc từ phòng 
thí nghiệm do NADFC chỉ định. 

Mỹ phẩm và các sản phẩm vệ sinh 
có các yêu cầu về hồ sơ sản xuất, 
phân phối, nhãn mác, bao bì và quảng 
cáo như: Giấy chứng nhận hợp lệ về 
Quy chế thực hành Sản xuất Tốt 
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(GCM) của nước xuất xứ và được 
Đại sứ quán hoặc Lãnh sự Indonesia 
chứng thực; Giấy chứng nhận bán tự 
do (CFS) do cơ quan chính phủ ở 
nước xuất xứ cấp và được Đại sứ 
quán hoặc Lãnh sự Indonesia ở nước 
xuất xứ chứng thực. Nhà xuất khẩu 
cần thông báo cho các nhà nhập khẩu 
và các cơ quan sở tại về các thay đổi, 
nếu có.  

Song song cùng nhãn mác là các 
quy định về bao bì. Theo quy định 
của Indonesia, hàng hóa phải được 
đóng gói chắc chắn trong bao bì tiêu 
chuẩn xuất khẩu và các mặt hàng dễ 
bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm 
cần được xử lý thích hợp và đóng gói 
để tránh hư hỏng. Một số mặt hàng 
như thực phẩm, đồ uống, hàng dệt 
may và các mặt hàng tiêu dùng phải 
đóng gói trong bao bì gốc của nhà sản 
xuất. Mặt bên ngoài của từng bao gói 
phải được dán nhãn ghi chủng loại 
hàng hóa và số lượng hoặc khối 
lượng hàng hóa bên trong. Bao bì 
màu sắc với hình ảnh và thiết kế hấp 
dẫn được người tiêu dùng Indonesia 
ưa thích. 

Một số hàng rào kỹ thuật với 
từng ngành cụ thể 

Với các nhà kinh doanh mặt hàng 
gia súc, các loại thuốc, thực vật sống, 
hạt giống, rau quả,.v.v. cần có thêm 
các giấy chứng nhận đặc biệt khi đưa 
sản phẩm vào Indonesia: 

Nhà xuất khẩu gia súc phải có giấy 
kiểm dịch và có chứng nhận Halal. 

Thuốc nhập khẩu phải có phiếu 
phân tích của nhà sản xuất kèm theo 
tài liệu hướng dẫn bằng tiếng 
Indonesia đối với thuốc không cần 
đơn bác sỹ. 

Các nhà bán lẻ chỉ được bán thuốc 
có pa tăng cho các công ty được công 
nhận (các nhà bán lẻ không được 
đóng gói lại hoặc pha trộn). 

Cây trồng, hạt giống và vật liệu cây 
trồng khác phải có giấy chứng nhận 
kiểm dịch thực vật do cơ quan có 
thẩm quyền của nước xuất xứ cấp 
theo đó xác nhận không có sâu bệnh. 

Trái cây và rau quả phải có giấy 
chứng nhận kiểm dịch thực vật xác 
nhận không có ruồi giấm. 

Cũng như nhiều quốc gia khác, 
Indonesia đặc biệt coi trọng sức khỏe 
cộng đồng do đó rào cản kỹ thuật 
thương mại về sức khỏe cộng đồng 
của Indonesia tương đối khắt khe đối 
với các sản phẩm nhập khẩu.  

Nhà xuất khẩu gia súc phải có giấy 
chứng nhận có kiểm dịch của cơ quan 
nước xuất xứ. Gia súc phải được giết 
mổ theo quy định Halal. Các loại trái 
cây tươi và rau quả phải đáp ứng các 
quy chuẩn về dư lượng thuốc trừ sâu 
tối đa (MRL). 

Trái cây tươi phải được giữ lạnh 
trong 17 ngày ở 2.8 độ C hoặc thấp 
hơn, trước khi nhập khẩu. Sản phẩm 
động vật chỉ được nhập khẩu nếu cơ 
quan Indonesia cho phép. 

Chính sách dược phẩm quốc gia 
năm 1993 khẳng định công ty nước 
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ngoài có thể đăng ký dược phẩm 
thuốc theo toa nếu họ sử dụng thiết bị 
được thiết kế với một thành phần 
công nghệ cao và được thừa nhận bởi 
ngành công nghiệp y tế và là sản 
phẩm nghiên cứu của chính công ty 
đăng ký. 

Tất cả các sản phẩm thực phẩm và 
đồ uống phải được đăng ký tại Cơ 
quan Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm quốc gia Indonesia (BPOM). 
Thời gian đăng ký có thể mất đến 50-
60 ngày. 

Theo Vietq.vn 
 

CHỈ 23% TÊN MIỀN TIẾNG 
VIỆT ĐĂNG KÝ ĐƯỢC ĐƯA 
VÀO SỬ DỤNG 

Theo Trung tâm Internet Việt Nam  
(VNNIC), tính đến nay tổng số tên 
miền tiếng Việt tồn tại trên hệ thống 
là 977.684 tên miền. Tuy nhiên, số 
lượng tên miền tiếng Việt đã được 
đưa vào sử dụng thực tế trên các loại 
dịch vụ chỉ chiếm khoảng 23%. 

Đại diện VNNIC vừa cho biết, thực 
hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ TT&TT 
về thúc đẩy sử dụng thực tế tên miền 
tiếng Việt (TMTV), tránh tình trạng 
lãng phí tài nguyên Internet, trong 
năm 2016 này, Trung tâm sẽ tiếp tục 
triển khai chương trình thanh lọc 
các TMTV đã đăng ký qua nhiều năm 
không đưa vào sử dụng, quá hạn 
nhưng chủ thể không thực hiện gia 
hạn. Hiện VNNIC đã tiến hành việc 
thông báo đến các chủ thể nằm trong 

danh sách những tên miền trên, nhằm 
tạo điều kiện để các chủ thể này chủ 
động thực hiện các thủ tục tiếp theo 
nhằm duy trì TMTV của mình. 

Trong thời gian tới, VNNIC sẽ 
chính thức triển khai thanh lọc và đưa 
các TMTV không được duy trì vào 
trạng thái tự do. Đây chính là cơ chế 
cho phép các TMTV “đẹp” đã bị một 
số chủ thể đăng ký giữ chỗ từ lâu 
nhưng không đưa vào sử dụng được 
giải phóng. Từ đó, các chủ thể khác 
có thể đăng ký lại và đưa vào sử dụng 
tránh tình trạng lãng phí tài nguyên 
Internet quốc gia. 

Tên miền tiếng Việt được VNNIC 
cung cấp lần đầu tiên ra cộng đồng 
theo phương thức kèm theo tên miền 
truyền thống từ năm 2007. Bắt đầu từ 
ngày 28/4/2011, VNNIC chính thức 
mở cửa cấp phát tiếng Việt tự do, 
miễn phí cho cộng đồng. Kết thúc 
năm đầu tiên số lượng TMTV được 
đăng ký là 736.076 tên miền. 

Để thúc đẩy đưa tên miền tiếng 
Việt vào ứng dụng và sử dụng trên 
thực tế, góp phần đưa thông tin thuần 
Việt lên mạng Internet theo chủ 
trương của Nhà nước, thời gian qua 
VNNIC đã huy động thêm các nguồn 
lực xã hội để cung cấp các dịch vụ 
gia tăng cơ bản miễn phí kèm theo 
tên miền tiếng Việt như: Web 
Redirect, Web Template, DNS 
Hosting, DNS Delegate.  

Đồng thời, từ tháng 5/2015, tính 
năng đăng ký sử dụng dịch vụ và gia 
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hạn sử dụng cho TMTV được 
VNNIC cung cấp trực tuyến, miễn 
phí cho các chủ thể tại địa chỉ 
http://tenmientiengviet.vn.  Các thông 
tin hướng dẫn và hỗ trợ chủ thể liên 
quan tới đăng ký và sử 
dụng TMTV cũng được đăng tải đầy 
đủ tại địa chỉ này. 

