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BỘ KH&CN PHÁT ĐỘNG 
“THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI VÌ 
MỤC TIÊU HỘI NHẬP”  

Sáng 31/3, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) và Liên minh Phần 
mềm (BSA) phối hợp tổ chức Lễ công 
bố chương trình “Tháng hưởng ứng 
ngày sở hữu trí tuệ thế giới vì mục 
tiêu hội nhập”của lực lượng thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh 
chủ trì buổi Lễ. 

Tham dự buổi Lễ có đại diện các 
thành viên của Chương trình phối 
hợp hành động về phòng, chống xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 
2012-2015 (gọi tắt là Chương trình 
168) gồm 9 bộ ngành, các tổ chức 
quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp; cùng 
các cơ quan báo chí. 

Ông Trần Minh Dũng, Chánh 
Thanh tra Bộ KH&CN, Trưởng Ban 
Thường trực Chương trình 168 cho 
biết, theo thống kê chưa đầy đủ của 
Ban thường trực Chương trình hành 
động 168 giai đoạn 2 (2012-2015), 
các lực lượng thực thi quyền SHTT 
trong phạm vi toàn quốc đã xử lý 
26.004 vụ việc với tổng số tiền phạt 
trên 68 tỷ đồng; tịch thu, buộc tiêu 
huỷ, loại bỏ yếu tố vi phạm  đối với 
khoảng 70 tấn thực phẩm chức năng 

các loại; hàng chục nghìn chai rượu 
ngoại các loại; gần 27.000 sản phẩm 
thuốc tân dược; 80.900 tấn phân bón 
và hàng triệu sản phẩm điện tử, túi 
xách, giầy dép, quần áo thời trang, 
rượu, bia, nước giải khát, lương thực 
thực phẩm giả mạo nhãn hiệu và xâm 
phạm quyền đối với các đối tượng sở 
hữu công nghiệp; buộc tiêu huỷ hàng 
chục nghìn đĩa CD-VCD không tem 
nhãn có nguồn gốc nhập lậu. 

Trong lĩnh vực thực thi bảo hộ bản 
quyền phần mềm máy tính, theo báo 
cáo của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch (VHTTDL), năm 
2015, Thanh tra Bộ VHTTDL đã tiến 
hành thanh tra, kiểm tra đột xuất 89 
doanh nghiệp về việc chấp hành các 
quy định pháp luật về quyền tác giả 
đối với phần mềm máy tính tại các 
địa phương trên cả nước. Đoàn thanh 
tra đã kiểm tra 3.942 máy tính và số 
tiền xử phạt vi phạm hành chính lên 
tới trên 2,5 tỷ đồng.  

 
Với nhiều năm hợp tác với các cơ 

quan chính phủ Việt Nam, ông 
Roland Chan, Giám đốc cấp cao phụ 
trách Chương trình Tuân thủ, khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dương của BSA 
chia sẻ, Việt Nam đã tham gia vào 
TPP, một hiệp định thương mại tự do 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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lớn nhất thế giới, đồng nghĩa với việc 
Việt Nam ngày càng kết nối sâu rộng 
hơn với các quốc gia trên thế giới. 
Điều này mang đến nhiều cơ hội lớn 
nhưng Việt Nam cũng sẽ đối mặt với 
thách thức rất lớn về an ninh mạng 
trong một thế giới kết nối. Ông tin 
rằng, thực thi bảo hộ bản quyền phần 
mềm hiệu quả, giảm thiểu sử dụng 
phần mềm không bản quyền chứa 
nhiều rủi ro, sẽ góp phần giúp Việt 
Nam tránh được những cuộc tấn công 
an ninh mạng ngày càng tinh vi đang 
là mối đe dọa của mọi quốc gia, gây 
nên những thiệt hại rất lớn cho nền 
kinh tế và xã hội. 

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ 
trưởng Trần Việt Thanh cho biết, tại 
Việt Nam, Ngày SHTT thế giới 
(26/4) hàng năm là dịp để các cơ 
quan nhà nước trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ tăng cường vai trò quản lý, 
thúc đẩy mối quan tâm của cộng 
đồng doanh nghiệp, công chúng và 
các phương tiện truyền thông đại 
chúng về vai trò, ý nghĩa của SHTT 
trong phát triển kinh tế và đời sống 
xã hội. “Tháng hưởng ứng ngày sở 
hữu trí tuệ thế giới vì mục tiêu hội 
nhập” (từ 31/3 đến 30/4/2016) sẽ tập 
trung vào việc phổ biến, tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về SHTT; công 
tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành 
các quy định pháp luật về SHTT sẽ 
tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh 
vào các tháng tiếp theo. 

Đây là năm thứ 2 Bộ KH&CN phối 

hợp với BSA tổ chức Tháng hưởng 
ứng Ngày SHTT Thế giới. Hy vọng 
sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy mạnh 
mẽ công tác bảo hộ và thực thi quyền 
SHTT tại Việt Nam, đặc biệt trong 
bối cảnh cả nước đang chuyển mình 
rất lớn để hội nhập vào nền kinh tế 
khu vực và thế giới. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC THI 
SHTT TRONG TPP 

Đây là chủ đề buổi tọa đàm do Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
phối hợp với Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam và BSA, Liên 
minh Phần mềm tổ chức ngày 20/4.  

Đây cũng là hoạt động quan trọng 
nằm trong chuỗi các hoạt động của 
“Tháng hưởng ứng ngày Sở hữu trí 
tuệ thế giới vì mục tiêu hội nhập”. 
Nội dung của Tọa đàm tập trung vào 
những vấn đề quan trọng nhất liên 
quan đến những cam kết về sở hữu trí 
tuệ (SHTT) của Việt Nam trong Hiệp 
định TPP.  

Theo ông Trần Minh Dũng, Chánh 
Thanh tra Bộ KH&CN  “Quyền Sở 
hữu trí tuệ, ngày nay, đã trở thành 
một bộ phận, thành tố quan trọng, 
quyết định sự thành bại trong hoạt 
động kinh doanh của mỗi doanh 
nghiệp. Bởi lẽ, quyền sở hữu trí tuệ 
không chỉ là tài sản vô hình được tạo 
dựng, tích lũy liên tục, không giới 
hạn bởi không gian, thời gian của 
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doanh nghiệp mà nó còn là công cụ 
pháp lý để bảo vệ, giúp cho doanh 
nghiệp khởi sự việc kinh doanh trên 
thị trường toàn cầu và trên cả môi 
trường kinh doanh trực tiếp và môi 
trường thương mại điện tử (môi 
trường kỹ thuật số). Vai trò của việc 
bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ không thể thiếu đối với các doanh 
nghiệp ở tầm vi mô và đối với quốc 
gia ở tầm vĩ mô. Với nhận thức đó, 
Chính phủ Việt Nam cùng toàn bộ hệ 
thống đăng ký bảo hộ và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ đang hoàn thiện 
và nâng cao hơn nữa tính hiệu quả 
của hoạt động bảo hộ và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ”, Ông Trần 
Minh Dũng nhấn mạnh. 

Là thành viên thường trực của 
nhóm đàm phán về Sở hữu trí tuệ của 
Việt Nam trong TPP, bà Nguyễn Thị 
Thanh Hà, Trưởng phòng - Phòng 
Pháp chế & Chính sách, Cục Sở hữu 
trí tuệ, Bộ KH&CN đã có phần trình 
bày mở đầu rất chi tiết những cam kết 
về bảo hộ và thực thi quyền SHTT 
trong TPP, để cộng đồng doanh 
nghiệp trong nước nắm bắt được 
những cam kết sở hữu trí tuệ của Việt 
Nam, từ đó xây dựng những lộ trình 
hợp lý cho vấn đề này. 

Tại buổi tọa đàm, Tham tán Kinh 
tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, 
ông John Hill đã chia sẻ những cơ hội 
và lợi ích lớn mà TPP sẽ mang lại 
cho cộng đồng doanh nghiệp Việt 
Nam nói riêng và cho cả nền kinh tế 

của Việt Nam nói chung. Theo ông 
John Hill, TPP sẽ mang lại cho Việt 
Nam những lợi  ích hữu hình, gồm: 
thuế xuất nhập giảm, thuế nhập khẩu 
về mức 0; đối với may mặc và da 
giày, vốn là những ngành xuất khẩu 
mũi nhọn của Việt Nam, mức thuế 
suất lên đến 32% tại Mỹ; Những 
ngành xuất khẩu khác cũng sẽ được 
hưởng lợi như ngành thủy sản nhờ 
giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm 
tôm, mực, cá ngừ.... 

 “Nhưng có thể nói, một điều còn 
quan trọng hơn cả những lợi ích 
thương mại trực tiếp mà TPP mang 
lại, đó là khuôn khổ những chuẩn 
mực, hành vi mà về lâu dài sẽ định 
hình quỹ đạo kinh tế cho Việt Nam” 
Ông John Hill nhấn mạnh tại buổi 
Tọa đàm. 

Mặc dù, trong nhiều năm qua, tỷ lệ 
vi phạm bản quyền phần mềm máy 
tính đã có nhiều cải thiện đáng kể. 
Tuy vậy, tỷ lệ vi phạm bản quyền 
phần mềm tại các doanh nghiệp Việt 
Nam cũng còn rất cao.  Khi vào TPP, 
với sức ép phải tuân thủ nghiêm ngặt 
hơn về sở hữu trí tuệ sẽ tạo ra một 
sức ép lớn cho các doanh nghiệp, 
buộc các các doanh nghiệp phải tuân 
thủ khi đã bước vào một sân chơi 
kinh tế tự do lớn nhất thế giới. 

 Với nhiều năm hợp tác với các cơ 
quan chính phủ Việt Nam, ông 
Roland Chan, Giám đốc cấp cao phụ 
trách Chương trình Tuân thủ, khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dương của BSA, 
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Liên minh Phần mềm đã có phần chia 
sẻ về những rủi ro mà các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể phải đối mặt, 
gồm các vấn đề về an ninh mạng Việt 
Nam bước vào một thế giới siêu kết 
nối. Trả lời câu hỏi được các doanh 
nghiệp quan tâm về những rắc rối mà 
các doanh nghiệp gặp phải khi sử 
dụng phần mềm không có bản quyền 
trong TPP, ông Roland Chan cho 
rằng, vấn đề đầu tiên doanh nghiệp 
mắc phải là vấn đề pháp lý. Theo luật 
Việt Nam hiện hành, việc sử dụng 
các phần mềm bất hợp pháp là vi 
phạm pháp luật về bảo vệ quyền 
SHTT, trong đó có phần mềm máy 
tính.  

 “Vấn đề quan trọng hơn mà các 
doanh nghiệp sử dụng phần mềm 
không có bản quyền là đối mặt với 
các rủi ro về an ninh mạng. Khi sử 
dụng phần mềm không bản quyền, 
khả năng hệ thống máy tính của 
doanh nghiệp bị tấn công bởi các 
phần mềm mã độc là rất cao, vì thế, 
an ninh của bản thân doanh nghiệp bị 
nguy hại”, Ông Roland Chan cho 
biết. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TÊN 
DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông 
tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-
BKHĐT quy định chi tiết và hướng 

dẫn xử lý đối với trường hợp tên 
doanh nghiệp xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp. 

Theo đó, căn cứ để xác định tên 
doanh nghiệp xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về sở hữu trí 
tuệ, do cơ quan có thẩm quyền xử lý 
vi phạm hoặc người có thẩm quyền 
xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực sở hữu công nghiệp kết luận 
hoặc quyết định. 

Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính của người có thẩm quyền xử 
phạt, trong đó có áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả buộc thay đổi tên 
doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm 
trong tên doanh nghiệp. 

Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi 
phạm, người có thẩm quyền xử phạt 
vi phạm hành chính kết luận hoặc 
quyết định tên doanh nghiệp xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp là 
cơ quan, người có thẩm quyền xử 
phạt quy định tại Chương III Nghị 
định 99/2013/NĐ-CP. 

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện 
việc thay đổi tên doanh nghiệp, thu 
hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh 
nơi doanh nghiệp có tên xâm phạm 
đặt trụ sở chính. 

Biện pháp xử lý vi phạm 
Thông tư nêu rõ, biện pháp buộc 

thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ 
yếu tố vi phạm trong tên doanh 
nghiệp chỉ được áp dụng khi doanh 
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nghiệp vi phạm không chấm dứt hành 
vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm 
phạm trên hàng hóa, phương tiện 
kinh doanh, phương tiện dịch vụ, 
biển hiệu, giấy tờ giao dịch hoặc 
không tiến hành thủ tục đăng ký thay 
đổi tên doanh nghiệp xâm phạm theo 
thông báo của Phòng Đăng ký kinh 
doanh hoặc theo thỏa thuận của các 
bên. 

Khi Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính có áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả buộc thay đổi tên 
doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu 
tố vi phạm trong tên doanh nghiệp thì 
doanh nghiệp thực hiện một hoặc các 
biện pháp sau đây: a - Đăng ký thay 
đổi tên doanh nghiệp; b - Thông báo 
bằng văn bản về việc thay đổi ngành, 
nghề kinh doanh của doanh nghiệp 
gửi Phòng Đăng ký kinh doanh; c - 
Các biện pháp khác theo quy định 
của pháp luật. 

Việc đăng ký thay đổi tên doanh 
nghiệp, thông báo thay đổi ngành, 
nghề kinh doanh được thực hiện theo 
quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp. 

Biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp được áp dụng 
đối với doanh nghiệp vi phạm không 
thực hiện biện pháp khắc phục hậu 
quả là buộc thay đổi tên doanh 
nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi 
phạm trong tên doanh nghiệp theo 
quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính của người có thẩm quyền và 

doanh nghiệp vi phạm không gửi báo 
cáo giải trình theo quy định tại Điểm 
c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh 
nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh 
doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ 
ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu 
cầu bằng văn bản. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 20/5/2016. 

Theo báo Điện tử Chính phủ 
 

 
 
 

KINH NGHIỆM BẢO HỘ CHỈ 
DẪN ĐỊA LÝ TẠI MỸ 

Việc tham khảo kinh nghiệm bảo 
hộ chỉ dẫn địa lý của các nước phát 
triển sẽ góp phần quan trọng trong 
việc triển khai bảo hộ, quản lý và 
khai thác các chỉ dẫn địa lý của Việt 
Nam.  

Thời gian qua, việc bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý thông qua những vụ việc cụ thể 
như việc chỉ dẫn địa lý “Nước mắm 
Phú Quốc” được bảo hộ tại Liên 
minh Châu Âu (EU) hay Việt Nam 
đấu tranh giành lại chỉ dẫn địa lý “Cà 
phê Buôn Mê Thuột” ở Trung Quốc. 
Nhiều vấn đề pháp lý được đặt ra, 
trong đó vấn đề cơ chế và định hướng 
bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ đặc 
thù này một cách hợp lý đang là câu 
hỏi và thách thức. 

Trên thực tế, mặc dù Việt Nam có 
rất nhiều đặc sản đặc trưng cho mỗi 
vùng miền, song các sản vật được 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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gắn chỉ dẫn địa lý vẫn chưa được 
đánh giá, bảo hộ, quản lý và khai thác 
đúng với những giá trị của nó. Do đó, 
việc tham khảo kinh nghiệm của các 
nước đi trước, như Mỹ, Pháp… sẽ 
góp phần quan trọng trong việc triển 
khai bảo hộ, quản lý và khai thác các 
chỉ dẫn địa lý của Việt Nam, đặc biệt 
là trong bối cảnh nước ta đã kết thúc 
đàm phán Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) với những 
điều khoản liên quan đến bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có chỉ 
dẫn địa lý. 

Nội dung dưới đây sẽ tập trung vào 
những kinh nghiệm bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý ở Mỹ dựa theo bài viết “Kinh 
nghiệm bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên thế 
giới” của tác giả Vũ Tuấn 
Hưng, Báo Kinh tế và Dự báo, số 23 
tháng 12/2014. 

 
Mỹ không cho phép đăng ký bảo hộ chỉ dẫn 

địa lý với tên địa danh đã trở thành tên chung 
của hàng hóa và dịch vụ 

Theo đó, hệ thống bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý của Mỹ sử dụng cấu trúc bảo 
hộ nhãn hiệu đã có sẵn trước đó và 
cho phép bất kỳ ai cũng có thể phản 
đối hoặc hủy bỏ một chỉ dẫn địa lý đã 

đăng ký nếu cho rằng họ sẽ bị thiệt 
hại do việc đăng ký và bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý đó. Cục Patent và Nhãn hiệu 
Mỹ (USPTO) là cơ quan tiếp nhận và 
xử lý đơn đăng ký cả nhãn hiệu lẫn 
chỉ dẫn địa lý. 

Luật của Mỹ không bảo hộ các tên 
địa danh hoặc dấu hiệu chỉ địa danh 
đã trở thành tên chung của hàng hóa 
và dịch vụ. Một tên địa danh hoặc 
dấu hiệu chỉ địa danh được coi là tên 
chung nếu nó đã được sử dụng rộng 
rãi đến mức người tiêu dùng xem nó 
như chỉ về một chủng loại hàng hóa 
hoặc dịch vụ hơn là chỉ về nguồn gốc 
địa lý. Ví dụ, “Danish pastry” (bột 
bánh Đan Mạch) hoặc “Thai 
massage” (mát-xa Thái). Nhiều nước 
khác cũng không bảo hộ các chỉ dẫn 
mang nghĩa chung vì cho rằng, chúng 
không có khả năng phân biệt nguồn 
gốc kinh doanh cụ thể. 

 Luật Nhãn hiệu của Mỹ phân 
thành hai dạng: nhãn hiệu chứng 
nhận và nhãn hiệu tập thể. Nhãn hiệu 
chứng nhận được sử dụng để chỉ: (1) 
nguồn gốc của vùng địa lý hay nguồn 
gốc khác; (2) nguyên liệu, cách thức 
sản xuất, chất lượng, độ chính xác 
hoặc các đặc tính khác của sản phẩm, 
dịch vụ; và (3) việc thực hiện sản 
phẩm, dịch vụ được tiến hành bởi 
một thành viên của một hiệp hội hoặc 
một tổ chức khác. Trong khi đó, nhãn 
hiệu tập thể bao gồm: (1) nhãn hiệu 
hàng hóa tập thể và nhãn hiệu dịch vụ 
tập thể; và (2) nhãn hiệu thành viên 
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tập thể. Nhãn hiệu hàng hóa tập thể 
và nhãn hiệu dịch vụ tập thể chỉ 
nguồn gốc thương mại của hàng hóa 
hoặc dịch vụ như chính các nhãn hiệu 
“thông thường” thưc hiện, nhưng vì 
là nhãn hiệu tập thể, nên chúng chỉ 
nguồn gốc của một tập thể hơn là 
nguồn gốc của một thành viên riêng 
biệt. 

Như vậy, tất cả các thành viên của 
tập thể này đều sử dụng nhãn hiệu 
nên không một thành viên nào có thể 
sở hữu riêng nhãn hiệu, chỉ có tổ 
chức tập thể được giữ quyền quản lý 
nhãn hiệu nhằm phục vụ lợi ích 
chúng của tất cả các thành viên. Một 
tập thể của những người bán sản 
phẩm nông nghiệp là một ví dụ của 
một tổ chức tập thể, tổ chức này 
không bán hàng hóa hoặc cung cấp 
dịch vụ của riêng mình, nhưng lại xúc 
tiến việc bán hàng hóa và cung cấp 
dịch vụ của các thành viên. 

Ngoài ra, Luật Nhãn hiệu Mỹ quy 
định, một tên địa danh hay một dấu 
hiệu mang tính địa lý thì không được 
chấp nhận bảo hộ làm nhãn hiệu nếu 
tên địa danh hay dấu hiệu đó mang 
tính mô tả về vùng địa lý hoặc làm 
hiểu sai lệch về xuất xứ của sản phẩm 
hoặc dịch vụ. 

Theo Vietq.vn 
 

GIẢI PHÁP “SỐNG CHUNG VỚI 
MẶN” CHO ĐỒNG BẰNG SÔNG 
CỬU LONG 

Trước thực trạng đồng bằng sông 

Cửu Long đang đối mặt với đợt hạn 
và mặn lịch sử trong vòng 100 năm 
qua, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Nguyễn Quân đã có cuộc trao 
đổi với báo chí về giải pháp của 
ngành khoa học để giúp người dân 
“sống chung với mặn”. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, một 
là phải nghiên cứu những giống cây 
chịu mặn cho năng suất và chất lượng 
tốt và thực tế, tại Đại học Cần Thơ đã 
nghiên cứu được giống lúa chịu mặn, 
năng suất cao nhưng chất lượng của 
loại gạo này lại có vấn đề. Tuy nhiên, 
đây cũng là giải pháp sau này để có 
thể phát triển để đảm bảo an ninh 
lương thực.  

“Hướng thứ hai là cần quy hoạch 
lại diện tích để những đất trồng lúa 
tốt thì giữ cho mặn không xâm nhập. 
Còn những vùng đất đã bị nhập mặn 
và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu sẽ 
đưa giống cây, vật nuôi phù hợp” - 
Bộ trưởng Nguyễn Quân thông tin 
thêm. 

Về thủy lợi, ngoài biện pháp làm 
đê ngăn mặn, tạm thời có thể ứng 
dụng kết quả nghiên cứu của ngành 
thủy lợi về đập sà lan. Khi mực nước 
xuống thấp thì dùng đập chắn để 
dâng cao mực nước ngọt. Như vậy, 
có thể giảm bớt việc xâm ngập mặn 
và giữ được nước ngọt cho cây lúa. 

Tuy nhiên, đây là giải pháp tạm 
thời và phải nghiên cứu để đảm bảo 
nước ngọt cho cả vùng đồng bằng 
rộng lớn, chống xói lở khi phù sa 
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không về. 
Bộ trưởng Nguyễn Quân cho 

rằng, ở Việt Nam, nghiên cứu cây 
trồng biến đổi gene không phải là ít 
và cũng không mới. Tuy nhiên, trong 
nghiên cứu khoa học có 2 quan điểm 
trái ngược. Một là mong muốn phát 
triển loại cây trồng này để thích ứng 
với biến đổi khí hậu, dịch bệnh… Ở 
chiều ngược lại, người ta cho rằng 
cây trồng biến đổi gene vẫn chưa 
được đánh giá đầy đủ. Ngay cả 
nghiên cứu khoa học của thế giới 
cũng chưa có ai khẳng định tác hại về 
lâu dài của công nghệ nói trên. Hiện 
nay, có nhiều quốc gia trên thế giới 
cấm, nhưng cũng có những nước 
khác lại ủng hộ, phát triển mạnh loại 
cây trồng này và có nhiều công trình 
nghiên cứu, giống cây biến đổi gene 
tại Việt Nam, có giống cây do Việt 
Nam tạo ra nhưng đưa nó trở thành 
cây trồng chính trên diện tích rộng thì 
cần phải rất cẩn trọng trong việc thực 
hiện. 

