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SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG TPP: 
LÀM THẾ NÀO DN “KHÔNG BỎ 
LỠ CHUYẾN TÀU”? 

Đây là mối quan tâm hàng đầu của 
đại diện các cơ quan quản lý nhà 
nước như Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công An; 
Phòng Công nghiệp và Thương mại 
Việt Nam (VCCI); các công ty tư vấn 
luật; các chuyên gia và cộng đồng 
doanh nghiệp (DN) nói chung. 

Hơn bao giờ hết, các cam kết của 
Việt Nam trong Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang 
trở nên rất nóng bỏng đối với nền 
kinh tế Việt Nam. Các nước đối tác 
và các tổ chức nước ngoài đánh giá 
cao các cơ hội mà Việt Nam có thể 
nhận được khi tham gia vào TPP. 
Bản thân các cơ quan chức năng Việt 
Nam cũng thấy được các cơ hội có 
thể nhận được. Nhưng để biến các 
cam kết và sân chơi “màu mỡ” của 
TPP thành hiện thực với nền kinh tế 
Việt Nam và đặc biệt là với cộng 
đồng DN lại là bài toán nan giải. 
Thậm chí, các chuyên gia còn cho 
rằng, nếu đi lệch với các cam kết, 
chắc chắn chúng ta sẽ “lãnh đủ” hoặc 
bị “cắt dây” khi vào thị trường và 
chuyến tàu TPP vẫn cứ chạy, còn DN 
Việt sẽ lỡ chuyến. 

Điều đó cũng là một trong các nội 

dung chính của buổi Tọa đàm “DN 
Việt Nam và một số vấn đề thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định 
Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình 
Dương (TPP)” được Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN), VCCI phối 
hợp với và Liên minh Phần mềm 
(BSA) tổ chức sáng 20/4 tại Hà Nội. 

 
Ông Trần Minh Dũng - Chánh Thanh tra 

Bộ KH&CN cho rằng, thực thi quyền SHTT 
trong TPP đặc biệt quan trọng, các DN cần 
phải lưu tâm. 

TPP được nhìn nhận là thỏa thuận 
thương mại tự do lớn nhất thế giới, 
trong đó đề cao vai trò của quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT). Phát biểu khai 
mạc tại buổi tọa đàm, Chánh Thanh 
tra Bộ KH&CN, ông Trần Minh 
Dũng cho rằng, Việt Nam đã tham 
gia ký kết TPP bao gồm 12 nước 
thành viên. TPP được coi là thỏa 
thuận thương mại tự do lớn nhất thế 
giới, bao phủ 43% dân số toàn cầu, 
chiếm 26% lượng hàng hóa trung 
chuyển trên toàn thế giới. Ước tính 
các nước thành viên sẽ có tăng trưởng 
kinh tế 8 - 10% trong năm 2020. 
Trong đó, quyền SHTT đặc biệt quan 
trọng trong TPP. 

“SHTT không chỉ là tài sản vô hình 
mà còn là công cụ pháp lý giúp DN 
khởi sự cả ở môi trường kinh doanh 
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trong nước và quốc tế. Các sản phẩm 
phần mềm, sản phẩm công nghiệp, 
kiểu dáng công nghiệp, sản xuất dược 
phẩm… đang từng giờ phục vụ nhu 
cầu của người tiêu dùng trên toàn 
cầu. Chính phủ Việt Nam đang hoàn 
thiện và nâng cao hơn hiệu quả bảo 
hộ quyền SHTT trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam. Do đó, bên cạnh sự nỗ lực 
của các cơ quan chính phủ, sự đóng 
góp của các chủ thể quyền vô cùng 
quan trọng”, ông Trần Minh Dũng 
nói. 

Nhìn nhận về năng lực thực thi 
quyền SHTT, ông Trần Minh Dũng 
cho hay, thời gian qua, việc thực thi 
quyền SHTT đã được đẩy mạnh. Tuy 
nhiên, việc xử lý còn nhiều thách 
thức khi các hành vi xâm phạm ngày 
càng gia tăng và phức tạp. Bộ 
KH&CN đã hoàn thiện các văn bản 
pháp luật trình chính phủ phê duyệt, 
hy vọng các tổ chức, doanh nghiệp 
tích cực hợp tác cùng cơ quan chức 
năng thực thi các quyền bảo hộ 
SHTT. 