Thống kê của VNNIC cho thấy, 
sau hơn 3 năm triển khai, đến tháng 
7/2014, số lượng tên miền tiếng Việt 
đăng ký đã chạm mốc 1 triệu. Kết 
quả này cho thấy sự quan tâm của 
cộng đồng và tiềm năng phát 
triển TMTV, đánh dấu sự phát triển 
Internet ở Việt Nam trên bản đồ thế 
giới. Trên thực tế, ngay tại thời 
điểm đạt mốc 1 triệu, tỷ lệ TMTV đã 
đăng ký được đưa vào sử dụng vẫn 
thấp, còn nhiều TMTV đăng ký 
nhưng chưa hoạt động. Với mục tiêu 
thúc đẩy tỷ lệ sử dụng TMTV, giảm 
tình trạng đăng ký mà không kích 
hoạt dịch vụ sau khi tên miền được 
cấp quyền sử dụng, từ tháng 10/2014, 
Bộ TT&TT chỉ đạo VNNIC triển 
khai từng bước việc thu hồi 
những TMTV đã đăng ký và được 
cấp quyền sử dụng nhưng không đưa 
vào sử dụng. 

Tính đến cuối năm 2015, VNNIC 
đã rà soát thanh lọc gần 200.000 tên 
miền tiếng Việt đã đăng ký nhiều 
năm nhưng chưa đưa vào sử dụng. 
Tuy nhiên, đến nay, trong tổng số 
977.684 TMTV đang tồn tại trên hệ 
thống, số lượng tên miền đăng ký sử 

dụng các dịch vụ liên quan đến 
TMTV mới chỉ chiếm khoảng 23%. 
Bên cạnh đó, sau khi tính năng cho 
phép các chủ thể tên miền tiếng Việt 
tự gia hạn cho tên miền của mình 
được cung cấp, vẫn còn có tới hơn 
20% trong tổng số tiếng Việt chưa 
được gia hạn trong thời gian gần đây. 

Theo Ictnews.vn 
 

ĐÀ NẴNG SẴN SÀNG “MUA” Ý 
TƯỞNG KHẢ THI 

Những ý tưởng, sáng kiến mang 
tính khả thi cao, có thể ứng dụng, 
chính quyền TP. Đà Nẵng sẵn sàng 
chi trả kinh phí cho người “bán”. 
Tuy nhiên, đa số ý tưởng của người 
dân đưa ra hiện vẫn chỉ dừng lại ở 
tính gợi mở. 

Hiện thực hóa nhiều ý tưởng 

 
Trái với vẻ xù xì và có phần thô 

kệch so với trước đây, những nắp 
cống chắn rác hình con cá mới được 
lắp đặt trên dọc tuyến đường Bạch 
Đằng (TP.Đà Nẵng) đã khiến không 
gian đường phố trở nên “mềm” hơn 
nhờ vẻ thẩm mỹ. 

Nhiều du khách lẫn người dân 
dường như chậm lại khi tản bộ trên 
tuyến Bạch Đằng để nhìn ngắm 
những nắp chắn rác có hình thù khá 
lạ mắt này. 
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Loại nắp cống này được chế tạo 
bằng chất liệu composite trên đó có 
hình con cá vừa đẹp mắt vừa có tác 
dụng ngăn mùi hôi đáng kể. 

Đây là một trong những ý tưởng 
của người dân gửi đến giới chức Đà 
Nẵng và nó đã thành hiện thực sau 
một thời gian ngắn nghiên cứu. 

Nhiều người là công dân của 
“thành phố đáng sống” khi biết chủ 
trương của chính quyền về việc tiếp 
nhận ý tưởng qua các kênh như email 
của Chủ tịch thành phố, Facebook đã 
không ngần ngại trình bày các sáng 
kiến của mình trên mọi lĩnh vực. 

Trong đó, có một số ý tưởng như: 
xây dựng kế hoạch số hóa 3D các 
mẫu vật, cổ vật của bảo tàng công, 
nghiên cứu triển khai phương thức 
bán vé qua mạng cho sân vận động 
Hòa Xuân, con đường hoa sim tại bán 
đảo Sơn Trà… đã được lãnh đạo 
TP.Đà Nẵng chỉ đạo các ngành liên 
quan nghiên cứu áp dụng thực tế. 
Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc 
Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho hay, ý 
tưởng hình thành con đường hoa sim 
hiện đang được ngành chức năng 
triển khai trên diện tích khoảng 300 
m2 (tại tiểu khu 63), bắt đầu từ năm 
2016. 

“Hiện thành phố đã cho thử nghiệm 
xem có phù hợp với thổ nhưỡng và 
khí hậu hay không. Ý tưởng nhiều 
khi không cần phải cao siêu, vĩ mô 
mà nhiều khi chỉ xuất phát từ những 
việc nhỏ. Ví dụ như một tổ chức đã 

phát động nhặt rác trên Sơn Trà để 
cùng chung tay bảo vệ môi trường, 
hoặc nhặt rác ven biển để gìn giữ vệ 
sinh chung thành phố… Đó cũng là 
sáng kiến để thành phố đẹp hơn”, ông 
Cường nói. 

Theo ông Cường, ngoài việc tiếp 
nhận ý tưởng của người dân qua các 
kênh như email, qua các trang mạng 
xã hội, thư gửi trực tiếp, thành phố đã 
tổ chức 3 lần thi ý tưởng phát triển 
địa phương. 

Cần ý tưởng khả thi 
Ông Trần Chí Cường, Phó giám 

đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho 
biết, các ý tưởng nhận được đều là 
tình cảm từ người dân lẫn du khách 
với thành phố. 

Theo ông Cường, Sở đã nhận được 
được nhiều ý tưởng nhưng đa phần 
chỉ dừng lại ở tính chất gợi mở chứ 
chưa có nhiều ý tưởng triển khai thực 
tế. 

“Từ ý tưởng mà đi đến triển khai là 
cả một quá trình dựa vào tình hình 
thực tế, cơ chế chính sách có làm 
được hay không. Rồi lại cả vấn đề 
điều kiện nguồn nhân lực, tài chính”, 
ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc 
Sở VH-TT-DL nói. 

Theo ông Cường, ý tưởng xuất phát 
từ thực tế và từ những người có 
chuyên môn thì mang tính khả thi 
cao, ví dụ như nắp hố ga hình con cá. 
Nhưng cũng có những ý tưởng cần 
phải nghiên cứu vì người đưa ra ý 
tưởng chỉ theo cảm nhận có thể làm 
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được, ứng dụng được nhưng khi vào 
thực tế thì lại không khả thi. 

Ông Cường dẫn một vài ví dụ kém 
khả thi như: ý tưởng thêm một số lễ 
hội nhưng lại không phù hợp với phát 
triển của thành phố, với truyền thống 
văn hóa hoặc về mặt kỹ thuật. Cũng 
có nhiều người hiến kế để phát triển 
về hạ tầng giao thông nhưng lại chưa 
đảm bảo yếu tố kỹ thuật… 

“Mua” ý tưởng như mua sở hữu 
trí tuệ 

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám 
đốc Sở VH-TT-DL cho biết, đối với 
ngành, hiện rất cần các ý tưởng liên 
quan đến phát triển sản phẩm thể hiện 
được đặc trưng riêng của thành phố 
nhằm tạo lợi thế cạnh tranh với các 
điểm đến khác. Bên cạnh đó, cũng 
cần thêm các dịch vụ vui chơi giải trí 
đáp ứng nhu cầu vui chơi của khách 
nhưng không trái với điều kiện về 
văn hóa, phong tục, luật pháp… 

Theo ông Cường, quan điểm của 
thành phố là ghi nhận và trân trọng 
tất cả ý tưởng với mục tiêu chung làm 
sao phát triển thành phố tốt hơn. Lâu 
nay, ý tưởng được đưa ra thường ở 
góc độ tình cảm nhưng nếu có những 
ý tưởng có thể đưa ra thành dự án và 
có thể mang lại hiệu quả thiết thực 
mà thành phố khi thẩm định thấy có 
hiệu quả mang lại thì vẫn sẵn sàng 
chi kinh phí. Với quan điểm là thành 
phố luôn tôn trọng ý kiến, chất xám 
của người hiến kế và sẽ mua như mua 
sở hữu trí tuệ của tác giả. 

Còn ông Nguyễn Công Tiến, Phó 
giám đốc Sở Ngoại vụ khuyến khích 
người dân nên chủ động gửi ý tưởng 
đến cơ quan công quyền. Chúng tôi 
cũng mong nhận được ý tưởng từ 
người dân và luôn trân trọng những ý 
kiến của người dân đóng góp để xây 
dựng Đà Nẵng phát triển hơn”, ông 
Tiến cho biết. 