Về việc giúp nông dân chống hạn, 
mặn, Bộ Khoa học và Công nghệ cho 
biết, qua làm việc với các đơn vị như 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài 
Nguyên và Môi trường, Bộ KH&CN 
đã đưa ra khuyến cáo để từ đó các cơ 
quan này sẽ đưa ra định hướng để các 
đơn vị, tập đoàn tập trung nghiên cứu 
định hướng đó. 

Về phía Bộ KH&CN, Bộ sẽ lo bố 
trí kinh phí và tìm cách phối hợp các 

đơn vị nghiên cứu của các bộ ngành 
với nhau để các kết quả nghiên cứu 
có thể ứng dụng một cách hiệu quả 
hơn. 

Tổng hợp 
 

SIẾT HÀNG LẬU, HÀNG GIẢ 
TỪ “CỬA NGÕ” 

Để ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, 
hàng kém chất lượng trên thị trường, 
các cơ quan chức năng TP. Hồ Chí 
Minh đang tập trung thực hiện quyết 
liệt bịt các ngõ vào và truy đến nơi 
những đường dây, ổ nhóm tội phạm. 

Hàng lậu, hàng giả vẫn còn gây 
nhức nhối 

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị 
trường (QLTT) TP. Hồ Chí Minh - 
ông Phan Hoàn Kiếm - cho biết, mặc 
dù hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất 
lượng đã bị xử lý nhiều nhưng vẫn 
còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ 
đoạn tinh vi. Theo ông Kiếm, điểm 
nóng về hàng lậu trên thị trường 
thành phố hiện nay là các mặt hàng 
đèn điện led, camera, ốp lưng điện 
thoại, phụ tùng ôtô, hóa chất công 
nghiệp... nhập lậu từ Trung Quốc. 
Nhập lậu thuốc lá, đường Thái Lan 
bằng xe tải từ Long An, Tây Ninh 
trên các tuyến quốc lộ 22, tỉnh lộ 
thuộc huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình 
Chánh vẫn còn diễn ra. 

Tại TP. Hồ Chí Minh, tình trạng 
hàng kém chất lượng bày bán tràn lan 
gây nhức nhối cho người tiêu dùng, 
đặt biệt là các loại thực phẩm tươi 
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sống. Theo Chi cục Thú y TP. Hồ Chí 
Minh, trong 3 tháng đầu năm, lực 
lượng kiểm tra liên ngành đã xử lý 
746 vụ vi phạm về thực phẩm. Trong 
các vụ vi phạm, không ít vụ vận 
chuyển thịt gia súc, gia cầm đã thối 
rữa đưa vào thành phố để chế biến 
thức ăn cho người. Nước giải khát, 
rượu bia, hàng tiêu dùng, phân bón, 
gas… bị làm giả, nhái mẫu mã với 
nhiều hình thức dối gạt người tiêu 
dùng rất tinh vi.  

Kiên quyết loại bỏ hàng lậu 
Để kiểm soát tình trạng trên, ông 

Phan Hoàn Kiếm cho biết, ngoài thực 
hiện Kế hoạch số 6515 của Bộ Công 
Thương nhằm triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 41 của Chính phủ về 
đẩy mạnh công tác đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả, QLTT thành phố còn tập 
trung mọi nguồn lực để chặn từ đầu 
nguồn hàng lậu, giả, kém chất lượng 
tuồn vào thị trường. 

Cụ thể, Chi cục QLTT TP. Hồ Chí 
Minh đã ký kết với Chi cục QLTT 
các tỉnh giáp ranh như Tây Ninh, 
Long An, Đồng Nai tăng cường công 
tác chống hàng lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng. Chi cục còn phối 
hợp với các sở, ngành, các lực lượng 
chức năng, quận, huyện nâng cấp độ 
kiểm soát thị trường và yêu cầu hàng 
nghìn người buôn bán lẻ trên địa bàn 
thành phố ký cam kết không kinh 
doanh hàng hóa trái phép. Theo ông 
Kiếm, nhờ sự phối hợp này, lực 

lượng kiểm tra đã phát hiện 746 vụ vi 
phạm về hàng hóa, trong đó có 401 
vụ vi phạm về kiểm dịch, 218 vụ vi 
phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Để chống hàng lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng trên địa bàn thành 
phố, ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch 
UBND TP. Hồ Chí Minh - chỉ đạo, 
ngành QLTT thành phố cần tập trung 
xây dựng lực lượng theo hướng chính 
quy, chuyên nghiệp nhằm đủ mạnh 
để kiểm soát thị trường. Ngoài kết 
hợp với các cơ quan chức năng của 
địa phương nắm bắt thông tin, cán bộ 
ngành QLTT phải nắm rõ tình hình 
sản xuất, buôn bán của từng nhóm 
hàng để lập kế hoạch chi tiết kiểm tra 
và xử lý cho hiệu quả. 

Theo báo Công thương 
 

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂU 
DÁNG CÔNG NGHIỆP 

Kiểu dáng công nghiệp là hình 
dáng bên ngoài của sản phẩm, được 
thể hiện bằng đường nét, hình khối, 
màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu 
tố đó, có tính mới đối với thế giới và 
dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm 
công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. 

1. Bằng độc quyền kiểu dáng 
công nghiệp 

- Văn bằng bảo hộ đối với kiểu 
dáng công nghiệp được gọi là “ Bằng 
độc quyền kiểu dáng công nghiệp”. 
Bằng độc quyền kiểu dáng công 
nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến 
hết 5 năm tính từ ngày nộp đơn hợp 
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lệ, và có thể được gia hạn liên 
tiếp hai lần, mỗi lần là 5 năm. 

2. Quyền nộp đơn kiểu dáng công 
nghiệp 

- Quyền nộp kiểu dáng công 
nghiệp, trước hết thuộc về tác giả 
hoặc người thừa kế hợp pháp của tác 
giả; 

- Nếu kiểu dáng công nghiệp được 
tạo ra khi tác giả thực hiện nhiệm vụ 
do Tổ chức mà tác giả là thành viên 
giao cho hoặc được tác giả tạo ra chủ 
yếu do sử dụng kinh phí, phương tiện 
vật chất của Tổ chức, thì quyền nộp 
đơn kiểu dáng công nghiệp đó thuộc 
về Tổ chức giao việc hoặc Tổ chức 
cung cấp kinh phí, phương tiện vật 
chất cho tác giả; 

- Nếu kiểu dáng công nghiệp được 
tạo ra do tác giả thực hiện Hợp đồng 
thuê việc với Tổ chức hoặc cá nhân 
khác, và trong Hợp đồng không có 
thoả thuận nào khác, thì quyền nộp 
đơn kiểu dáng công nghiệp thuộc về 
Tổ chức hoặc cá nhân đã ký Hợp 
đồng đó với tác giả tạo ra sản phẩm 
đó. 

- Người nộp đơn kiểu dáng công 
nghiệp có thể chuyển giao quyền nộp 
đơn, kể cả đơn đã nộp, cho cá nhân, 
pháp nhân hoặc các chủ thể khác 
thông qua văn bản chuyển giao quyền 
nộp đơn. 

3. Hồ sơ đơn đăng ký kiểu dáng 
công nghiệp 

Bao gồm các tài liệu sau đây: 
+ Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc 

quyền kiểu dáng công nghiệp (Tờ 
khai) được làm theo Mẫu do Cục 
SHTT ban hành; 

+ Bản mô tả kiểu dáng công 
nghiệp; 

+ Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu 
dáng công nghiệp; 

+ Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn 
hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ 
hưởng quyền nộp đơn của người khác 
(Giấy chứng nhận quyền thừa kế; 
Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận 
chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp 
đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao 
động), gồm một bản; 

+ Tài liệu xác nhận quyền sở hữu 
nhãn hiệu, nếu kiểu dáng công nghiệp 
có chứa nhãn hiệu, gồm một (01) 
bản; 

+ Giấy uỷ quyền (nếu cần); 
+ Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài 

liệu chứng nhận trưng bày tại triển 
lãm, nếu trong đơn có yêu cầu được 
hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước 
quốc tế, gồm một (01) bản; 

+ Chứng từ phí nộp đơn và phí 
công bố đơn, gồm một (01) bản. 

+ Bản tiếng Việt của bản mô tả 
kiểu dáng công nghiệp, nếu trong đơn 
đã có bản tiếng Anh/Pháp/Nga của tài 
liệu đó; 

+ Tài liệu xác nhận quyền sở hữu 
nhãn hiệu; 

+ Bản gốc của Giấy uỷ quyền, nếu 
trong đơn đã có bản sao; 

+ Bản sao đơn đầu tiên hoặc tài 
liệu chứng nhận trưng bày tại triển 
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lãm, kể cả bản dịch ra tiếng Việt. 
Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp 

phải trình bày đầy đủ, rõ ràng bản 
chất của kiểu dáng công nghiệp và 
phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc 
bộ hình vẽ và bao gồm các nội dung 
sau: 

+ Tên sản phẩm hoặc bộ phận sản 
phẩm mang kiểu dáng công nghiệp; 

+ Chỉ số Phân loại Kiểu dáng công 
nghiệp Quốc tế (theo Thoả ước 
Locarno); 

+ Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm 
mang kiểu dáng công nghiệp; 

+ Các kiểu dáng công nghiệp tương 
tự đã biết; 

+ Liệt kê ảnh chụp hoặc hình vẽ; 
+ Bản chất của kiểu dáng công 

nghiệp, trong đó cần nêu rõ đặc điểm 
tạo dáng cơ bản của kiểu dáng công 
nghiệp yêu cầu bảo hộ khác biệt với 
kiểu dáng công nghiệp tương tự đã 
biết. 

Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ phải thể 
hiện đầy đủ bản chất của kiểu dáng 
công nghiệp như đã được mô tả nhằm 
xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ 
kiểu dáng công nghiệp đó. Ảnh chụp/ 
hình vẽ phải rõ ràng và sắc nét, 
không được lẫn các sản phẩm khác 
với sản phẩm mang kiểu dáng công 
nghiệp yêu cầu bảo hộ. Tất cả các 
ảnh chụp/hình vẽ phải theo cùng một 
tỉ lệ. Kích thước mỗi ảnh chụp/hình 
vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120) 
mm và không được lớn hơn (210 x 
297) mm. 

4. Quá trình xét nghiệm đơn 
Kiểu dáng công nghiệp 

- Quy trình và thời hạn xem xét 
đơn. 