Trong quá trình đàm phán và thực 
hiện TPP, vấn đề SHTT được nêu lên 
rất nhiều lần chứng tỏ tầm quan trọng 
của nội dung này. Vậy, làm thế nào 
để các DN Việt Nam không bỏ lỡ 
chuyến tàu của các Hiệp định 
Thương mại Tự do FTA, trong đó có 
TPP? 

TS. Phạm Thị Thu Hằng, Tổng 
Thư ký VCCI cho rằng, khi tham gia 
đàm phán TPP, có câu hỏi đặt ra rất 

lớn cho Việt Nam là: Tại sao Việt 
Nam có trình độ phát triển gần như 
thấp nhất trong 12 nước nhưng vẫn 
quyết tâm tham gia được Hiệp định. 
Khi trao đổi với chúng tôi, nhiều đại 
diện trong đoàn đàm phán nói rằng, 
do các đại diện các nước tin tưởng 
vào quyết tâm chính trị của Việt 
Nam. Do đó, đây cũng là một thử 
thách lớn, nếu Việt Nam vượt qua 
được thì sẽ có bước tiến trong thời 
gian tới. 

Về vai trò của DN trong việc thực 
thi quyền SHTT trong TPP, bà Phạm 
Thị Thu Hằng cho rằng, vấn đề chính 
là các DN cần nhận thức đầy đủ rằng, 
làm thế nào để tận dụng đầy đủ cơ 
hội, vượt qua thách thức. “Trong tất 
cả các vấn đề của TPP, SHTT là vấn 
đề Việt Nam phải đối mặt, nếu không 
nhận thức đầy đủ, DN sẽ bị ảnh 
hưởng đến hoạt động kinh doanh. 
Trong khi đó, rất nhiều vấn đề về 
SHTT mà hiện nay các DN gần như 
không biết. Chính vì thế câu chuyện 
nhận thức về quyền SHTT là vô cùng 
quan trọng. Nếu vô tình vi phạm vào 
thì lỗi là chính của chúng ta chứ 
không ai khác”, bà Phạm Thị Thu 
Hằng nói. 

Theo Vietq.vn 
 
THIẾU CHƯƠNG TRÌNH HÀNH 
ĐỘNG QUỐC GIA VỀ BẢO HỘ 
VÀ THỰC THI QUYỀN SHTT 

Việt Nam chưa có chương trình 
hành động ở phạm vi quốc gia về bảo 
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hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT), dẫn đến việc mỗi bộ, ngành 
trong thực hiện chức năng, bảo vệ 
quyền SHTT còn thiếu tính đồng bộ 
và chưa mang lại hiệu quả như mong 
muốn. 

Trên đây là khẳng định của Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Trần Quốc Khánh tại hội nghị tổng 
kết Chương trình phối hợp hành động 
phòng và chống xâm phạm quyền 
SHTT giai đoạn 2 (2012-2015) do Bộ 
Khoa học và Công nghệ phối hợp với 
các Bộ VH-TT và DL, NN và PTNT, 
Tài chính, Công thương, Công an, 
Thông tin và Truyền thông, Tòa án 
nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao tổ chức sáng 28.4, tại Hà 
Nội. 

Xâm phạm quyền SHTT vẫn là 
vấn đề gây bức xúc 

Theo Thứ trưởng Trần Quốc 
Khánh, những năm vừa qua, thực 
trạng xâm phạm quyền SHTT vẫn là 
vấn đề gây bức xúc của toàn xã hội, 
ảnh hưởng đến việc thực hiện các 
cam kết quốc tế của Việt Nam. Các 
hành vi xâm phạm quyền SHTT diễn 
ra đối với hầu hết các đối tượng 
SHTT: từ các tác phẩm văn hóa nghệ 
thuật, phần mềm máy tính đến các 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương 
mại. 