Theo Vietq.vn 
 

VẤN ĐỀ VỀ BẢO HỘ ĐĂNG KÝ 
TÊN MIỀN THƯƠNG MẠI 

Tên thương mại được bảo hộ là tên 
gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong 
hoạt động kinh doanh, đáp ứng đầy 
đủ các điều kiện sau đây: a) Là tập 
hợp các chữ cái, có thể kèm theo chữ 
số, phát âm được; b) Có khả năng 
phân biệt chủ thể kinh doanh mang 
tên gọi đó với các chủ thể kinh doanh 
khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh 
của đối tượng. 

Các tên gọi sau đây không được 
bảo hộ dưới danh nghĩa là tên thương 
mại: 

a) Tên gọi của các cơ quan hành 
chính, các tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội – nghề nghiệp hoặc các 
chủ thể không liên quan tới hoạt động 
kinh doanh; 

b) Tên gọi nhằm mục đích thực 
hiện chức năng của tên thương mại 
nhưng không có khả năng phân biệt 
chủ thể kinh doanh của các cơ sở 
kinh doanh trong cùng một lĩnh vực; 
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c) Tên thương mại gây nhầm lẫn 
với tên thương mại của người khác đã 
được sử dụng từ trước trên cùng một 
địa bàn và trong cùng một lĩnh vực 
kinh doanh, gây nhầm lẫn với nhãn 
hiệu hàng hoá của người khác đã 
được bảo hộ từ trước khi bắt đầu sử 
dụng tên thương mại đó. (Điều 14 – 
Nghị định 54/NĐ-CP) 

Chủ sở hữu quyền sở hữu công 
nghiệp đối với tên thương mại là tổ 
chức, cá nhân tiến hành hoạt động 
kinh doanh dưới tên thương mại đó 
(Điều 15). 

Nội dung quyền sở hữu công 
nghiệp đối với tên thương mại 

1. Chủ sở hữu quyền sở hữu công 
nghiệp đối với tên thương mại có 
quyền sử dụng tên thương mại vào 
mục đích kinh doanh bằng cách dùng 
tên thương mại để xưng danh trong 
các hoạt động kinh doanh, thể hiện 
tên thương mại đó trong các giấy tờ 
giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng 
hoá, bao bì hàng hoá và quảng cáo. 

2. Chủ sở hữu quyền sở hữu công 
nghiệp đối với tên thương mại có 
quyền chuyển giao tên thương mại 
theo hợp đồng hoặc thừa kế cho 
người khác với điều kiện việc chuyển 
giao phải được tiến hành cùng với 
toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt 
động kinh doanh dưới tên thương mại 
đó. (Điều 16) 

Tuy nhiên thực tế hoạt động sản 
xuất kinh doanh ở Việt Nam cho thấy 
hiện tượng trùng “tên thương mại” là 

vấn đề thường gặp đối với các doanh 
nghiệp đang vươn lên trở thành tập 
đoàn hay các doanh nghiệp theo mô 
hình doanh nghiệp mẹ – con. Theo 
Điều 14 Nghị định 54 quy định: Tên 
thương mại được bảo hộ là tên gọi 
của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh đáp ứng đủ 
các điều kiện sau: Là tập hợp các chữ 
cái, có thể kèm theo chữ số phát âm 
được; Có khả năng phân biệt chủ thể 
kinh doanh trong cùng lĩnh vực. Một 
doanh nghiệp khi được thành lập hợp 
pháp lấy tên thương mại đáp ứng đủ 
những điều kiện trên theo Điều 14 
Nghị định 54 thì tên thương mại đó 
được tự động bảo hộ mà không cần 
phải đăng ký với cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. Đây là điểm khác biệt 
so với các đối tượng SHCN khác. 

    Tổng hợp 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Thuỵ Điển chế tạo mắt ruồi  

 
 Tìm ra vi khuẩn phân huỷ vật 
liệu nhựa 

Các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm 
ra một loại vi khuẩn có khả năng 
phân hủy vật liệu nhựa, mở ra hướng 
giải quyết vấn nạn rác thải nhựa hiện 
nay. 

Loại vi khuẩn có tên Ideonella, có 
khả năng phân hủy một trong những 
loại nhựa phổ biến nhất là 
Polyethylene terephthalate (PET). 
Đây là loại nhựa thường được dùng 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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trong sản xuất nước đóng chai, mỹ 
phẩm và đồ dùng gia đình. 

Từ lâu, các nhà khoa học đã tìm 
kiếm một loại tác nhân sinh học có 
khả năng phân hủy hiệu quả loại vật 
liệu có cấu trúc dạng tinh thể như 
nhựa PET. Tuy nhiên, tới nay họ mới 
chỉ tìm ra một số loại nấm có thể 
phân hủy một phần loại nhựa này. 
Loại vi khuẩn do các nhà khoa học 
Nhật Bản tìm ra là loại có khả năng 
tạo ra enzyme phân hủy nhựa PET 
chưa từng thấy. 

Phát hiện trên được công bố là một 
tin vui trong vấn đề bảo vệ môi 
trường .  

Theo baochinhphu.vn 
  

 Sản xuất nhiên liệu máy bay từ 
rác thải 

Hãng hàng không Nhật Bản cho 
biết họ đang liên kết với các cơ quan 
chính phủ chuẩn bị xây dựng một cơ 
sở có công năng xử lý giấy, rác thải 
tươi thành nhiên liệu sử dụng cho 
máy bay từ năm 2020. 

Dự kiến, nhà máy đầu tiên của 
Nhật Bản sẽ được xây dựng tại tỉnh 
Chiba với kinh phí khoảng 5 tỉ yen 
(42,6 triệu USD). 

Đến nay, Hãng Hàng không Nhật 
Bản đã liên kết với Tổ chức phát triển 
nghiên cứu hàng không vũ trụ Nhật 
Bản, Tập đoàn Toyo Engineering tiến 
hành thiết kế lò tinh chế nhiên liệu từ 
rác thải đô thị. Khí CO và Hydro 
được chiết xuất từ các thiết bị này sẽ 

được sử dụng để sản xuất nhiên liệu 
máy bay. 

Song song với việc chế tạo thiết bị 
thí nghiệm và sản xuất thử, Hãng 
Hàng không Nhật Bản cũng đang tìm 
kiếm và lựa chọn đối tác ứng dụng 
công nghệ này để sản xuất hàng loạt. 

Trong tương lai, giá thành một 
thùng nhiên liệu máy bay từ mô hình 
này sẽ ở mức 120 USD, tương đương 
với giá thành một thùng nhiên liệu 
máy bay tinh chế từ dầu mỏ hiện nay. 

 Theo baochinhphu.vn 
 

 “Siêu da” có thể dẫn đến sự ra 
đời của áo tàng hình 

Các kỹ sư tại trường Đại học Iowa 
sắp đạt đến khả năng biến hình các 
vật thể nhờ phát triển loại siêu da 
dẻo và dễ điều chỉnh. Nhóm nghiên 
cứu đã chứng minh các vật thể được 
phủ lớp siêu da có thể ngăn chặn sự 
phát hiện của radar và hy vọng sẽ cải 
tiến vật liệu để các vật thể không bị 
phát hiện bởi ánh sáng nhìn thấy và 
ánh sáng hồng ngoại. 

Siêu da được đặt tên như vậy vì nó 
được làm từ siêu vật liệu (composite 
không có trong tự nhiên) có thể thao 
tác sóng điện từ. Siêu da mới được 
làm từ các bộ cộng hưởng dạng vòng 
điện được gắn vào các lớp của tấm 
silicon. 

Các bộ cộng hưởng là những vòng 
tròn trong đó, mỗi vòng có bán kính 
khoảng 2,5mm và dày khoảng 
0,5mm. Chúng được làm đầy bằng 
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hợp kim thương mại galinstan, một 
chất lỏng thường được sử dụng để 
thay thế thủy ngân do nó có độc tính 
thấp hơn. Khi các vòng được đổ đầy 
galinstan, chúng có thể bẫy và ngăn 
chặn sóng radar ở tần số nhất định. 
Kéo căng siêu da làm thay đổi kích 
thước của các vòng, gây biến đổi 
phạm vi tần số mà nó có thể ngăn 
chặn, làm cho da dễ điều chỉnh. Các 
thử nghiệm cho thấy tỷ lệ loại bỏ 
radar bằng siêu da đạt mức khoảng 
75% trong phạm vi tần số từ 8 đến 10 
gigahertz. 