- Đơn đăng ký kiểu dáng công 
nghiệp được xử lý tại Cục Sở hữu trí 
tuệ theo trình tự tổng quát sau: 

a) Thẩm định hình thức 
- Là việc đánh giá tính hợp lệ của 

đơn theo các yêu cầu về hình thức, về 
đối tượng loại trừ, về quyền nộp 
đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn 
hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian 
thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ 
ngày nộp đơn. 

b) Công bố đơn hợp lệ: 
- Đơn đăng ký Kiểu dáng công 

nghiệp được chấp nhận là hợp lệ 
được công bố trên Công báo Sở hữu 
công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể 
từ ngày được chấp nhận là đơn hợp 
lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký chỉ 
dẫn địa lý là các thông tin liên quan 
đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo 
chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp 
hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp. 

c) Thẩm định nội dung: 
- Đơn đăng ký Kiểu dáng công 

nghiệp đã được công nhận là hợp lệ 
được thẩm định nội dung để đánh giá 
khả năng cấp Bằng độc quyền Kiểu 
dáng công nghiệp cho đối tượng nêu 
trong đơn theo các điều kiện bảo hộ 
và xác định phạm vi bảo hộ tương 
ứng. Thời hạn thẩm định nội dung 
đơn Kiểu dáng công nghiệp là 7 
tháng kể từ ngày công bố đơn. 
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5. Khiếu nại và giải quyết khiếu 
nại liên quan đến việc cấp Văn 
bằng bảo hộ 

- Người có quyền khiếu nại: 
+ Người nộp đơn có quyền khiếu 

nại việc từ chối chấp nhận đơn yêu 
cầu cấp Văn bằng bảo hộ kiểu dáng 
công nghiệp, từ chối cấp Văn bằng 
bảo hộ; 

+ Bất người thứ ba nào cũng có 
quyền khiếu nại quyết định cấp Văn 
bằng và phải nộp lệ phí khiếu nại 
theo quy định. 

- Thủ tục khiếu nại: 
+ Nội dung khiếu nại phải được thể 

hiện thành văn bản, trong đó phải nêu 
rõ họ, tên và địa chỉ của người khiếu 
nại; số, ngày ký, nội dung Quyết định 
hoặc Thông báo bị khiếu nại; số đơn 
yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ liên 
quan; tên đối tượng cần được bảo hộ 
nêu trong đơn; nội dung, lý lẽ, dẫn 
chứng minh hoạ cho lý lẽ khiếu nại; 
đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc 
huỷ bỏ Quyết định hoặc kết luận liên 
quan; 

+ Đơn khiếu nại phải được nộp cho 
Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 03 
tháng tính từ ngày ra Quyết định hoặc 
Thông báo. Đơn khiếu nại nộp sau 
thời hạn nêu trên không được xem 
xét. 

+ Trong thời hạn 30 ngày tính từ 
ngày nhận được khiếu nại, Cục Sở 
hữu trí tuệ phải có ý kiến trả lời bằng 
văn bản cho Người khiếu nại. 

+ Nếu không đồng ý với ý kiến trả 

lời của Cục Sở hữu trí tuệ, Người 
khiếu nại có quyền khiếu nại với Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng 
hành chính. Trường hợp khiếu nại với 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ, trong thời hạn 60 ngày tính từ 
ngày nhận được đơn khiếu nại, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
phải thông báo kết quả giải quyết 
khiếu nại cho Người khiếu nại. 

Theo Luatsuhoangphi.vn 
 

BÍ MẬT KINH DOANH MUỐN 
BẢO HỘ PHẢI BẢO ĐẢM 
NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ? 

Bí mật kinh doanh được bảo hộ 
dưới dạng thông tin phải có đủ các 
điều kiện sau đây: 

1.  Không phải là hiểu biết thông 
thường; 

2.  Có giá trị thương mại đối với 
người nắm giữ thông tin đó và đem 
lại cho chủ sở hữu lợi thế hơn so với 
các đối thủ cạnh tranh - những người 
không nắm giữ thông tin đó; 

3.  Được chủ sở hữu bảo mật bằng 
các biện pháp cần thiết để thông tin 
đó không bị tiết lộ và không dễ dàng 
tiếp cận được. 

Bí mật kinh doanh có thể liên quan 
đến các loại thông tin khác nhau như 
kỹ thuật và khoa học (công thức sản 
xuất, cấu tạo kỹ thuật, mã máy tính, 
dữ liệu thử nghiệm…); thương mại 
(danh sách các nhà cung cấp và 
khách hàng, các chiến lược tiếp thị, 
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quảng cáo và kinh doanh, kết quả 
nghiên cứu thị trường, phương pháp 
bán hàng…); tài chính (cơ cấu giá nội 
bộ, danh mục giá…); thông tin phủ 
định (tình trạng bế tắc trong nghiên 
cứu, các giải pháp kỹ thuật đã bị rút 
bỏ…) 

Quyền sở hữu công nghiệp đối với 
bí mật kinh doanh được xác lập trên 
cơ sở có được một cách hợp pháp bí 
mật kinh doanh và thực hiện việc bảo 
mật bí mật kinh doanh đó; 

Cuối cùng, bản thân các thông tin 
bí mật không phải là giải pháp kỹ 
thuận nên không thể nào bảo hộ được 
dưới danh nghĩa sáng chế; và cũng 
không thể giải trình công khai để 
đăng ký bảo hộ do tính bảo mật của 
thông tin. 

    Tổng hợp 
 
 

Ý TƯỞNG SÁNG T 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Ý tưởng phóng vệ tinh siêu nhỏ 
tìm người ngoài hành tinh 

Các nhà khoa học cho rằng sử 
dụng vệ tinh siêu nhỏ hiệu quả và tiết 
kiệm hơn trong việc tìm kiếm hành 
tinh có sự sống ngoài Trái Đất.   

Các nhà khoa học NASA đang đề 
xuất tìm kiếm những thế giới mới 
bằng cách sử dụng vệ tinh có kích 
thước bằng bàn tay. Ý tưởng phóng 
một vệ tinh lập phương vào không 
gian nhằm tìm kiếm thế giới mới. Các 

nhà nghiên cứu đã phát hiện một 
vành đai trải dài trong khoảng hơn 
1.400 lần khoảng cách từ Trái Đất 
đến Mặt Trời về cả hai phía của ngôi 
sao Beta Pictoris, và quỹ đạo hành 
tinh của chúng ta đồng hướng với 
quỹ đạo vành đai này. Điều này cho 
phép vệ tinh lập phương có thể tìm 
kiếm những hành tinh khác trong quỹ 
đạo của hành tinh Beta Pictoris b 
bằng phương pháp dịch chuyển. 

Không giống như phương pháp thu 
hình ảnh trực tiếp (thu lại những ánh 
sáng phản xạ từ hành tinh, từ đó dựng 
ảnh của hành tinh), phương pháp dịch 
chuyển mà kính thiên văn Kepler 
đang áp dụng có thể tìm kiếm cả 
trong phần bóng tối của hành tinh khi 
bị che khuất. 

Dựa trên những nghiên cứu sơ bộ, 
các nhà khoa học cho rằng một vệ 
tinh lập phương có thể phát hiện ra 
các hành tinh khí trong quỹ đạo ngắn. 

 Theo VNE 
  

 Nữ sinh trung học sáng chế cách 
thử virus Ebola trong 30 phút 

Với dự án cách xác định virus 
Ebola nhanh chóng, ổn định và ít tốn 
kém nhất, cô học sinh trung học 
Olivia Hallisey đã thuyết phục ban 
giám khảo Google, mang về cho mình 
giải thưởng cao nhất.  

Hallisey sử dụng kháng thể và các 
hoá chất căn bản có thể thay đổi màu 
sắc nếu có sự xuất hiện của protein 
Ebola ở mẫu thử. 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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Điểm đặc biệt là Hallisey sử dụng 
những sợi tơ để ổn định hoá chất trên 
thẻ xét nghiệm, điều cho phép chúng 
tồn tại trong điều kiện nhiệt độ phòng 
lâu đến 3 tuần mà vẫn cho ra kết quả 
xét nghiệm chính xác. 

Những sợi tơ này được tiến hành 
xét nghiệm trên giấy chỉ với một mẫu 
huyết thanh và nước. 

Với phương pháp độc đáo này, 
Hallisey đã tăng tốc độ và hiệu quả 
xét nghiệm virus Ebola lên cao đáng 
kể. Đây là điều rất quan trọng đối với 
các bệnh nhân, khi việc phát hiện 
sớm mầm mống Ebola có thể giúp 
cho họ tăng khả năng sống sót. 

Không chỉ dừng lại ở đó, Hallisey 
cho biết phương pháp của cô bé còn 
có thể được sử dụng để xác định 
HIV, sốt xuất huyến, sốt vàng, bệnh 
Lyme và thậm chí cả mầm bệnh ung 
thư. 

 Theo baochinhphu.vn 
 

 Tìm ra cách loại bỏ HIV khỏi tế 
bào nhiễm virus 

Nhờ một kỹ thuật chỉnh sửa hệ gen 
tân tiến, các nhà khoa học đã tìm 
được cách “hất cẳng” HIV khỏi 
những tế bào bị nhiễm virus. 

Nhóm nghiên cứu đến từ Hệ thống 
y tế của Đại học Temple (Mỹ) đã thử 
cách tận dụng sự chính xác của kỹ 
thuật CRISPR để xác định vị trí cũng 
như loại bỏ các mảnh ADN của HIV 
trong những tế bào T bị nhiễm virus. 
Kết quả cho thấy, họ thực sự có thể 

loại bỏ hoàn toàn bộ gen của HIV mà 
không gây bất kỳ phản ứng phụ nào 
khác lên các tế bào chủ. Những tế 
bào T này tiếp tục phát triển và phân 
chia bình thường. Đặc biệt, chúng sau 
đó còn miễn nhiễm trước các cuộc 
tấn công mới của virus HIV. 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành các 
thí nghiệm nhờ sử dụng các tế bào 
CD4+ T trích lấy từ bệnh nhân nhiễm 
HIV và sau đó nuôi dưỡng nó trong 
phòng thí nghiệm. Điều đó làm dấy 
lên hy vọng rằng, kỹ thuật này có thể 
được cải thiện và phát triển tới mức 
độ không chỉ đơn giản ngăn virus 
truyền nhiễm sang các tế bào mới, mà 
còn chữa khỏi nó hoàn toàn. 

 Theo Vietnamnet.vn 
 

 Tiến sĩ người Việt công bố ý 
tưởng nghiên cứu trên tạp chí số 1 
thế giới 

Tiến sĩ Trần Đình Phong, Trường 
ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
vừa có nghiên cứu công bố trên tạp 
chí số một thế giới về khoa học vật 
liệu, với việc tìm ra cấu trúc và cơ 
chế hoạt động của một chất xúc tác 
thay thế cho vật liệu đắt tiền là bạch 
kim. 

TS. Trần Đình Phong (35 tuổi), tốt 
nghiệp đại học hệ Đào tạo Cử nhân 
Khoa học Tài năng (K3) ngành Hóa 
học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên 
Hà Nội năm 2003 và Tiến sĩ ngành 
Hóa học tại Trường ĐH Paris 11, 
Orsay, Cộng hòa Pháp năm 2007.  
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Vừa qua, nhóm nghiên cứu của TS. 
Trần Đình Phong cùng với các nhà 
nghiên cứu tại Pháp, Singapore và 
Nhật Bản đã thành công trong việc 
xác định đầy đủ cấu trúc và cơ chế 
hoạt động của loại vật liệu này. Điều 
này mở ra triển vọng nghiên cứu biến 
tính vật liệu này làm tăng hiệu quả 
xúc tác hoặc thiết kế các vật liệu mới 
ưu việt hơn. 

Kết quả này đã được công bố trên 
Tạp chí Nature Materials, tạp chí số 1 
thế giới về khoa học vật liệu với chỉ 
số ảnh hưởng 36,5. 

Trong nghiên cứu này, lần đầu tiên 
cấu trúc và cơ chế hoạt động của 
molybden sulfide vô định hình, một 
loại vật liệu dễ chế tạo, rẻ tiền và có 
thể thay thế xúc tác kim loại hiếm Pt 
(bạch kim) cho phản ứng điều chế 
nhiên liệu sạch H2 từ nước đã được 
chứng minh một cách hoàn chỉnh. 