“Trên thị trường, hàng hóa giả 
mạo, hàng hóa xâm phạm quyền ngày 
càng tinh vi và khó phát hiện, đặc 

biệt những nhóm hàng thuộc lĩnh vực 
công nghệ cao như thiết bị máy tính, 
thuốc chữa bệnh hay nhóm hàng hóa 
phục vụ tiêu dùng như quần áo, mỹ 
phẩm. Hành vi xâm phạm quyền 
SHTT còn xuất hiện ở nhóm hàng có 
khả năng gây hậu quả nghiêm trọng, 
ảnh hưởng đến sức khỏe con người 
như thuốc chữa bệnh, thuốc bảo vệ 
thực vật, thực phẩm, đồ uống…” - 
ông Trần Quốc Khánh nhấn mạnh. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh 

Cũng theo ông Trần Quốc Khánh, 
Chương trình phối hợp hành động 
phòng và chống xâm phạm quyền 
SHTT giai đoạn 2012- 2015 (Chương 
trình 168) đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ. Ở phạm vi quốc gia, 
Chương trình đã tạo được sự liên kết 
giữa các bộ/ngành có thẩm quyền 
thực thi quyền SHTT. Đặc biệt hoạt 
động hợp tác pháp lý và trao đổi 
thông tin thường xuyên giữa các 
bộ/ngành đã tạo nên dấu ấn rõ rệt, 
làm cho văn bản pháp lý do các 
bộ/ngành ban hành hoặc phối hợp 
ban hành rõ ràng về mặt nội dung, 
hạn chế được chồng chéo và tạo môi 
trường minh bạch, hiệu quả hơn cho 
hoạt động thực thi quyền SHTT. 
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Trên phương diện quốc tế, Chương 
trình phối hợp hành động phòng và 
chống xâm phạm quyền SHTT đã 
bước đầu tạo dựng được ấn tượng về 
mối liên hệ và tính thống nhất trong 
hoạt động thực thi quyền SHTT tại 
Việt Nam. 

Chương trình 168 đã góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực 
thi quyền SHTT 

Theo báo cáo Tổng kết chương 
trình hợp tác phòng và chống xâm 
phạm quyền SHTT giai đoạn 2 do 
Chánh thanh tra Bộ Khoa học và 
Công nghệ Trần Minh Dũng trình bày 
tại Hội nghị, thông qua sự phối hợp, 
hệ thống pháp luật về SHTT không 
ngừng được hoàn thiện. Các bộ, 
ngành là thành viên của Chương trình 
168 giai đoạn 2 đã phối hợp triển 
khai xây dựng nhiều văn bản pháp 
luật về bảo hộ và thực thi quyền 
SHTT. Các bộ, ngành đã trình Quốc 
hội ban hành 4 Luật gồm Luật 
KH&CN; Luật Hải quan; Luật Xuất 
bản và Luật Quảng cáo; trình Chính 
phủ ban hành 16 Nghị định và trực 
tiếp ban hành 16 Thông tư. 

Về phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử 
lý vi phạm, các lực lượng chức năng 
của các bộ, ngành đã chủ trì và phối 
hợp với các bộ, ngành liên quan tiến 
hành thanh tra, kiểm tra và tiếp nhận 
25.966 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm 
quyền SHTT, sản xuất, buôn bán 
hàng giả. Các lực lượng chức năng đã 
xử lý vi phạm hành chính 25.543 vụ 

việc, trong đó cảnh cáo 68 vụ việc; 
phạt tiền 23.197 vụ việc, tổng số tiền 
xử phạt vi phạm hành chính gần 97 tỷ 
đồng; đã khởi tố 381 vụ với 553 bị 
can; xét xử 55 vụ (12 vụ án hình sự). 

Cùng với đó, các đơn vị đã áp dụng 
hình thức xử phạt bổ sung và biện 
pháp khắc phục hậu quả: tịch thu, 
buộc tiêu huỷ, loại bỏ yếu tố vi phạm 
đối với 980 tấn thực phẩm chức năng 
các loại; 80.900 tấn phân bón; 45.678 
hộp mỹ phẩm; gần 27.000 sản phẩm 
thuốc tân dược; 523.000 bao thuốc lá; 
160.559 đĩa CD-VCD không tem 
nhãn có nguồn gốc nhập lậu; hàng 
chục nghìn chai rượu ngoại các loại 
và hàng triệu sản phẩm điện, điện tử, 
túi xách, giầy dép, quần áo thời trang, 
lương thực, thực phẩm giả mạo nhãn 
hiệu và xâm phạm quyền đối với các 
đối tượng SHTT. 