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
sự khác biệt lớn nhất giữa siêu da và 
các công nghệ tàng hình truyền thống 
tạo rào chắn sóng radar, đó là siêu da 
có tiềm năng hấp thụ toàn bộ sóng 
radar, hoạt động hiệu quả như xốp 
loại bỏ sóng radar. 

Mặc dù các nhà nghiên cứu thừa 
nhận việc che giấu toàn bộ máy bay 
tàng hình bằng siêu da sẽ đòi hỏi phải 
cải tiến vật liệu nano, nhưng nhóm 
nghiên cứu tin rằng điều đó có thể trở 
thành hiện thực. 

Trước đó, vào tháng 11/2015, các 
nhà khoa học tại trường Đại học khoa 
học và công nghệ Huazhong đã chế 
tạo được một hệ thống hấp thụ radar 
cũng dễ điều chỉnh nhưng không phải 
từ siêu vật liệu như kết quả nghiên 
cứu này. 

 Theo Vista.gov.vn 
 

  Xử lý ô nhiễm bằng dầu tái chế 

Thêm một công dụng nữa của giấy 
tái chế được nhóm sinh viên Trường 
Đại học Công nghiệp TPHCM nghiên 
cứu thành công và giới thiệu: đó là 
hút dầu loang trên biển. Hiện nhóm 
nghiên cứu đang tiếp tục hoàn thiện 
cũng như tìm kiếm nhà đầu tư đỡ đầu 
để sớm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Sản phẩm có tên vật liệu xốp, với 
thành phần chính chủ yếu là cellulose 
(lấy từ giấy tái chế), NaOH, urea và 
nước. Đây là những nguyên liệu rất 
dễ tìm kiếm trên thị trường.  

Giấy tái chế được cắt sợi, phối trộn 
với các thành phần trên theo tỷ lệ 
nhất định rồi xay nhỏ. Hỗn hợp được 
nhóm “đồng hóa” làm mịn thêm sợi 
cellulose, giúp liên kết của hỗn hợp 
này trở nên vững chắc hơn. Hỗn  hợp 
sau đó qua các công đoạn làm đông, 
rã đông, ngâm với ethanol và sấy khô 
để ra thành phẩm. 

Vật liệu tạo ra hướng đến mục tiêu 
sử dụng hiệu quả và dễ dàng. Bởi chỉ 
cần bỏ tấm vật liệu xốp này lên trên 
mặt nước có dầu, trong vài phút vật 
liệu xốp sẽ tự động hút dầu và trả lại 
môi trường nước như bình thường. 
Nhờ đặc tính hút chất lỏng của giấy 
tái chế, tấm xốp có khả năng hấp thụ 
dầu lên tới 17 lần khối lượng của nó.  

Theo SGGP 
 
 Học sinh sáng tạo gậy môi 
trường 

 Đó là bạn Lê Huỳnh Đức, học sinh 
lớp 12 Trường THCS - THPT Phú 
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Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh 
Long. 

Đầu năm lớp 12, cậu học sinhLê 
Huỳnh Đức bắt tay vào thực hiện. 
Sau mấy tháng mày mò nghiên cứu, 
lắp ráp thử nghiệm, tháng 11/2015 
Đức đã hoàn thành sản phẩm như ý 
muốn. 

“Gậy môi trường” có kích thước 
gọn nhẹ, phần thân chính là gậy chụp 
hình tự sướng kết nối với một tay 
thắng xe đạp, dây thắng được đưa vào 
bên trong gậy, phần cuối dây sẽ nối 
hai càng gắp. Đức lý giải: “Khi muốn 
nhặt rác chỉ cần bóp tay thắng sẽ tạo 
ra lực kéo làm gập càng gắp, giúp giữ 
chặt được rác”. Ngoài hỗ trợ việc 
nhặt rác, Đức còn lắp thêm công tắc 
điều khiển ở tay cầm của gậy nhằm 
trang bị cho gậy tính năng mới là hút 
bụi và giấy vụn trong môi trường lớp 
học. Trên đầu gậy còn gắn nam châm 
từ nên có thể dễ dàng hút sạch được 
cả bụi kim loại... 

Đức chia sẻ: “Thao tác rất đơn 
giản, chỉ cần nhấn công tắc là hút vật 
cần bỏ, kế đến là di chuyển vật đó tới 
thùng rác rồi buông tay ra...”. Đức 
còn cẩn thận gắn thêm đèn pin lên 
gậy để có thể sử dụng trong đêm tối. 
Sắp tới, Đức cho biết sẽ trang bị thêm 
tính năng sạc pin điện thoại cho “gậy 
môi trường”... 

Điểm thú vị là Đức tận dụng những 
vật liệu đã qua sử dụng như gậy chụp 
hình tự sướng, hộp phấn viết bảng, 
đèn pin sạc nhiều lần, dây thắng xe 

đạp, nam châm... để tạo ra chiếc “gậy 
môi trường” đa năng nhưng kinh phí 
chỉ vỏn vẹn 100.000 đồng. 

Sản phẩm “gậy môi trường” đã 
đoạt giải khuyến khích cuộc thi sáng 
tạo khoa học kỹ thuật dành cho khối 
học sinh THPT 2015-2016, do Sở 
Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ 
chức vào giữa tháng 1/2016.  

Theo Tuổi trẻ 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
  Sản xuất xi măng từ thuỷ tinh 

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm 
Nghiên cứu cấp cao Cinvestav, bang 
Coahuila, Mexico cho biết đã sản 
xuất thành công một loại xi măng 
bằng cách tái sinh thủy tinh và rác 
thải.  

Theo các nhà khoa học, để sản xuất 
loại xi măng này, họ sẽ rửa sạch thủy 
tinh rồi đem sấy khô, nghiền nhỏ, cán 
thành bột và trộn với đá vôi. Hỗn hợp 
này sau đó được kích hoạt hóa tính 
bằng các hợp chất của kim loại kiềm 
để biến thành một dạng hợp chất dẻo 
(giống như xi măng thông thường 
trộn với nước) trước khi hóa cứng.  

Nhóm nghiên cứu khẳng định sau 
khi hóa cứng, loại xi măng này có 
đặc điểm cơ học ưu việt tương tự như 
loại xi măng chuyên dụng để sản xuất 
bê tông. Do đó, thị phần mà các nhà 
sáng chế cho là phù hợp nhất để sử 
dụng sản phẩm mới này là ngành sản 
xuất các sản phẩm bê tông đúc sẵn. 

 Theo Chinhphu.vn 
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  Công nghệ đột phá ngăn chặn 
ung thư di căn 

Các bác sĩ ở Anh tiến hành tiêm 
thử nghiệm loại vắc xin mới cho phép 
hệ miễn dịch tấn công các tế bào ung 
thư và ngăn chúng di căn khắp cơ 
thể. 

Thử nghiệm mang tên Vaper bao 
gồm 8 mũi tiêm trong hai năm. Mỗi 
mũi tiêm chứa một protein từ enzyme 
telomerase sao chép ngược ở con 
người (hTERT). Các tế bào ung thư 
dựa vào loại protein này để phân chia 
và lan đến những phần khác của cơ 
thể. Nhóm nghiên cứu hy vọng hệ 
thống miễn dịch của bệnh nhân ung 
thư sẽ chống lại protein này. 

Điểm độc đáo của phương pháp 
này là sử dụng tác nhân bổ sung để 
tăng cường phản ứng với vắc xin. 
Cách chữa trị sẽ loại bỏ tác động ức 
chế trên các tế bào miễn dịch trong 
vòng tuần hoàn của bệnh nhân, làm 
tăng hiệu quả của vắc xin ung thư. 

 Theo VNE 
 
 Xử lý nước thải bệnh viện bằng 
cây sậy 

Mô hình do 2 đơn vị của TP.HCM 
là Sở Khoa học - Công nghệ và Sở Y 
tế ký kết thực hiện thông qua dự án 
khoa học và công nghệ “Xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải bằng cây sậy 
tại Bệnh viện Nhân Ái”, do TS-BS Lê 
Trường Giang làm chủ nhiệm. 

Dự án đã được Công ty TNHH kỹ 
thuật DE VI thi công. Khu xử lý nước 

thải này có công suất 150 m3/ngày 
với chi phí đầu tư 4,4 tỉ đồng. Cây 
sậy tại đây được trồng trong 8 luống 
với tổng diện tích hơn 1.000 m2, bên 
dưới mỗi luống có phủ lớp nhựa chịu 
nhiệt tốt có tuổi thọ từ 50 - 70 năm. 