Bạch kim là vật liệu quý hiếm và 
đắt tiền, từ lâu giới khoa học mong 
muốn thiết kế các vật liệu rẻ tiền để 
chuyển hóa năng lượng mặt trời và 
nước thành H2 - nhiên liệu sạch dùng 
trong pin nhiên liệu. Để làm điều này, 
các nhà khoa học đã tìm kiếm chất 
xúc tác cho phản ứng oxy hóa nước 
thành oxy (O2) và khử nước thành 
H2. 

Một trong các chất xúc tác đó là 
molybden sulfide vô định hình. 
Nhưng cấu trúc của nó vẫn là bí ẩn, 
ngăn cản việc tìm hiểu cơ chế hoạt 
động của chất xúc tác và việc thiết kế 

vật liệu mới có nhiều ưu việt trở nên 
khó khăn. Từ cuối năm 2012, TS 
Phong đã phát hiện ra những điều 
không đồng nhất trong nhiều nghiên 
cứu trước đó, nên anh bắt tay vào 
việc tìm hiểu cấu trúc của molybden 
sulfide. 

Sau 3 năm nghiên cứu với sự hợp 
tác của đồng nghiệp quốc tế, sử dụng 
các công cụ phân tích điện hóa, phân 
tích quang phổ, kính hiển vi điện tử 
phân giải cao và phân tích hóa học 
hiện đại, lần đầu tiên nhóm của tiến sĩ 
Phong tìm ra cấu trúc và cơ chế hoạt 
động của molybden sulfide vô định 
hình trong phản ứng điều chế nhiên 
liệu sạch H2 từ nước. 

Kết quả nghiên cứu quan trọng này 
sẽ là cơ sở để nhóm nghiên cứu của 
TS. Trần Đình Phong tại Trường ĐH 
Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
(USTH) và các đồng nghiệp thiết kế 
chế tạo các vật liệu xúc tác mới ưu 
việt hơn tiến tới thiết kế chế tạo một 
lá xanh nhân tạo hoàn chỉnh cho việc 
tách H2 từ nước sử dụng năng lượng 
mặt trời. 

 Theo SGGP 
 
 Xử lý bùn thải thành phân bón 
hữu cơ 

 Đề tài nghiên cứu “Quản lý và xây 
dựng quy trình xử lý bùn thải từ nhà 
máy bùn xử lý nước thải đô thị Bình 
Hưng theo hướng thu hồi năng lượng 
và tái sử dụng thành phân bón hữu 
cơ phục vụ cho nông nghiệp” của 
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nhóm tác giả Trương Bội Linh, Phạm 
Hồng Diễm, Võ Trọng Quang và Lê 
Hoàng Quy (sinh viên Trường Đại 
học Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí 
Minh) đã bước đầu thu được kết quả 
khả quan khi thu hồi được tối ưu 
lượng khí sinh học (biogas), vừa đáp 
ứng được yêu cầu về môi trường đối 
với bùn thải sau xử lý, cũng như tận 
dụng thành phần dinh dưỡng để tái 
sử dụng thành phân bón hữu cơ sử 
dụng cho mục đích nông nghiệp. 

 Đề tài đã đoạt Huy chương Vàng 
của Giải thưởng Sản phẩm thiết kế 
chế tạo ứng dụng năm 2015 và Giải 
Khuyến khích của Giải thưởng Sinh 
viên nghiên cứu khoa học Euréka 
năm 2015. 

Bùn xử lý nước thải đô thị được 
lấy từ nhà máy xử lý nước thải đang 
hoạt động ổn định tại TP. HCM. Mẫu 
bùn được lấy từ máy tách nước ly 
tâm (thành phần bùn tại vị trí này bao 
gồm: bùn sơ cấp sau xử lý bậc 1 và 
bùn thứ cấp sau xử lý bậc 2). Các sản 
phẩm phế phẩm nông nghiệp được sử 
dụng là trấu, mùn cưa, xơ dừa,... Quá 
trình nghiên cứu, nhóm đã rút ra một 
số kết luận sau: bùn xử lý nước thải 
của nhà máy Bình Hưng có những 
tính chất rất kém và rất không phù 
hợp cho việc xử lý bằng quá trình 
sinh học kỵ khí. Tuy nhiên, nếu áp 
dụng quy trình đồng phân hủy bằng 
việc sử dụng các loại vật liệu đã 
được xử lý về những kích thước nhỏ 
(trấu nghiền, mùn xơ dừa) làm vật 

liệu độn sẽ đem tới những hiệu quả 
rất cao về khả năng phân hủy, chất 
lượng bùn thành phẩm, khí sinh học. 
Cụ thể như, tỷ lệ metan trong khí 
biogas khá cao, mẫu sử dụng đồng 
phân hủy cùng trấu xay nhuyễn trong 
điều kiện Mesophilic cho tỷ lệ metan 
lên đến 74% so với mẫu đơn phân 
hủy cho tỷ lệ chỉ 41%. Điều này cho 
thấy tiềm năng khí sinh học là rất 
lớn. 

Theo thí nghiệm giai đoạn mạ, bùn 
sau ủ kỵ khí có thể được sử dụng như 
yếu tố vi lượng cho cây trồng với 
nồng độ bùn 3%. Với nồng độ này, 
quá trình sinh trưởng của mạ không 
những không biểu hiện sự ức chế lên 
bộ rễ và thân mà còn thể hiện tính 
kích thích tăng trưởng thân cây. 

 Theo Vista.gov.vn 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
  Sản xuất thuốc uống bằng máy 
in… 3D  

Hãng dược phẩm Aprecia 
Pharamceuticals vừa tung ra thị 
trường Mỹ loại thuốc chống động 
kinh được sản xuất hoàn toàn bằng 
máy in 3D. Thuốc đã được Cục quản 
lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ 
phê chuẩn đủ điều kiện an toàn.  

 Aprecia đã trở thành hãng dược 
đầu tiên trên thế giới áp dụng quy 
trình sản xuất thuốc bằng công nghệ 
độc đáo này. Ngoài Aprecia, đang có 
rất nhiều hãng dược khác có bước 
tiếp cận tương tự nhưng phần lớn 
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việc nghiên cứu và sản xuất vẫn trong 
phòng thí nghiệm.  

Aprecia đã sử dụng quy trình 3D có 
tên là in phun một để làm ra những 
viên thuốc tan ngay trong miệng. Với 
thực tế bệnh nhân động kinh khó có 
thể uống thuốc, nhất là lúc lên cơn, 
nên đặc tính tan ngay trong miệng 
của thuốc Spritam là rất cần thiết và 
hiệu quả.  

Hãng dược phẩm này đã nhận được 
vốn đầu tư 35 triệu USD để phát triển 
loại thuốc thay thế cho các bệnh nhân 
bị chứng động kinh. “Spritam là giải 
pháp then chốt giúp thay đổi cách 
chữa trị bệnh động kinh hiện nay. Nó 
là phương thức bổ trợ hiệu quả cho 
các bệnh nhân mắc chứng bệnh này”, 
Don Wetherhold, giám đốc điều hành 
Apercia cho biết.  

Thuốc sản xuất bằng công nghệ 3D 
đã và đang nhận được rất nhiều quan 
tâm của giới chuyên môn. Ở thời 
điểm hiện tại, phần lớn tiến trình mới 
chỉ tập trung ở phần cứng, tức là công 
nghệ để sản xuất thuốc. Thế nên, sự 
xuất hiện của Spritam là một tin đáng 
mừng để giới chuyên môn và các 
hãng dược tăng tốc phát triển và hoàn 
thiện công nghệ này.  

 Theo Vietnamnet.vn 
 

  Dây đeo cổ tay bằng graphene 
giúp theo dõi và điều trị tiểu đường 

Một thiết bị làm bằng graphene, 
trong suốt có khả năng theo dõi 
lượng đường trong máu và phóng 

thích insulin có thể giúp bệnh nhân 
tiểu đường theo dõi và điều trị tốt 
hơn.   

Công nghệ được phát triển bởi một 
nhóm các nhà khoa học đến từ nhiều 
quốc gia, dây đeo cổ tay làm từ 
graphene được pha trộn một lượng 
nhỏ vàng cho phép thiết bị có thể 
nhận biết được sự hiện diện của 
glucose trong mồ hôi. 

Thông tin ghi nhận sẽ được gửi về 
smartphone, sau khi thông tin được 
xử lý thiết bị sẽ kích hoạt tiêm insulin 
vào cơ thể thông qua các kim tiêm 
micro. 

Mặc dù dây đeo hiện nay chưa 
cung cấp đủ liều lượng thuốc cho 
bệnh nhân tiểu đường, thiết bị hứa 
hẹn mang đến một giải pháp giúp 
theo dõi và điều trị tiểu đường 24/24. 

 Theo canthostnews.vn 
 
 Chế tạo thành công bộ sinh 
phẩm xác định vi khuẩn gây nhiễm 
khuẩn huyết  

Nhóm nghiên cứu của Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 do PGS.TS 
Lê Hữu Song đứng đầu vừa nghiên 
cứu chế tạo thành công bộ sinh phẩm 
xác định các vi khuẩn gây nhiễm 
khuẩn huyết thường gặp và phát hiện 
gen kháng sinh.   

Đây là kết quả chính của đề tài 
“Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm 
xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn 
huyết thường gặp và phát hiện gen 
kháng sinh” (mã số KC.10.43/11-15), 
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thuộc Chương trình khoa học và công 
nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai 
đoạn 2011-2015 “Nghiên cứu ứng 
dụng và phát triển công nghệ tiên tiến 
phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng” (mã số KC.10/11-15). Đề 
tài vừa được Hội đồng đánh giá 
nghiệm thu cấp Nhà nước do Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ 
chức đánh giá nghiệm thu ngày 
24/3/2016.  

PGS.TS Lê Hữu Song, Chủ nhiệm 
đề tài cho biết, đề tài được thực hiện 
từ ngày 01/01/2014 đến ngày 
01/12/2015. Đề tài hướng đến mục 
tiêu chế tạo được bộ sinh phẩm xác 
định các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn 
huyết thường gặp; chế tạo được bộ 
sinh phẩm phát hiện gen kháng kháng 
sinh của các vi khuẩn gây nhiễm 
khuẩn huyết thường gặp, đồng thời 
đánh giá hiệu quả của các bộ sinh 
phẩm trên. Nhóm nghiên cứu xác 
định, phải thiết kế được bộ mồi có 
tính đặc hiệu và khả năng bắt cặp 
cao; loại bỏ được lượng dư thừa 
DNA người trong mẫu máu; tối ưu 
được các điều kiện của xét nghiệm 
PCR, đặc biệt là PCR đa mồi. 

Với sự phối hợp của Bệnh viện 
Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung 
ương, Bệnh viện nhiệt đới Trung 
ương... đến nay, nhóm nghiên cứu đã 
chế tạo được bộ sinh phẩm xác định 
các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết 
thường gặp là Vi khuẩn Gram (-) và 
Vi khuẩn Gram (+). Ngưỡng phát 

hiện trung bình của bộ sinh phẩm là 
10 CFU/ml máu. Sau 4 tháng bảo 
quản độ nhạy kỹ thuật và độ đặc hiệu 
của bộ sinh phẩm vẫn bảo đảm là 10 
CFU/ml và 100%. Cùng với đó, đã 
chế tạo được bộ sinh phẩm phát hiện 
gene kháng kháng sinh của các vi 
khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường 
gặp; sinh phẩm loại bỏ DNA người 
làm giàu DNA vi khuẩn (sản phẩm 
này không nằm trong yêu cầu của đề 
tài). 