Với sự hướng dẫn của các bộ, các 
cơ quan liên quan, nhiều tỉnh, thành 
phố đã tổ chức ký kết chương trình 
hợp tác và ban hành các quy định về 
nâng cao năng lực thực thi quyền 
SHTT trên địa bàn như: An Giang, 
Bình Dương, Bình Thuận, Đà Nẵng, 
Đăk Lắk,  Đồng Nai, Cà Mau, Quảng 
Ngãi, Thanh Hóa, Tây Ninh... 

Một số địa phương triển khai rất 
tích cực như: Thành phố Hồ Chí 
Minh, An Giang, Bắc Ninh, Bình 
Dương, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng 
Nai, Nam Định, Quảng Nam, Thái 
Nguyên, Vĩnh Long... Công tác thực 
thi quyền SHTT đã được các lực 
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lượng thực thi tại các địa phương 
phối hợp chặt chẽ nhất là giữa các lực 
lượng Thanh tra Sở KH&CN, Công 
an và Chi cục QLTT. 

Trong hoạt động hợp tác quốc tế về 
SHTT để tăng cường trao đổi thông 
tin, chia sẻ kinh nghiệm, ông Trần 
Minh Dũng cho biết, các cơ quan 
thực thi quyền SHTT của các bộ, 
ngành thành viên, Ban thường trực và 
Cơ quan thường trực Chương trình 
168 giai đoạn 2 đã hợp tác với các 
đối tác nước ngoài tổ chức nhiều sự 
kiện về thực thi quyền SHTT như Tổ 
chức SHTT thế giới (WIPO); Hiệp 
hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA); Bộ 
Kinh tế Công nghiệp Nhật Bản 
(METI); Tổ chức xúc tiến thương mại 
Nhật Bản (JETRO); Hội SHTT Nhật 
Bản (JIPA); Hội doanh nghiệp Nhật 
Bản tại Việt Nam (JBAV); Tổ chức 
Hải quan thế giới (WCO),… 

Nhìn chung, Chương trình 168 đã 
góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
thực thi quyền SHTT, đáp ứng yêu 
cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước và yêu cầu hội nhập 
kinh tế thế giới. Tuy nhiên, đánh giá 
những mặt còn tồn tại ông Trần Quốc 
Khánh, Thứ trưởng Bộ KH&CN cho 
biết, việc thực hiện Chương trình 
hành động 168 giai đoạn II vẫn chưa 
thực sự đạt được hiệu quả như mong 
muốn. Trong đó, hoạt động tuyên 
truyền phổ biến pháp luật chưa được 
thực hiện đồng bộ, chưa thật sự đáp 
ứng được yêu cầu nâng cao nhận thức 

cho cộng đồng DN trong việc tự bảo 
vệ quyền SHTT của mình và tôn 
trọng quyền SHTT của các tổ chức, 
cá nhân khác. Đồng thời công tác 
thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý 
xâm phạm quyền SHTT giữa các cơ 
quan quản lý, cơ quan thực thi còn 
chưa kịp thời, chưa hiệu quả.  

Ông Trần Minh Dũng khẳng định, 
mặc dù còn có những tồn tại cần khắc 
phục, nhưng hiệu quả mà các hoạt 
động của Chương trình mang lại là 
rất đáng ghi nhận và cần được tiếp 
tục phát huy trong thời gian tới nhằm 
khẳng định sự nỗ lực của Việt Nam 
trong việc thực hiện cam kết quốc tế 
về SHTT khi tham gia các Hiệp định 
thương mại tự do song phương và đa 
phương, đặc biệt là việc chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết khi Hiệp định TPP 
có hiệu lực. Để đáp ứng yêu cầu gia 
tăng về bảo hộ và thực thi quyền 
SHTT trong các Hiệp định tự do 
thương mại thế hệ mới (như Việt 
Nam- EU FTA, Hiệp định TPP), Việt 
Nam cần phải rà soát, sửa đổi, bổ 
sung văn bản pháp luật SHTT về bảo 
hộ, sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa 
lý, bí mật kinh doanh, quyền tác giả, 
NK song song và đặc biệt là hoàn 
thiện và nâng cao hiệu qủa của hệ 
thống thực thi quyền SHTT.  