Nước thải được bơm vào các luống 
này. Hệ thống rễ cây sậy hút hết các 
chất bẩn nên ít mùi hôi và nước thải 
sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 
mức I và quy chuẩn QCVN cột A. 
Chi phí vận hành của hệ thống rất 
thấp, chỉ tốn tiền điện sử dụng máy 
bơm nước thải vào các luống. Sậy là 
loại cây hoang dại rất phổ biến ở VN. 
Tuy nhiên, cây sậy tại khu xử lý nước 
thải Bệnh viện Nhân Ái chủ yếu là từ 
nước Đức. 

Giống sậy này thân nhỏ hơn nhưng 
lá to hơn và bộ rễ mọc ngang, phát 
triển mạnh hơn cây sậy của VN. Ông 
Nguyễn Minh Đồng, Giám đốc Công 
ty TNHH DE VI, người đưa giống 
cây sậy từ Đức về trồng tại khu xử lý 
này, cho biết các thiết bị lọc nước bẩn 
bằng cây cối, trong đó có sự phân 
hủy các chất hữu cơ trong nước thải 
thông qua cây cối đã được TS Kathe 
Seidel người Đức nghiên cứu vào 
những năm 1960. 

Đến đầu thập niên 1970, TS 
Reinhold Kichuth mới nhận biết tác 
dụng đồng thời giữa bộ rễ cây cối và 
các vi sinh vật tụ tập tại vùng đất 
chung quanh bộ rễ. Đây là hệ sinh 
thái được liên kết với nhau theo nhiều 
tầng lớp. Lâu nay tại VN, việc xử lý 
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các loại nước thải từ gia đình, bệnh 
viện, nhà máy, xí nghiệp công 
nghiệp, bãi rác... thường được thực 
hiện theo quy trình chuyển hóa lý - 
hóa - sinh. Phương pháp sử dụng thực 
vật để xử lý nước thải trong điều kiện 
thời tiết ở VN là rất kinh tế và dễ sử 
dụng nếu có mặt bằng xây dựng. 

Theo  Vusta.vn 
 

 Chế băng gạc cầm máu từ tinh 
chất lá tía tô 

Tinh chất lá tía tô đã được hai bạn 
học sinh trường THPT Nhân Việt sử 
dụng trong việc chế tạo băng gạc 
cầm máu phục vụ cho y tế. 

Hai học sinh Nguyễn Trần Nhật 
Tân và Đoàn Nguyễn Viễn Thân, 
trường THPT Nhân Việt (quận Tân 
Phú) đã cùng nhau nghiên cứu, thực 
hiện quy trình khảo sát và ứng dụng 
thực tế đối với loại cây này trong hỗ 
trợ cầm máu cho băng gạc cá nhân 
đang sử dụng trên thị trường.  

Viễn Thân cho biết, ban đầu, tía tô 
được mua về rửa sạch, nhặt lấy lá, bỏ 
cành và xay nhỏ bằng máy xay. Tiếp 
theo, lá tía tô xay nhuyễn được pha 
thêm dung môi ethanol 95% và cho 
vào bình chứa 5 lít, ngâm trong 2 
ngày trong điều kiện khô ráo, thoáng 
mát và tránh ánh nắng mặt trời. Hai 
ngày sau, tiến hành lọc lấy dịch chiết, 
thay dung môi mới và ngâm tiếp 
trong hai ngày.  

“Ở bước tiếp theo, có hai lựa chọn 
để thực hiện, một là để dung môi bay 

hơi trong 10 ngày trong bình chứa có 
mặt thoáng rộng cho đến khi dịch 
chiết trở nên đặc, sánh. Phương pháp 
này tuy đơn giản, dễ làm nhưng lại 
phải chờ đợi trong thời gian khá dài. 
Ngoài ra, cũng có thể sử dụng 
phương pháp cô quay làm bay hơi 
cồn dựa trên áp suất và nhiệt. Phương 
pháp này làm bay hơi cồn nhanh 
trong vài tiếng, nhưng đòi hỏi phải có 
máy cô quay”, Viễn Thân chia sẻ. 
Sau khi thu được dịch chiết, dung 
dịch này sẽ bược bơm vào tấm gạc y 
tế để tiến hành thử nghiệm khả năng 
cầm máu của mình. Sau khi thử 
nghiệm, kết quả cho thấy, việc sử 
dụng băng gạc có chứa dịch chiết từ 
lá tía tô có thể cầm máu sau khoảng 
từ 10 đến 20 giây khi nhỏ lên bề mặt 
thủy tinh hoặc gạc vô trùng. Trong 
khi ở các môi trường bình thường 
hoặc cồn, con số này dao động từ 1 
đến 3 phút. 

Được biết, trong cuộc thi Khoa học 
kỹ thuật cấp TP dành cho học sinh 
trung học 2015 – 2016, đề tài này đã 
xuất sắc giành giải nhất. 

Theo Khampha.vn 
 

 
 
VI PHẠM PHỔ BIẾN VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ MÀ NHÀ NHẬP 
KHẨU THƯỜNG MẮC PHẢI 

Sở hữu trí tuệ là khái niệm pháp lý 
chỉ sự bảo hộ của nhà nước đối với 
các thành quả lao động sáng tạo. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Dưới đây là những lỗi phổ biến về sở 
hữu trí tuệ mà nhà xuất khẩu thường 
mắc. 

Thông thường, các nhà xuất khẩu 
chỉ nhận ra tầm quan trọng của việc 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khi đã 
quá muộn, nghĩa là khi xuất hiện 
hàng giả, hàng nhái hoặc khi bị cáo 
buộc xâm phạm quyền của người 
khác. Do đó, khi soạn thảo kế hoạch 
và chiến lược xuất khẩu, điều quan 
trọng là phải hiểu được môi trường sở 
hữu trí tuệ ở thị trường xuất khẩu 
tiềm năng, cũng như hiểu được tất cả 
các vấn đề khác về môi trường kinh 
doanh ở thị trường đó. Dưới đây là 
một số lỗi phổ biến nhất về sở hữu trí 
tuệ mà các nhà xuất khẩu thường 
mắc: 

- Tin rằng bảo hộ sở hữu trí tuệ 
có tính toàn cầu: Nhiều nhà xuất 
khẩu tin rằng bằng cách nộp đơn 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế 
hay kiểu dáng công nghiệp ở nước sở 
tại là họ sẽ tự động nhận được sự bảo 
hộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, 
quyền sở hữu trí tuệ chỉ có tính lãnh 
thổ và các cơ quan sở hữu trí tuệ chỉ 
cấp sự bảo hộ theo pháp luật quốc gia 
(hay khu vực) có liên quan. Chỉ có 
trong lĩnh vực quyền tác giả mới có 
bảo hộ rộng rãi và tự động ở nhiều 
nước. 

- Cho rằng pháp luật và thủ tục 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là 
giống nhau trên toàn thế giới: Tuy 
đã có sự hài hòa hóa đáng kể về pháp 

luật và thủ tục bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ trên toàn thế giới, nhưng vẫn 
còn tồn tại khác biệt trong nhiều vấn 
đề ở các nước khác nhau. 

- Không kiểm tra xem nhãn hiệu 
đã được đăng ký hay được sử dụng 
bởi đối thủ cạnh tranh ở thị trường 
xuất khẩu hay chưa: Việc sử dụng 
nhãn hiệu trùng hợp hoặc tương tự 
với một nhãn hiệu đã đăng ký hay 
đang được sử dụng bởi một công ty 
khác ở nước khác có thể bị coi là xâm 
phạm quyền nhãn hiệu và phải bồi 
thường thiệt hại.  

- Không sử dụng các hệ thống 
bảo hộ khu vực hoặc quốc tế: Đăng 
ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nhiều cơ 
quan sở hữu trí tuệ quốc gia có thể sẽ 
gây ra tốn kém. Các hệ thống bảo hộ 
khu vực và quốc tế, nếu có, là một 
cách thức hiệu quả để đăng ký bảo hộ 
sở hữu trí tuệ tại nhiều nước khác 
nhau trên thế giới. 

- Tìm cách li-xăng sản phẩm ở 
thị trường mà sáng chế và kiểu 
dáng có liên quan không được bảo 
hộ: Điều quan trọng là phải bảo đảm 
rằng các quyền sở hữu trí tuệ có liên 
quan đến sản phẩm sẽ được li-xăng 
phải được bảo hộ đầy đủ ở nước có 
liên quan dù hợp đồng li-xăng có 
được thương lượng ở đâu và rằng hợp 
đồng phải có các điều khoản phù hợp 
xác định rõ vấn đề sở hữu đối với các 
quyền sở hữu trí tuệ đó. 