Bộ sinh phẩm được tạo ra đã đem 
lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, so với 
phương pháp cấy máu và bộ kit 
thương mại (CE-IVD Septifast), bộ 
sinh phẩm được tạo ra có độ nhạy, độ 
đặc hiệu tương đương (37%, 100% so 
với 39%, 33% và 100%). Khi kết hợp 
bộ sinh phẩm mới được tạo ra với cấy 
máu đã nâng độ nhạy lên 54% và độ 
đặc hiệu vẫn đạt 100%. Tức là, nếu 
sử dụng bộ sinh phẩm mới tạo ra sẽ 
nâng khả năng chẩn đoán mầm bệnh 
gây nhiễm khuẩn huyết lên 15%. Giá 
thành tạm tính của bộ sinh phẩm mới 
tạo ra thấp hơn gần 1/2 lần so với bộ 
kit thương mại CE-IVD septifast (2,5 
triệu/mẫu so với 4,4 triệu/mẫu). 

Bộ sinh phẩm được tạo ra có tính 
linh hoạt trong sử dụng, quy trình 
thực hiện đơn giản, thân thiện với 
người sử dụng. Đồng thời, có thể sử 
dụng trên nhiều thiết bị sinh học phân 
tử hiện có tại các phòng xét nghiệm 
của các Bệnh viện ở nước ta nên 
không cần phải đầu tư lớn. Nhóm 
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nghiên cứu cũng đã kiến nghị được 
triển khai dự án sản xuất thử nghiệm 
bộ sinh phẩm đã được tạo ra trong 
thời gian tới.  

Nhóm nghiên cứu cũng đã nghiên 
cứu tạo ra quy trình chế tạo sinh 
phẩm chẩn đoán các mầm bệnh gây 
nhiễm khuẩn huyết thường gặp; quy 
trình chế tạo sinh phẩm phát hiện các 
gene kháng kháng sinh của vi khuẩn 
gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp; 
đưa ra tiêu chuẩn cơ sở của các bộ 
sinh phẩm trên tương đương với sản 
phẩm nhập khẩu cùng loại.  

Ngoài những kết quả nói trên, đề 
tài đã công bố 6 bài báo trên các tạp 
chí chuyên ngành uy tín trong nước 
và quốc tế; góp phần đào tạo 2 thạc 
sỹ, 1 tiến sĩ. Đặc biệt, có 2 đơn đăng 
ký bằng độc quyền sáng chế đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
chấp nhận đơn.  

 Theo  Đại biểu nhân dân 
 

 Sinh viên Y dược “chế” thuốc 
chống say xe rẻ bằng 1/10 thuốc 
ngoại  

Hai sinh viên khoa Dược (Đại học 
Y dược TP Hồ Chí Minh) đã tổng hợp 
dimenhydirnat, sản xuất thuốc chống 
say tàu xe từ nguồn nguyên liệu trong 
nước, giá thành chỉ bằng 1/10 so với 
thuốc ngoại nhập.  

Cụ thể, nhóm đã bắt tay vào công 
việc tổng hợp nguồn nguyên liệu 
dimenhydrinat, ứng dụng bào chế 
thành công viên nén 50mg làm thuốc 

hỗ trợ chống say tàu xe. 
Theo nhóm nghiên cứu, quá trình 

tổng hợp dimenhydrinat gồm 2 giai 
đoạn: Tổng hợp diphenhydramin và 
giai đoạn tổng hợp muối 
dimnenhydrinat.  Nhóm đã tiến hành 
thử nghiệm tổng hợp dimenhyrinat 
trên quy mô 5mg/mẻ và nâng cấp lên 
50mg/mẻ, 500mg/mẻ. Sau quá trình 
tổng hợp, hiệu suất trung bình của 3 
mẻ đạt 94. Để có được những mẻ 
tổng hợp dimenhyrinat thành công, ít 
ai biết rằng hai chàng sinh viên đã 
gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu hóa 
chất, nguyên liệu, kinh phí thực hiện 
và nơi để sản xuất.  

Quá trình tổng hợp dimenhyrinat 
đã được Viện kiểm nghiệm thuốc 
TP.HCM xác nhận sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn Dược điển Hoa Kỳ USP 37.  

Hiện nhóm đã sản xuất thử 
nghiệm với số lượng 10.000 viên nén. 
Kết quả rất khả quan khi thuốc có độ 
giải phóng hoạt chất tương đương với 
chế phẩm đối chiếu trên thị trường. 
Ngoài ra, quá trình điều chế thành 
phần dimenhydrinat thành thuốc 
chống say tàu xe ở dạng viên nén có 
giá rẻ hơn chỉ bằng 1/10 lần so với 
thuốc nhập ngoại.  

Đề tài “Nghiên cứu điều chế 
nguyên liệu và sản xuất viên nén 
dymenhydrinat 50mg dùng làm thuốc 
điều trị say tàu xe” của hai bạn sinh 
viên Võ Duy Việt, Nguyễn Trí Hòa 
đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi 
Sinh viên nghiên cứu khoa học 
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Euréka và huy chương vàng Liên 
hoan sáng tạo trẻ do Thành đoàn 
TP.HCM tổ chức năm 2015. 

Theo Khampha.vn 
 

 
 
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ 
HẾT QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Khi hết quyền sở hữu trí tuệ xảy ra, 
những hành vi của người mua đối với 
sản phẩm không bị coi là hành vi xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

Khái niệm về hết quyền sở hữu 
trí tuệ 

Hết quyền sở hữu trí tuệ là trạng 
thái chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ 
không còn quyền phân phối đối với 
một sản phẩm cụ thể, khi sản phẩm 
đã được đưa ra thị trường bởi chính 
chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, hoặc 
với sự đồng ý của chủ thể này. Như 
vậy, hết quyền sở hữu trí tuệ  có 
những đặc điểm cơ bản cần chú ý 
sau: 

 (i) Hết quyền sở hữu trí tuệ xảy ra 
khi thoả mãn hai điều kiện là sản 
phẩm đã được đưa ra thị trường và 
hành động đưa sản phẩm ra thị 
trường được thực hiện bởi chủ thể 
nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ, hoặc 
với sự đồng ý của chủ thể này; 

(ii) Khi hết quyền sở hữu trí tuệ 
xảy ra, chỉ quyền phân phối sản phẩm 
không còn và quyền sản xuất sản 
phẩm không bị ảnh hưởng; 

(iii) Khi hết quyền sở hữu trí tuệ 

xảy ra, chỉ quyền phân phối đối với 
sản phẩm cụ thể đã được đưa ra thị 
trường không còn và những sản phẩm 
chưa được đưa ra thị trường không bị 
ảnh hưởng. 

Quyền phân phối khi hết quyền 
sở hữu trí tuệ 

Khi chủ sở hữu quyền sở hữu trí 
tuệ hoặc chủ thể khác được sự đồng ý 
của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ 
đưa sản phẩm mang đối tượng sở hữu 
trí tuệ được bảo hộ ra thị trường, 
quyền phân phối của chủ sở hữu 
quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm 
này không còn. Trong mối quan hệ 
với hết quyền sở hữu trí tuệ, “phân 
phối” được hiểu là hành vi chuyển 
giao sản phẩm mang đối tượng sở 
hữu trí tuệ được bảo hộ. 

Khi hết quyền xảy ra, những hành 
vi của người mua đối với sản phẩm 
không bị coi là hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cần 
lưu ý rằng, khi hết quyền xảy ra đối 
với sáng chế xảy ra, quyền sản xuất 
sản phẩm theo sáng chế vẫn thuộc về 
chủ sở hữu sáng chế. Tương tự, 
quyền sao chép tác phẩm vẫn thuộc 
về chủ sở hữu quyền tác giả mặc dù 
tác phẩm đã được đưa vào giao dịch 
thương mại bởi chủ sở hữu quyền tác 
giả, hoặc với sự đồng ý của chủ sở 
hữu quyền tác giả. 

Đối với nhãn hiệu, quyền gắn nhãn 
hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao 
bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, 
phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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dịch trong kinh doanh là quyền chỉ 
thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu. Do 
đó, khi hết quyền xảy ra, quyền này 
không được chuyển giao sang cho 
bên thứ ba mặc dù sản phẩm mang 
nhãn hiệu được bảo hộ đã được 
chuyển giao cho bên thứ ba. 

Chỉ quyền phân phối sản phẩm 
mang nhãn hiệu được bảo hộ không 
còn. Các chủ thể khác có quyền thực 
hiện các hành vi thương mại như bán, 
chào hàng, cho thuê, tàng trữ để lưu 
thông và các hành vi phi thương mại 
như sử dụng, tặng cho, cho mượn, từ 
bỏ sản phẩm. 

Các hành vi sửa chữa, tái chế, nhập 
khẩu song song hàng hoá mang nhãn 
hiệu được bảo hộ được công nhận là 
hợp pháp và không phải là hành vi 
xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu 
như hệ quả pháp lý của hết quyền đối 
với nhãn hiệu. Thương mại song song 
hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo 
hộ chỉ được công nhận khi cơ chế hết 
quyền quốc tế và cơ chế hết quyền 
khu vực được áp dụng. 

Hệ quả pháp lý của hết quyền sở 
hữu trí tuệ bắt nguồn từ sự phân định 
rạch ròi giữa quyền sở hữu trí tuệ của 
nhà sản xuất sản phẩm và quyền tài 
sản của người mua đối với sản phẩm. 
Cụ thể, quyền sở hữu trí tuệ gắn với 
tài sản vô hình (như sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, nhãn hiệu), còn 
quyền tài sản gắn với tài sản hữu hình 
(như xe, đồng hồ, sách). Khi bán sản 
phẩm, sản phẩm và quyền tài sản 

được chuyển giao sang cho người 
mua. 

Người mua có quyền chiếm hữu, sử 
dụng và định đoạt tài sản. Người mua 
có thể thực hiện hành vi theo mong 
muốn của họ đối với sản phẩm như: 
tiêu dùng, bán, cho thuê hay phá bỏ 
sản phẩm,... Trường hợp ngoại lệ là 
các bên giao kết hợp đồng thoả thuận 
sản phẩm chỉ được bán trong lãnh thổ 
nhất định. Hơn nữa, chủ sở hữu 
quyền sở hữu trí tuệ có cơ hội được 
bù đắp xứng đáng chi phí, nỗ lực 
sáng tạo và uy tín, danh tiếng từ lần 
đầu tiên đưa sản phẩm vào lưu thông. 

 Theo Vietq.vn 
 
 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Tổng kết và trao giải Hội thi 
Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần 
thứ 13  

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật toàn quốc lần thứ 13 đã trao 
giải thưởng cho 90 giải pháp bao 
gồm 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 24 giải 
Ba và 48 giải Khuyến khích. 

 Tối 29/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội, 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam tổ chức 
tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo 
kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
biểu dương những thành tích đã đạt 
được của Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam, cũng như 
những cá nhân đứng đầu các tổ chức 
đã phối hợp làm nên Hội thi. 

Năm 2015, Việt Nam đứng thứ 7 
về thu nhập trong số 10 nước 
ASEAN, nhưng theo công bố của Tổ 
chức sáng tạo thế giới, chỉ số năng 
lực sáng tạo của người Việt Nam 
đứng hàng thứ 3. 