Tổng hợp 
 
THỰC THI QUYỀN SHTT: 
GÁNH NẶNG LỚN VIỆT NAM 
PHẢI ĐỐI MẶT! 
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Tham gia vào TPP vừa mở ra cơ 
hội và thách thức cho Việt Nam khi 
chúng ta là thành viên kém phát triển 
nhất trong nhóm. Bên cạnh đó, cam 
kết về sở hữu trí tuệ trong TPP là 
gánh nặng lớn vượt bậc đối với Nhà 
nước Việt Nam, đòi hỏi sự đầu tư lớn 
về mọi mặt. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
Nghệ Trần Việt Thanh cho biết: Nhận 
thức được tầm quan trọng của sở hữu 
trí tuệ (SHTT) đối với sự phát triển 
kinh tế, xã hội trong bối cảnh hội 
nhập kinh tế quốc tế, thời gian qua, 
Việt Nam đã nỗ lực xây dựng, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về SHTT để 
đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, đặc 
biệt là yêu cầu của Hiệp định TRIPs. 

Trong thời gian tới, để phù hợp với 
các cam kết trong TPP, Việt Nam sẽ 
phải rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản 
pháp luật SHTT, đặc biệt là các vấn 
đề liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, 
chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, 
quyền tác giả và các vấn đề về thực 
thi quyền SHTT... 

Với yêu cầu đó, Chính phủ Việt 
Nam, cùng toàn bộ hệ thống đăng ký 
bảo hộ và thực thi quyền SHTT đang 
hoàn thiện và nâng cao hơn nữa tính 
hiệu quả của hoạt động bảo hộ và 
thực thi quyền SHTT tại Việt Nam. 

Tuy nhiên việc xử lý hành vi xâm 
phạm quyền SHTT hiện nay vẫn còn 
gặp nhiều thách thức, chưa đáp ứng 
được yêu cầu bảo hộ quyền SHTT 
một cách hiệu quả trước các hành vi 

xâm phạm ngày một gia tăng và phức 
tạp. 

Để đạt mục tiêu thì bên cạnh sự nỗ 
lực của các cơ quan Chính phủ thì sự 
tham gia tích cực và chủ động của 
các chủ thể quyền đóng vai trò hết 
sức quan trọng. 

Cơ hội và thách thức cho Việt 
Nam 

Khi tham gia vào TPP Việt Nam có 
thể tiếp tục theo đuổi chính sách bảo 
hộ SHTT phù hợp với mục tiêu phát 
triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đó là 
dùng cơ chế bảo hộ quyền SHTT làm 
công cụ để khuyến khích sáng tạo, 
đổi mới, chống cạnh tranh không lành 
mạnh để đưa các sản phẩm sáng tạo, 
đặc biệt là công nghệ mới để phát 
triển kinh tế, phục vụ đời sống xã hội. 

Trong đó, Nhà nước chú trọng việc 
cân bằng lợi ích của chủ SHTT và lợi 
ích xã hội để một mặt bảo vệ thành 
quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo 
của tổ chức, cá nhân, mặt khác coi 
trọng lợi ích của toàn dân. 

Hiện nay việc xử lý xâm phạm 
quyền SHTT được thực hiện bởi các 
cơ quan: Hải quan, Quản lý thị 
trường, Thanh tra, Cảnh sát kinh tế 
thông qua các biện pháp xử lý xâm 
phạm hành chính, tùy từng năm số 
tiền xử phạt là rất lớn. Riêng năm 
2015, các cơ quan thực thi đã xử lý 
5247 vụ với tổng số tiền nộp phạt là 
gần 78 tỷ đồng về hàng giả và hàng 
xâm phạm quyền SHTT, khởi tố hình 
sự 113 vụ với 145 bị can. Song trên 
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thực tế thì tình hình xâm phạm quyền 
không có thay đổi đáng kể, vẫn là nỗi 
lo của xã hội và sự trăn trở của cơ 
quan nhà nước. 