- Nộp đơn đăng ký bảo hộ sở hữu 
trí tuệ ở nước ngoài quá muộn: Đối 
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với một số quyền sở hữu trí tuệ như 
sáng chế hay kiểu dáng công nghiệp, 
công ty nên đăng ký bảo hộ tại các 
nước xuất khẩu trong một thời hạn 
nhất định kể từ ngày nộp đơn trong 
nước để tránh trường hợp mất đi khả 
năng bảo hộ tại nước đó, và do đó, 
tạo ra lỗ hổng cho các công ty 
khác sao chép miễn phí sáng chế và 
kiểu dáng của mình. 

- Bộc lộ thông tin quá sớm mà 
không có các hợp đồng/ thỏa thuận 
bảo mật hay không bộc lộ: Bộc lộ 
thông tin về đổi mới sản phẩm hay 
kiểu dáng mới nhất của công ty với 
đối tác kinh doanh tiềm năng, đại lý 
xuất khẩu, nhà phân phối hay đối tác 
bất kỳ khác trước khi nộp đơn đăng 
ký bảo hộ mà không có hợp đồng 
bằng văn bản yêu cầu giữ bí mật có 
thể sẽ khiến doanh nghiệp mất quyền 
đối với sáng chế hay kiểu dáng của 
mình. 

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
của người khác: Việc xuất khẩu sản 
phẩm mà không kiểm tra xem liệu 
sản phẩm đó có xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ của người khác ở thị 
trường nước ngoài có liên quan hay 
không có thể sẽ là một phi vụ tốn 
kém. 

- Không xác định vấn đề sở hữu 
quyền sở hữu trí tuệ khi thuê lao 
động: Nhiều công ty nhận dịch vụ 
sáng tạo, sản xuất hoặc thiết kế sản 
phẩm cho công ty khác, thường là các 
công ty ở nước ngoài. Tuy nhiên, các 

công ty này thường quên bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ của mình của các 
nước đó hoặc quên quy định các vấn 
đề về quyền sở hữu kiểu dáng, sáng 
chế, phần mềm,… trong hợp đồng 
với các nhà sản xuất nước ngoài. 
Nguy cơ chủ yếu là việc hiểu khác 
nhau về quyền sở hữu quyền sở hữu 
trí tuệ có thể nảy sinh giữa công ty 
giao việc và công ty ký hợp đồng 
nhận làm việc đó. 

- Sử dụng nhãn hiệu không phù 
hợp với thị trường liên quan: Có rất 
nhiều ví dụ về các công ty chỉ khi bắt 
đầu tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ ở 
thị trường nước ngoài mới nhận ra 
rằng nhãn hiệu của họ không phù hợp 
với thị trường đó vì nhãn hiệu có ý 
nghĩa tiêu cực hoặc không hay theo 
ngôn ngữ hoặc văn hóa địa phương 
hoặc nhãn hiệu không thể đăng ký ở 
cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia dựa 
trên cơ sở tuyệt đối. 

Tóm lại, có rất nhiều lý do để tin 
chắc rằng các vấn đề sở hữu trí tuệ 
còn phải được xem xét một cách thỏa 
đáng khi một doanh nghiệp bắt đầu 
xây dựng kế hoạch xuất khẩu và rằng 
doanh nghiệp đó đã áp dụng đầy đủ 
các biện pháp để đảm bảo:  

(1) Không xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ của người khác một cách vô ý; 
và  

(2) Hạn chế cơ hội của các đối thủ 
cạnh tranh trong việc chiếm đoạt các 
thành quả sáng tạo của công ty mình. 

 Theo Vietq.vn 
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HOẠT ĐỘNG CHUNG 

Thanh tra Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức lớp tập huấn về sở 
hữu trí tuệ 

Từ ngày 10-15/3, Thanh tra Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
đã phối hợp với với Cơ quan hợp tác 
quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức 02 
khóa tập huấn về xác định hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 
tại Hạ Long, Quảng Ninh và Nha 
Trang, Khánh Hoà.  

Khóa tập huấn đã thu hút 180 học 
viên tới tham dự. Nội dung các khóa 
tập huấn tập trung vào bốn vấn đề cơ 
bản như: (i) Xác định hành vi xâm 
phạm quyền đối với nhãn hiệu; (ii) 
Xác định yếu tố xâm phạm quyền đối 
với sáng chế; (iii) Xác định hành vi 
xâm phạm quyền đối với kiểu dáng 
công nghiệp; và (iv) Thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Đối tác 
chiến lược xuyên Thái Bình Dương 
(TPP).  

Trước yêu cầu hội nhập quốc tế, 
vấn đề về sở hữu trí tuệ cần được 
quan tâm và tháo gỡ. Khóa tập huấn 
là cơ hội để các cán bộ làm công tác 
quản lý và thực thi quyền sở hữu 
công nghiệp nâng cao về kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ và chia sẻ 
những vướng mắc trong hoạt động 
thực thi quyền; góp phần nâng cao 
năng lực cho lực lượng thanh tra 
chuyên ngành về sở hữu công nghiệp, 

những cán bộ làm công tác thực thi 
quyền sở hữu công nghiệp tại địa 
phương; đồng thời, đẩy mạnh phối 
hợp các lực lượng thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ giữa trung ương với địa 
phương. 

Đây cũng là hoạt động thường 
xuyên hàng năm được Thanh tra Bộ 
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức để đẩy mạnh hiệu quả thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta. 

Theo Most.gov.vn 
 

Toạ đàm “Xây dựng chiến lược 
quốc gia về sở hữu trí tuệ” 

Trong 03 ngày từ 08-10/3, tại Hà 
Nội, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp 
với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) tổ chức Tọa đàm “Xây dựng 
Chiến lược quốc gia về sở hữu trí 
tuệ”.  

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ Trần Việt Thanh đã khẳng định 
vai trò, tầm quan trọng của sở hữu trí 
tuệ và những giá trị đóng góp đối với 
nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp nhất là trong bối 
cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay. Do 
đó, để bảo đảm sở hữu trí tuệ thực 
hiện được sứ mệnh của mình góp 
phần đạt được các mục tiêu phát triển 
quốc gia, nhất thiết phải xây dựng 
một chiến lược trong lĩnh vực này và 
việc xây dựng chiến lược cần thực 
hiện theo lộ trình cụ thể. 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Trong các buổi làm việc, các đại 
biểu đã được nghe chuyên gia cao 
cấp của WIPO, Canada và Singapore 
giới thiệu, trao đổi về phương pháp 
luận, quy trình xây dựng chiến lược, 
việc sử dụng công cụ và phương pháp 
luận của WIPO để xây dựng chiến 
lược quốc gia về sở hữu trí tuệ cho 
Việt Nam. Các đại biểu đã tích cực 
trao đổi về những cách thức, nội dung 
để xây dựng và triển khai thành công 
chiến lược cho Việt Nam. 

Phát biểu kết thúc tọa đàm, ông Lê 
Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng đã thay 
mặt Cục Sở hữu trí tuệ và Nhóm 
công tác xây dựng Chiến lược bày tỏ 
cảm ơn đối với WIPO, các chuyên 
gia quốc tế và các đại biểu đã tham 
dự và đóng góp, gợi ý để Cục Sở hữu 
trí tuệ cũng như Nhóm công tác bắt 
tay nghiên cứu và xây dựng dự thảo 
Chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ 
trong thời gian tới. 