Thành phố nhỏ như Đà Nẵng có tới 
10 đề tài được giải; Thừa Thiên-Huế 
vốn có thế mạnh về khoa học xã hội, 
nhưng đứng hàng thứ 2 với 7 đề tài 
được giải; tỉnh Thái Bình là vùng đất 
lúa nhưng có tới 6/13 đề tài đoạt 
giải... Giới khoa học thành phố Hà 
Nội chỉ gửi được hai đề tài đạt một 
giải thưởng. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn 
Thiện Nhân đề nghị mỗi năm nên 
chọn ra những công trình khoa học, 
con người tiêu biểu nhất để làm cuốn 
Sách Vàng Việt Nam sáng tạo. Giáo 
sư-tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh, 
Trưởng ban Tổ chức, cho biết Hội thi 
lần thứ 13 năm 2015 đã có những 
bước tiến quan trọng. Kết quả là đã 
có 52 tỉnh, thành phố và Bộ Quốc 
phòng gửi công trình, giải pháp tham 
dự. Ngoài ra, một số cá nhân đã gửi 
trực tiếp cho Ban Tổ chức Hội thi. 

Các giải pháp dự thi được chia theo 
sáu lĩnh vực như công nghệ thông tin, 

điện tử, viễn thông; cơ khí tự động 
hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật 
liệu, hóa chất, năng lượng; nông lâm, 
ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y 
dược; giáo dục, đào tạo và các lĩnh 
vực khác. 

Các tỉnh có nhiều giải pháp dự thi 
như thành phố Đà Nẵng, thành phố 
Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên-Huế, 
Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái 
Bình, Quảng Ninh, Bình Dương, An 
Giang, Phú Yên, Cần Thơ, Bình 
Phước... Các đơn vị đoạt nhiều giải là 
thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên-
Huế, Thái Bình, Thanh Hóa, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, 
Quảng Ninh, Bộ Quốc phòng... Tây 
Ninh có ba giải pháp dự thi thì cả ba 
giải pháp đoạt giải. 

Ban Tổ chức Hội thi đã trao giải 
thưởng cho 90 giải pháp bao gồm 6 
giải Nhất, 12 giải Nhì, 24 giải Ba và 
48 giải Khuyến khích. Nhân dịp này, 
Thủ tướng Chính phủ cũng tặng Bằng 
khen cho sáu cá nhân là chủ nhiệm 
của sáu giải pháp đoạt giải Nhất. 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 
tặng Bằng lao động sáng tạo cho 63 
cá nhân là các chủ nhiệm có các công 
trình đoạt giải Nhất, Nhì, Ba. 

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới trao 
thưởng cho kỹ sư Nguyễn Thành 
Chương, Công ty cổ phần Công nghệ 
QCM-Đà Nẵng. 

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh tặng tám Huy hiệu 
Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả của 
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sáu công trình đoạt giải Nhất và 30 
Bằng khen cho các tác giả của các 
công trình đoạt giải Nhì và Ba. 

Theo Thông tấn xã Việt Nam 
 

 Phó Thủ tướng ủng hộ chạy thử 
tàu ngầm tự chế Hoàng Sa trên 
biển  

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam giao Bộ Quốc phòng chủ trì 
cùng Bộ Khoa học Công nghệ, hỗ trợ 
việc chạy thử tàu ngầm Hoàng Sa 
trên biển. 

Cụ thể, mới đây, ông Nguyễn Quốc 
Hòa, chủ nhân của tàu ngầm tự chế 
Hoàng Sa nhận được văn bản trả lời 
của UBND tỉnh Thái Bình về việc 
thử nghiệm tàu ngầm Hoàng Sa trên 
biển. 

Văn bản nêu rõ: “Phó Thủ tướng 
Chính Phủ Vũ Đức Đam có ý kiến 
giao Bộ Quốc phòng chủ trì, hỗ trợ 
ông Hòa triển khai thử nghiệm tàu 
ngầm mini tự chế. Bộ Khoa học và 
Công nghệ bố trí kinh phí để Bộ 
Quốc phòng thẩm định hồ sơ thiết kế, 
tư vấn các giải pháp, xây dựng quy 
trình thử nghiệm và đáp ứng một 
phần chi phí cho tổ chức thử nghiệm 
trên biển”. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, 
tỉnh rất ủng hộ việc thử nghiệm tàu 
ngầm tự chế Hoàng Sa ở trên biển. 

Tuy nhiên, việc thử nghiệm tàu 
ngầm Hoàng Sa ở trên biển dự kiến 
sẽ liên quan đến thiết bị, người lái và 

rất nhiều tàu bè, phương tiện khác 
nên tỉnh phải xin ý kiến Văn phòng 
Chính phủ. 

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Hoàng 
Giang, tỉnh cũng mong muốn có sự 
hỗ trợ của Bộ Quốc Phòng trong việc 
thử nghiệm tàu ngầm Hoàng Sa trên 
biển bởi trong quá trình thử nghiệm 
tàu ngầm trên biển mà không may 
gặp sự cố thì sẽ rất khó xử lý. 

Ông Nguyễn Quốc Hòa cho hay: 
“Tôi cùng đội ngũ kỹ sư chỉ chờ cơ 
quan chức năng cho phép là sẽ đưa 
tàu ngầm mini Hoàng Sa ra biển thử 
nghiệm ngay”. Theo đó, địa điểm mà 
ông Nguyễn Quốc Hòa dự định thử 
nghiệm sẽ là vùng biển thuộc cảng 
Diêm Điền (xã Thụy Hải, huyện Thái 
Thụy, cách thành phố Thái Bình 
30km). 

Trước đó, ý tưởng thử nghiệm tàu 
ngầm Hoàng Sa của ông Nguyễn 
Quốc Hòa cũng được sự ủng hộ của 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 
Hùng. 

Tàu ngầm tự chế Hoàng Sa có thể 
chạy được 7 hải lý/h, tốc độ tối đa có 
thể đạt được là 15 hải lý/h. Tàu ngầm 
nặng 9 tấn, dài 7 m, bề ngang 2,5m; 
cao 2m và có thể lặn sâu 50m. Thời 
gian lặn theo tính toán là 3 ngày 3 
đêm. Vỏ tàu được thiết kế bằng thép 
cường lực. Tàu có hình thoi dẹt, chở 
2 người. Tàu ngầm được sơn màu 
xanh. 

Hiện tại, các tính năng liên lạc thủy 
âm khi lặn sâu, hệ thống liên lạc tầm 
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xa VHF khi nổi, hệ thống camera 
quan sát dưới nước; hệ thống dò quét 
đáy biển, vật cản phía trước... lắp đặt 
ở tàu ngầm đã thử nghiệm xong và 
đang hoạt động tốt. 

Tàu ngầm Hoàng Sa được ông Hòa 
và đội ngũ kỹ sư nghiên cứu chế tạo 
năm 2015 và đã được thử nghiệm 
thành công ở hồ rộng khoảng 3ha, 
sâu 3m. Ông Nguyễn Quốc Hòa năm 
nay 56 tuổi, hiện là Giám đốc Công 
ty cơ khí Quốc Hòa ở TP.Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình. 

 Theo Vietq.vn 
 

 Bốn cam kết sở hữu trí tuệ Việt 
Nam chưa thực hiện 

Phòng Thương mại - Công nghiệp 
VN (VCCI) vừa tổ chức rà soát pháp 
luật VN với các cam kết về sở hữu trí 
tuệ (SHTT) trong EVFTA nhằm lấy ý 
kiến của các doanh nghiệp, chuyên 
gia cho dự thảo kết quả rà soát mà 
VCCI đã thực hiện.  

Hiệp định Thương mại tự do VN - 
Liên minh châu Âu (EVFTA) là một 
trong hai hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới lớn nhất của VN, được dự 
báo sẽ ảnh hưởng lớn tới thể chế 
pháp luật và kinh tế của VN trong 
thời gian tới. Một trong những lĩnh 
vực của EVFTA được cho là sẽ có tác 
động trực tiếp và lớn tới hệ thống 
pháp luật là các cam kết trong lĩnh 
vực SHTT. 

Đại diện nhóm nghiên cứu và rà 
soát, bà Nguyễn Thị Thu Trang - 

Giám đốc Trung tâm WTO và hội 
nhập (VCCI) cho biết, pháp luật VN 
hiện hành đã tương thích với đa số 
các cam kết về SHTT trong EVFTA 
ở 3 chế định lớn, đó là các nguyên tắc 
chung về bảo hộ SHTT, về các tiêu 
chuẩn bảo hộ SHTT và các yêu cầu 
về biện pháp thực thi tại biên giới. Do 
đó, khi thực thi EVFTA pháp luật VN 
sẽ không phải điều chỉnh, sửa đổi hay 
bổ sung. 

Tuy nhiên, kết quả rà soát cho thấy, 
còn có 4 cam kết mà pháp luật VN 
chưa thực hiện. Thứ nhất, quyền độc 
quyền công bố đến công chúng của 
người biểu diễn, nhà sản xuất các bản 
ghi âm, ghi hình. Thứ hai, quy trình 
và cách thức bảo hộ đối với 169 chỉ 
dẫn địa lý của Liên minh châu Âu liệt 
kê trong EVFTA. Thứ ba, cam kết bù 
đắp thời hạn sáng chế dược phẩm cho 
những chậm trễ trong cấp phép lưu 
hành và cuối cùng là nguyên tắc suy 
đoán về quyền của người có tên trên 
tác phẩm. 

Theo Thanh niên 
 

 Toạ đàm trực tuyến “Sở hữu trí 
tuệ trong TPP” 

Ngày 31/3, Cổng thông tin điện tử 
Chính phủ tổ chức chương trình tọa 
đàm trực tuyến với chủ đề “Sở hữu 
trí tuệ trong TPP”. 

Sở hữu trí tuệ là một trong các cam 
kết mà Việt Nam phải thực hiện khi 
tham gia Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP). Đây là một 
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trong những nội dung có tầm quan 
trọng cả về chính trị, kinh tế… góp 
phần phát triển đất nước, nâng cao 
chất lượng sống. Nhưng mặt trái của 
bảo hộ đó là sự độc quyền, tước đi cơ 
hội của những nước nghèo hơn, đặc 
biệt trong các lĩnh vực thiết yếu như 
bảo đảm y tế và chăm sóc sức khỏe 
con người. 

Buổi tọa đàm nhằm làm rõ hơn 
những nội dung như Việt Nam cần 
làm gì để vừa tích cực hội nhập, bảo 
đảm tôn trọng quyền của chủ sở hữu 
sáng chế, quyền tác giả; vừa bảo đảm 
khai thác một cách hợp lý các giải 
pháp kỹ thuật để người dân, doanh 
nghiệp có điều kiện hưởng lợi từ kết 
quả hội nhập. 

Theo Tuổi trẻ 
 

 Tri thức Việt tại Hoa Kỳ quan 
tâm đến V-Kist  

Tại buổi gặp mặt “Cộng đồng 
doanh nhân, trí thức người Việt - Một 
nguồn lực quan trọng góp phần phát 
triển đất nước” do Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH-CN) phối hợp với 
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa 
Kỳ tổ chức mới đây, trí thức Việt kiều 
bày tỏ sẵn sàng về nước, tham gia 
hoạt động khoa học công nghệ. 

Buổi gặp mặt được tổ chức nhằm 
tăng cường khuyến khích, động viên 
doanh nhân, trí thức Việt tại Hoa Kỳ 
tiếp tục hướng về quê hương đất 
nước, đóng góp tích cực vào phát 
triển nền khoa học công nghệ và kinh 

tế nước nhà, đồng thời củng cố mối 
quan hệ đối tác hợp tác toàn diện 
giữa Việt Nam và Koa Kỳ. 