Do vậy, ngoài việc phải tăng cường 
năng lực của cơ quan thực thi như 
vẫn nhấn mạnh từ trước đến nay thì 
việc nâng cao vai trò của Tòa án 
trong quá trình xét xử các hành vi 
xâm phạm quyền là nhân tố quan 
trọng để hoạt động thực thi đáp ứng 
các đòi hỏi của TPP. Trong năm 
2015, các Tòa án nhân dân trên cả 
nước thụ lý 4 vụ liên quan đến SHTT, 
trong đó xét xử 3 vụ và 1 vụ trả hồ sơ 
cho Viện kiểm sát. 

Theo Dantri.com.vn 
 

 
 
 

CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG 
NHÁI: CẦN SỰ ĐỒNG TÂM VÀ 
CHỦ ĐỘNG 

Để tránh mua phải hàng giả, hàng 
nhái khi mua hàng online, người tiêu 
dùng cần phải tìm hiểu kỹ và có sự so 
sánh về giá của loại sản phẩm mình 
mua. Đặc biệt sử dụng các khuyến 
cáo của nhà sản xuất để phân biệt 
hàng thật và hàng giả. Nếu phát hiện 
hàng giả, hàng nhái thì người mua 
cần phản ánh kịp thời đến cơ quan 
quản lý, ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ chia sẻ. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, 
việc hàng hóa nước này xâm nhập 

vào thị trường nước khác là tất yếu. 
Theo đó buộc doanh nghiệp phải tính 
đến việc bảo hộ thương hiệu sản 
phẩm hàng hóa không chỉ ở trong 
nước mà còn cả ở nước ngoài. Những 
doanh nghiệp đang kinh doanh ở 
nước ngoài và tiếp tục muốn mở rộng 
các thị trường có tiềm năng khác 
thì công tác bảo hộ trí tuệ cần được 
ưu tiên lên hàng đầu. Bởi khi hàng 
hóa của Việt Nam xuất khẩu sang 
nước khác có nghĩa là tài sản trí tuệ 
đã được xuất ra nước ngoài, nếu hàng 
hóa đó chưa đăng ký bảo hộ nước sở 
tại thì chỉ có giá trị bảo hộ trong 
phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. Do 
vậy, các doanh nghiệp cần phải có 
hoạt động đăng ký bảo hộ thương 
hiệu của mình ở những nơi mà hàng 
hóa xuất khẩu vào và những nơi mà 
hàng hóa có thể bị xâm phạm.   

Ông Lê Ngọc Lâm cho biết, hiện 
nay việc bán hàng trên mạng online 
đang rất phát triển. Kéo theo đó có 
nhiều cửa hàng online đã dùng các 
hình ảnh thương hiệu nổi tiếng để 
phục vụ bán hàng. Khi rao bán hàng 
trên mạng, các quảng cáo của các cửa 
hàng đều có giá thấp hơn giá các sản 
phẩm chính hãng và tạo nên bẫy giá 
rẻ đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, 
khi mua hàng online, người tiêu dùng 
cần phải tìm hiểu kỹ sản phẩm mình 
sẽ mua, phải có sự so sánh về giá cả 
của loại sản phẩm. Đặc biệt sử dụng 
các khuyến cáo của nhà sản xuất để 
phân biệt hàng thật và hàng giả.  

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Người mua cần có trách nhiệm phản 
ánh khi phát hiện những website 
chuyên bán hàng giả, hàng kém chất 
lượng tới cơ quan quản lý để kịp thời 
xử lý. 