Theo Most.gov.vn 
 

Hội nghị tăng cường phối hợp thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ 

 
Trong 02 ngày 17-18/3/2016 tại Hà 

Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
đã phối hợp với Dự án tăng cường 

năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
tại Việt Nam, tài trợ bởi Cơ quan hợp 
tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng với 
các cơ quan chức năng của Việt Nam 
tổ chức Hội nghị “Tăng cường phối 
hợp thực thi quyền sở hữu trí tuệ”.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh 
đã khẳng định: trong những năm qua, 
công tác bảo hộ và thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ của Việt Nam không 
ngừng phát triển, góp phần bảo đảm 
quyền lợi cho các đối tượng liên 
quan, thúc đẩy hoạt động thương mại, 
đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh 
lành mạnh. Tuy nhiên, xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ đã và đang ngày 
càng quy mô hơn, gây lo ngại, bức 
xúc cho xã hội. Để giải quyết tốt vấn 
đề này đòi hỏi cần phải có sự phối 
hợp từ nhiều phía. Hội nghị này là 
diễn đàn để các cơ quan chức năng 
cùng chia sẻ thông tin về tình hình 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong 
thời gian qua, đặc biệt là thảo luận, 
chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề 
cần phối hợp giữa các cơ quan thực 
thi cũng như với các chủ thể quyền 
để nâng cao hiệu quả thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được 
nghe đại diện các cơ quan thực thi từ 
trung ương đến địa phương trình bày 
về tình hình thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ trong năm 2015 và phương 
hướng, nhiệm vụ trong năm 2016. 
Đặc biệt, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ 
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đã giới thiệu các nội dung về thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định 
đối tác chiến lược xuyên Thái Bình 
Dương (TPP), cũng như những thuận 
lợi, thách thức mà các cơ quan chức 
năng, doanh nghiệp Việt Nam phải 
đối mặt khi tham gia Hiệp định này. 
Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Lê 
Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ đã bày tỏ cảm ơn và đánh 
giá cao sự tham gia tích cực của các 
đại biểu, cảm ơn sự hỗ trợ của Dự án 
JICA đối với Việt Nam và khẳng 
định các ý kiến góp ý của các đại 
biểu sẽ giúp các cơ quan chức năng 
Việt Nam trong đó Cục Sở hữu trí tuệ 
có cơ sở để xây dựng chính sách, 
pháp luật phù hợp để nâng cao mối 
quan hệ phối hợp cũng như hiệu quả 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong 
thời gian tới. 

Theo Most.gov.vn 
 

Xây dựng hệ sinh thái cho tinh 
thần kinh doanh xã hội và sáng tạo 
xã hội 

Trong 2 ngày 17-18/3, tại Hà Nội, 
trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 
Hội đồng Anh Việt Nam, Trung tâm 
Pháp – Việt Đào tạo về quản lý và 
Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai 
thác công nghệ (Bộ KH&CN) phối 
hợp tổ chức hội thảo quốc tế “Hệ 
sinh thái cho tinh thần kinh doanh xã 
hội và sáng tạo xã hội”. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được 
nghe chia sẻ về các vấn đề chính như: 

Hệ sinh thái phát triển khởi sự kinh 
doanh xã hội và sáng tạo xã hội; Các 
vấn đề về khởi sự kinh doanh xã hội; 
Lồng ghép khởi sự kinh doanh xã 
hội, doanh nghiệp xã hội (DNXH), 
sáng tạo xã hội trong các chương 
trình đào tạo chính thức của trường 
đại học. Đặc biệt, tham dự Hội thảo 
quốc tế lần này có các diễn giả quốc 
tế đến từ Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, 
Isarel, Singaphore, Indonesia,…chia 
sẻ các kinh nghiệm quốc tế về phát 
triển sinh thái cho doanh nghiệp xã 
hội tập trung vào các nội dung như: 
Hệ sinh thái cho sự phát triển DNXH 
– một số bài học từ Israel; Nghiên 
cứu so sánh về hệ sinh thái cho 
DNXH ở Anh quốc và Scotland: 
quan điểm phát triển; Hệ sinh thái 
cho DNXH: khung văn hóa, xã hội, 
pháp lý và chính sách tại Indonesia; 
Truyền thông như một cấu phần của 
hệ sinh thái DNXH; DNXH: một 
tương lai tươi sáng; Trường đại học- 
hệ sinh thái DNXH nhằm tạo ra kiến 
thức, thực hành và những người học 
có trách nhiệm. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

Thông báo mở lớp hướng dẫn tra 
cứu thông tin 

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ 
năng tra cứu thông tin sáng chế, giúp 
bạn đọc tìm kiếm thông tin sáng chế 
một cách đầy đủ, chính xác và nhanh 
chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của 
Việt Nam (Iplib, Digipat) và của 
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nước ngoài (Espacenet, 
PatentScope…), Phòng Thông tin - 
Cục Sở hữu trí tuệ triển khai các 
khóa tập huấn trong Quý II năm 
2016, cụ thể như sau: 

1. Khóa học “Hướng dẫn cơ bản về 
tra cứu thông tin sáng chế” gồm 1 
buổi/khóa vào sáng thứ sáu, khai 
giảng vào các ngày 01/4/2016, 
15/4/2016, 6/5/2016, 20/5/2016, 
3/6/2016 và 17/6/2016. 

2. Khóa học “Hướng dẫn tra cứu 
thông tin sáng chế nhằm mục đích 
đăng ký sáng chế” gồm 4 buổi trên 
lớp và 1 buổi học viên tự làm bài tập, 
vào 04 buổi sáng thứ bảy/1 khóa, mỗi 
tháng 1 khóa, khai giảng vào 
7/5/2016 và 4/6/2016. 

* Đối tượng tham gia: Mọi đối 
tượng có nhu cầu 

* Địa điểm học: Thư viện tầng 4 
nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, 386 
Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. 

* Thời gian học: Từ 8h30 đến 
11h30. 

* Học phí: Miễn phí. 
* Thời hạn đăng ký: 
Khóa học 1. “Hướng dẫn cơ bản về 

tra cứu thông tin sáng chế”: Đăng ký 
trước ngày khai giảng ít nhất 2 ngày; 

Khóa học 2. “Hướng dẫn tra cứu 
thông tin sáng chế nhằm mục đích 
đăng ký sáng chế”: Đăng ký trước 
ngày khai giảng ít nhất 5 ngày. 

* Hình thức đăng ký: địa chỉ 
email: phongthongtin@noip.gov.vn; 
hoặc Trực tiếp tại Thư viện tầng 4 

nhà A, Cục Sở hữu trí tuệ, trong giờ 
hành chính. Học viên mang theo máy 
tính xách tay để thực hành tra cứu tại 
Thư viện (nếu có). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Điện 
thoại 04.38583069 máy lẻ 150, 153, 
128. 

Theo Noip.gov.vn 
 

Thông báo về “Triển lãm giao dịch 
Sáng chế và Kỹ thuật quốc tế Đài 
Bắc năm 2016” 

Triển lãm giao dịch Sáng chế và Kỹ 
thuật quốc tế Đài Bắc năm 2016 sẽ 
diễn ra từ ngày 29/09- 01/10/2016 tại 
Đài Bắc. Cục Sở hữu trí tuệ xin thông 
báo thông tin trên cho các doanh 
nghiệp, các tổ chức, các nhà sáng 
chế có nhu cầu đến tham quan triển 
lãm. 

Năm 2015, triển lãm này đã sử 
dụng 995 gian hàng, triển lãm hơn 
1.500 các sản phẩm kỹ thuật và đã 
mời các nhà sáng chế cùng các doanh 
nghiệp đến từ 18 quốc gia (vùng lãnh 
thổ) đến tham gia triển lãm. Trong 
thời gian 3 ngày, triển lãm đã thu hút 
được hơn 68.393 lượt người đến thăm 
quan, khách quốc tế đến từ Phần Lan, 
Hàn Quốc, Thái Lan v.v. và có 177 
doanh nghiệp quốc tế đến tìm cơ hội 
giao thương, tổng số đạt hơn 1.554 
lượt đàm phán giao dịch, tổng mức 
giao dịch tại triển lãm và sau triển 
lãm đạt khoảng hơn 1.22 tỉ Đài tệ. 

Để tiện lợi cho việc mời các doanh 
nghiệp, các tổ chức, nhà sáng chế đến 
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tham gia triển lãm, đơn vị tổ chức đã 
xây dựng “Phương án ưu đãi tham 
gia Triển lãm giao dịch Sáng chế và 
Kỹ thuật quốc tế Đài Bắc năm 2016” 
để tham khảo vận dụng. 

Nếu có nhu cầu thông tin chi tiết 
hơn, đề nghị quý vị trực tiếp liên hệ 
với: 

1. Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Kinh tế 
Đài Loan. 

Ms. Huang , Điện thoại: 00886-2-
2376-6135, Email: 
amyyy00673@tipo.gov.tw Hoặc  

2. Taitra Đài Loan 
Ms. Lin, Điện thoại: 00886-

262725-5200 máy lẻ 2654, Email: 
weishanlin@taitra.org.tw 

Theo Noip.gov.vn 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
Hỗ trợ doanh nghiệp “vượt sóng” 
TPP 

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Tổng công 
ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà 
nước (SCIC) phối hợp với Vụ Chính 
sách đa biên (Bộ Công Thương) tổ 
chức Hội thảo “Hiệp định TPP - 
những điều doanh nghiệp cần biết”. 