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ 
KHCN Nguyễn Quân đã chia sẻ các 
thông tin về chính sách thu hút trí 
thức, doanh nhân người Việt trong 
lĩnh vực KHCN về nước làm việc; 
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; 
Chính sách sở hữu trí tuệ hay các 
hướng ưu tiên phát triển công nghệ 
cao tại Việt Nam. 

Đặc biệt, về thông tin về dự án xây 
dựng Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST), Bộ 
trưởng Nguyễn Quân khẳng định, 
chắc chắn V-KIST sẽ đi theo xu 
hướng mà các nước phát triển như 
Hàn Quốc đang triển khai. Tức là, 
nhà nước sẽ tập trung đầu tư vào 
những lĩnh vực nghiên cứu như quốc 
phòng, an ninh; còn lại, các nhà khoa 
học V-KIST tập trung nghiên cứu 
theo đơn đặt hàng của các tập đoàn, 
doanh nghiệp có nhu cầu, đây cũng sẽ 
là nguồn lực bảo đảm cho sự phát 
triển lớn mạnh của Viện. 

Được biết, Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-
KIST), được thành lập trên cơ sở 
Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam 
và Chính phủ Hàn Quốc. V-KIST 
được áp dụng cơ chế tài chính đặc 
thù, bảo đảm khuyến khích các nhà 
khoa học trình độ cao là người nước 
ngoài, người Việt Nam ở trong nước 
và ở nước ngoài tham gia hoạt động 
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khoa học, công nghệ tại Viện. Theo 
kế hoạch V-KIST là một viện nghiên 
cứu ứng dụng đa ngành, định hướng 
công nghệ công nghiệp với đội ngũ 
cán bộ nghiên cứu đạt trình độ quốc 
tế, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị 
nghiên cứu hiện đại, theo mô hình 
công lập với cơ chế tự chủ cao. 

 Theo Đại biểu nhân dân 
 

 Oracle đòi Google bồi thường 
9,3 tỷ USD vì vi phạm quyền trí tuệ 
của Java trên Android  

Vụ kiện giữa Oracle và Google về 
vấn đề sử dụng API Java trên 
Android sẽ bắt đầu vào ngày 9/5 sắp 
tới. Theo nguồn tin của IDG News 
Services, Oracle sẽ cố gắng thuyết 
phục tòa án buộc Google phải bồi 
thường cho hãng này 9,3 tỷ USD. 
Con số này được hé lộ từ các văn bản 
đệ trình lên tòa án. 

Trong nhiều năm qua, Oracle và 
Google đã liên tục tranh chấp pháp lý 
về một số thành phần của ngôn ngữ 
lập trình Java được Google sử dụng 
cho Android. Dù là một ngôn ngữ mở 
nhưng phần lớn bản quyền của Java 
đang nằm dưới quyền kiểm soát của 
Oracle sau khi công ty này mua lại 
“cha đẻ” Java, công ty Sun 
Microsystems vào năm 2009. 

Phiên xử mới sẽ đưa ra phán quyết 
liệu Google có được phép sử dụng 
các mã nguồn Java một cách miễn 
phí hay phải trả tiền cho Oracle. 
Google khẳng định hãng này đã sử 

dụng Java một cách “công bằng”, tức 
là có bao gồm việc copy một cách có 
giới hạn và do đó không phải trả tiền 
cho Oracle. 

Về phần mình, Oracle sẽ đưa ra 2 
luận điểm chính. Đầu tiên, Oracle sẽ 
hé lộ các khoản lợi nhuận khổng lồ 
mà Google thu được từ Android để 
chỉ ra rằng đây là một mảng kinh 
doanh có lãi “khủng” của Google. 
Tiếp đó, Oracle sẽ tranh luận rằng 
Java đã từng có một mảng ứng dụng 
di động riêng và Android là lý do vì 
sao hệ điều hành này không thể thành 
công. 

Con số do Oracle công bố trước đó 
khẳng định Google đã thu được tổng 
cộng 22 tỷ USD lợi nhuận trên 33 tỷ 
USD từ Android. 

Khoản tiền bồi thường 9,3 tỷ USD 
mà Oracle đang đòi Google bồi 
thường còn lớn hơn cả số tiền Oracle 
bỏ ra khi mua lại Sun Microsystems. 
Vào thời điểm đó, Sun là một trong 
những công ty công nghệ hàng đầu 
thế giới với nhiều sản phẩm máy chủ, 
chip và cả ngôn ngữ lập trình Java. 
Khoản tiền mà Oracle phải bỏ ra là 
7,4 tỷ USD, nhưng do Sun có 2 tỷ 
USD dự trữ tiền mặt, số tiền Oracle 
thực sự tiêu tốn chỉ là khoảng 5,4 tỷ 
USD. 

Mức bồi thường 9,3 tỷ USD cũng 
sẽ cao hơn đáng kể so với doanh thu 
9,01 tỷ USD mà Oracle đạt vào quý 
trước. Tuy vậy, Oracle sẽ khó thu 
được khoản bồi thường khổng lồ này 
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từ tay Google. Từ năm 2011, Oracle 
đã từng khởi kiện Google đòi 6 tỷ 
USD, nhưng thẩm phán lúc đó đã đưa 
ra kết luận mức yêu cầu này là quá 
lớn. 

Theo Genk.vn 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Giải thưởng Chất lượng quốc 
gia: Tôn vinh những đỉnh cao năng 
suất - chất lượng  

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc 
nhất về năng suất chất lượng; mở ra 
triển vọng cho doanh nghiệp phát 
triển bền vững. Đây là một trong 
những nội dung chính của hội thảo 
“Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
hướng tới sự phát triển bền vững” do 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ 
chức sáng 30/3 tại Hà Nội. 

Năm 2016, Giải thưởng Chất lượng 
quốc gia với chủ đề “Nâng cao năng 
suất - chất lượng” đã vinh danh 77 
doanh nghiệp đạt giải về thực hành 
sản xuất kinh doanh tốt.  

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần 
Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ - Chủ tịch Hội 
đồng giải thưởng Chất lượng quốc 
gia nhấn mạnh: Giải thưởng này đã 
đóng góp không nhỏ cho phong trào 
năng suất - chất lượng tại Việt Nam, 
tạo cơ hội cho các doanh nghiệp học 
hỏi cải tiến và nâng cao chất lượng 
quản lý thông qua việc áp dụng các 

thực hành sản xuất, kinh doanh tốt 
nhất. 

Theo báo Công thương 
 

 Vinamilk hỗ trợ nông dân hội 
nhập  

Để nâng cao năng lực cạnh tranh 
khi tham gia hội nhập TPP, từ đầu 
tháng 2/2016, Vinamilk đã triển khai 
giải pháp cung cấp cám hỗn hợp trực 
tiếp đến các hộ chăn nuôi bò sữa (với 
giá giảm từ 600 - 800đ/kg).  

 Đây là chiến lược nhằm hỗ trợ bà 
con chăn nuôi bò sữa chuẩn bị lộ 
trình giảm chi phí chăn nuôi, tiến tới 
giảm giá thành sản xuất sữa tươi 
nguyên liệu. Bước đột phá này của 
Vinamilk được người chăn nuôi bò 
sữa cả nước nhiệt tình hưởng ứng.  

Theo Vinamilk, trước đây, việc hộ 
nông dân chăn nuôi bò sữa tự mua 
cám dẫn đến giá thức ăn chăn nuôi 
cao, ảnh hưởng đến giá thành sản 
xuất sữa nguyên liệu. Khi tự mua 
cám, người chăn nuôi bò sữa luôn 
phải mua thức ăn (cám hỗn hợp) với 
giá rất cao do qua nhiều lớp trung 
gian nên có sự chênh lệch từ 15 - 
20% so với giá cám do Vinamilk 
cung cấp.  

Trong năm 2016 và các năm tiếp 
theo, Vinamilk sẽ tiếp tục xúc tiến 
nhiều giải pháp đột phá để hỗ trợ hộ 
chăn nuôi bò sữa giảm giá thành và 
tăng hiệu quả kinh tế để phát triển 
bền vững. 

Theo báo Hải quan 



                                          Số 182 - 4/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 28 
 

 Doanh nghiệp - lực lượng tiên 
phong xây dựng Thương hiệu Quốc 
gia  

Sáng 11/3, Diễn đàn Thương hiệu 
Quốc gia lần thứ 9 với chủ đề 
“Chương trình Thương hiệu Quốc 
gia - Cơ hội cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ” đã diễn ra tại Hà Nội. 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải - Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng Thương hiệu Quốc gia 
- đã đến tham dự và chủ trì diễn đàn 
thương hiệu Việt Nam. 

Diễn đàn thương hiệu Việt Nam 
năm 2015 đã đạt được đồng thuận 
cao về việc sớm thiết lập một mô 
hình liên kết các doanh nghiệp 
THQG nhằm đẩy mạnh “liên kết” 
giữa các doanh nghiệp Việt Nam, qua 
đó nâng cao sức cạnh tranh của từng 
doanh nghiệp, giúp tạo sức mạnh 
cộng hưởng cho toàn nền kinh tế. Do 
đó, ngoài những nội dung trao đổi về 
kinh nghiệm, kiến thức cần thiết cho 
doanh nghiệp trong quá trình xây 
dựng, phát triển và bảo vệ thương 
hiệu; cơ hội cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tham gia Chương trình 
THQG, tại diễn đàn lần thứ 9 năm 
nay, Diễn đàn doanh nghiệp THQG 
chính thức được ra mắt với vai trò là 
một mô hình kết nối giữa các doanh 
nghiệp THQG với nhau, cũng như tạo 
điều kiện để kết nối với các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa nói chung. Diễn 
đàn Thương hiệu Việt Nam lần thứ 9 
cũng là hoạt động khởi đầu trong 

chuỗi sự kiện chào mừng ngày 
Thương hiệu Việt Nam 20/4. 

Theo báo Công thương 
 

 Chính phủ không cho Vinataba 
đăng ký nhãn hiệu JET, HERO 

 Văn bản của Văn phòng Chính 
phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không 
cho Tổng công ty Thuốc lá VN 
(Vinataba) đăng ký hai nhãn hiệu 
JET và HERO rồi tiến tới tự sản xuất 
hai nhãn hiệu này. 

Ngày 28/3, Văn phòng Chính phủ 
có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo 
của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc, theo đó đồng ý với kiến nghị 
của Bộ Khoa học Công nghệ về việc 
không cho Tổng công ty Thuốc lá 
VN (Vinataba) đề nghị hủy bỏ nhãn 
hiệu JET và HERO của hãng STTC 
(Indonesia), để Vinataba đăng ký hai 
nhãn hiệu trên rồi tiến tới tự sản xuất 
hai nhãn hiệu này. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ 
Công thương phải tổ chức rút kinh 
nghiệm về việc đưa thông tin vụ việc 
trên lên Cổng thông tin điện tử của 
Bộ cũng như cho báo chí (về quan 
điểm của Vinataba - PV) không đúng 
với chỉ thị 30/CT-TTg về tăng cường 
công tác chống buôn lậu thuốc lá. 

Trước đó, ngày 9/3, Bộ Khoa học 
Công nghệ có văn bản gửi Văn phòng 
Chính phủ báo cáo chi tiết về vụ việc 
này. 

Theo Tuổi trẻ 