Các nội dung chính của Hội thảo 
bao gồm: Tổng quan về đàm phán 
TPP; Những cam kết chính về doanh 
nghiệp Nhà nước (SOE), thương mại 
điện tử, lao động, công đoàn trong 
TPP ảnh hưởng tới doanh nghiệp; 
Những lưu ý quan trọng với doanh 
nghiệp khi thực thi TPP; Những lợi 
ích và thách thức khi Việt Nam tham 

gia TPP. Đặc biệt, Hội thảo sẽ giới 
thiệu cách thức để các doanh nghiệp 
tận dụng TPP hiệu quả… 

Theo baochinhphu.vn 
 

Đầu tư 750 tỷ đồng xây dựng trung 
tâm đổi mới sáng tạo công nghệ 
thông tin 

Ban quản lý Khu công nghệ cao 
TP.HCM vừa trao giấy chứng nhận 
đầu tư dự án Trung tâm đổi mới sáng 
tạo Hòa Bình do Công ty CP Xây 
dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình 
làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn 
750 tỷ đồng, diện tích xây dựng 
khoảng 2,5 ha. 

 
Đây sẽ là nơi ươm tạo công nghệ 

và doanh nghiệp công nghệ cao, 
thành lập trung tâm nghiên cứu và 
phát triển CNTT, công nghệ sinh học 
– y dược, công nghệ vật liệu mới…, 
thu hút  các nhà đầu tư, doanh nghiệp 
công nghệ cao và nhà khoa học quốc 
tế đến làm việc. Dự kiến, cuối năm 
2017 trung tâm sẽ đi vào hoạt động 
thử nghiệm.Trong giai đoạn đầu, mỗi 
năm trung tâm đặt mục tiêu sẽ ươm 
tạo thành công từ 10 – 20 doanh 
nghiệp khởi nghiệp, các trung tâm 
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nghiên cứu và phát triển đăng ký từ 5 
– 10 bằng sáng chế. 

Theo báo Đầu tư 
 

Kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam 
– Hoa Kỳ 

Đây là chủ đề hội thảo do Đại sứ 
quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp 
cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ 
chức sáng 7/3, tại Hà Nội. 

 
Tại hội thảo, các nhà đầu tư đến từ 

nhiều quốc gia đã trao đổi, chia sẻ 
việc nắm bắt cơ hội hợp tác và đầu 
tư. Trong đó nhấn mạnh việc khởi 
nghiệp không chỉ là việc trao quyền 
tự chủ cho cá nhân mà còn là hoạt 
động thúc đẩy tăng trưởng việc làm 
và sự thịnh vượng quốc gia.  

Theo đó, khởi nghiệp cần phải tìm 
cách để mọi người đưa ý tưởng của 
bản thân và biến thành hành động 
thực hiện kinh doanh. Vì vậy, việc 
làm cần thiết là xây dựng chính sách 
thông thoáng tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp mới phát triển, hạ tầng công 
nghệ cần được nâng cao để đủ sức 
phục vụ các hoạt động khởi nghiệp ... 
Ông Ted Osius, Đại sứ Hoa Kỳ tại 

Việt Nam nhấn mạnh tinh thần đổi 
mới sáng tạo - điều thiết yếu đối với 
tương lai Hoa Kỳ và Việt Nam. Vì 
vậy, từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ, sự 
kiện này sẽ "thổi bùng" lên ngọn lửa 
đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, đồng 
thời nuôi dưỡng và khuyến khích sự 
lớn mạnh vượt bậc của cộng đồng 
khởi nghiệp ở Việt Nam.  

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn 
Tùng cho biết, năm 2015, xếp hạng 
chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của 
Việt Nam đã tăng 19 bậc, hiện xếp vị 
trí 52/141 quốc gia; xếp hạng chỉ số 
cạnh tranh toàn cầu cũng tăng 12 bậc, 
xếp thứ 52/140 quốc gia. Trong bối 
cảnh hội nhập sâu rộng với nền kinh 
tế thế giới, Việt Nam cần có lực 
lượng doanh nghiệp mạnh. Vì vậy, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã nỗ lực 
hoàn thiện chính sách hỗ trợ phát 
triển khởi nghiệp ở Việt Nam, 
khuyến khích tư nhân thành lập quỹ 
đầu tư mạo hiểm, tạo môi trường 
pháp lý và tài chính thuận lợi thúc 
đẩy phát triển các vườn ươm công 
nghệ, vườn ươm doanh nghiệp, đào 
đạo khởi nghiệp tại Việt Nam… 

“Hoa Kỳ là nơi có hàng ngàn tập 
đoàn công nghệ đứng đầu thế giới và 
là một trong những cường quốc khởi 
nghiệp, do đó thông qua sự kiện kết 
nối đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hoa 
Kỳ, Việt Nam hy vọng sẽ tạo môi 
trường để kết nối các doanh nghiệp 
của Hoa Kỳ, các quỹ đầu tư mạo 
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hiểm với các doanh nghiệp khởi 
nghiệp của Việt Nam cũng như các 
cá nhân quan tâm đến đổi mới sáng 
tạo, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm 
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp”-  
Thứ trưởng Trần Văn Tùng nói. 

Với kinh nghiệm trong đổi mới 
sáng tạo, Hoa Kỳ mong muốn Việt 
Nam cũng có những lợi ích to lớn 
nhờ sự phát triển tinh thần khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo. Hoa Kỳ 
cho rằng, chương trình Thung lũng 
Silicon Việt Nam và sự ra đời của các 
tổ chức ươm tạo tại các trường đại 
học là một hướng đi đúng đắn. 

Theo Đại biểu nhân dân 
 

Không cho Vinataba đăng ký nhãn 
hiệu và sản xuất thuốc JET, HERO 

 Đó là kiến nghị Bộ Khoa học và 
công nghệ gửi Văn phòng Chính phủ 
sau khi Tổng công ty Thuốc lá VN 
(Vinataba) đề nghị hủy quyền nhãn 
hiệu của Công ty STTC (Indonesia) 
và tự sản xuất hai nhãn hiệu thuốc lá 
này tại VN. 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ cho 

biết từ tháng 7/2015, thông qua một 
công ty luật, Vinataba đã nộp đơn đề 
nghị chấm dứt hiệu lực của các giấy 
đăng ký nhãn hiệu bảo hộ cho JET và 
HERO (đã cấp cho Công ty STTC) 

do nhãn hiệu trên không được STTC 
sử dụng tại VN 5 năm liên tục mà 
không có lý do chính đáng. 

Lý do thứ hai, STTC đã không 
trung thực/có dụng ý xấu khi nộp đơn 
đăng ký nhãn hiệu trong khi không có 
ý định sử dụng hợp pháp tại VN mà 
chỉ nhằm che giấu cho các sản phẩm 
thuốc lá được STTC nhập hoặc cho 
phép doanh nghiệp khác nhập một 
cách bất hợp pháp vào VN. 

Sau khi phía STTC phản đối, Hội 
Luật gia cũng có văn bản gửi Thủ 
tướng không đồng tình với Vinataba, 
Bộ Khoa học - công nghệ nêu đã họp 
với Bộ Công thương, Tài chính, Tư 
pháp và nhận định việc nộp đơn đề 
nghị hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp là bình 
thường. Tuy nhiên, với trường hợp 
Vinataba, Bộ Khoa học - công nghệ 
cho rằng Vinataba đã không cung cấp 
được chứng cứ khẳng định STTC liên 
quan đến hoạt động buôn lậu ở VN, 
đồng thời hành vi buôn lậu cũng 
không phải căn cứ pháp lý để hủy bỏ 
hiệu lực nhãn hiệu JET, HERO của 
STTC. 

Vinataba cũng không cung cấp 
được chứng cứ cho thấy STTC không 
sử dụng nhãn hiệu JET và HERO cho 
sản phẩm thuốc lá tại VN. Vì vậy Bộ 
Khoa học - nông nghệ nói “sẽ không 
chấp nhận đề nghị của Vinataba chấm 
dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ 
nhãn hiệu của STTC”. 

Theo Tuổi trẻ 