Với sự phát triển công nghệ kỹ 
thuật số đã giúp nhiều doanh nghiệp 
đón nhận cơ hội này để bày bán và 
quảng bá sản phẩm. Vì vậy, công tác 
quản lý kinh doanh bán hàng online 
sẽ được quản lý như môi trường thực. 
Theo đó, người bán hàng online cần 
phải trang bị kiến thức pháp luật về 
SHTT để tránh trường hợp vô tình vi 
phạm. Để đấu tranh với hàng giả, 
hàng kém chất lượng và khẳng định 
thương hiệu uy tín địa chỉ bán hàng 
online thì cơ sở kinh doanh trên mạng 
cần phải ghi rõ nguồn gốc xuất xứ 
cũng như bảo đảm đảm các chỉ tiêu 
chất lượng của sản phẩm trước khi 
được vận chuyển đến người mua.  

Về phía các cơ quan quản lý nên 
thường xuyên rà soát lại các trang 
bán hàng, xử lý ngay những website 
bán hàng giả, hàng kém chất lượng.  

Ông Lê Ngọc Lâm nhận định, thực 
tế nhiều doanh nghiệp không muốn 
công khai cách nhận biết hàng thật, 
hàng giả do lo ngại các đối tượng làm 
hàng giả có thể khắc phục những yếu 
tố khác biệt từ việc công khai cách 
nhận biết hàng thật, hàng giả, từ đó 
làm cho việc phát hiện, nhận biết 
hàng giả trở nên khó khăn hơn. 

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp 
lo ngại về đầu tư những khoản kinh 

phí lớn dành cho công tác chống hàng 
giả như thuê văn phòng luật sư, kinh 
phí dành cho bộ phận thuộc doanh 
nghiệp chuyên về điều tra thị trường 
chống hàng giả,… Cùng với đó là các 
Hiệp hội chống hàng giả, Hiệp hội 
tiêu dùng cũng chưa có thông tin đầy 
đủ giúp người tiêu dùng phân biệt 
hàng giả và hàng thật do doanh 
nghiệp sản xuất. 

Nhiều doanh nghiệp cùng các cơ 
quan chức năng đã áp dụng nhiều 
biện pháp công nghệ để chống hàng 
nhái, hàng giả. Chẳng hạn như tem 
chống hàng giả của Bộ Công an, loại 
tem này được in bằng công nghệ 
UV nên có thể phát sáng và hiện lên 
các lớp thông tin chìm, được in trên 
chất liệu chống bóc nhằm ngăn chặn 
các nỗ lực tái sử dụng. Ngoài ra còn 
có những con tem được in bằng kỹ 
thuật số và được in dãy số mã hóa các 
thông tin của sản phẩm và nhà sản 
xuất. Người tiêu dùng khi mua sản 
phẩm có thể lấy mã số và gọi để kiểm 
tra sản phẩm là thật hay giả…. Rất 
nhiều công nghệ đã được áp dụng vào 
chống hàng giả tại Việt Nam. Tuy 
nhiên với đối tượng làm hàng giả có 
thể theo kịp rất nhanh. Do vậy, các 
doanh nghiệp và cơ quan chức năng 
phải liên tục cải tiến và nâng cấp 
công nghệ chống giả mới có thể phần 
nào giảm bớt được vấn nạn hàng giả 
đang hoành hành trên thị trường, Ông 
Lâm cho biết. 

Tổng hợp 
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SHTT QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH 
BẠI TRONG KINH DOANH 

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã trở 
thành một bộ phận, thành tố quan 
trọng, quyết định sự thành bại trong 
hoạt động kinh doanh của mỗi doanh 
nghiệp (DN). Bởi lẽ, quyền SHTT 
không chỉ là tài sản vô hình được tạo 
dựng, tích lũy của DN mà nó còn là 
công cụ pháp lý để bảo vệ, giúp cho 
DN khởi sự việc kinh doanh trên thị 
trường toàn cầu. 

Cơ hội và thách thức song hành 
Hiệp định Thương mại đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà 
Việt Nam cùng 11 nước thành viên 
khác đã ký kết hướng đến các tiêu 
chuẩn cao về bảo hộ quyền SHTT, 
đặc biệt là với dược phẩm. Đồng thời, 
các nước cũng cần có cơ chế thực thi 
hiệu quả việc bảo hộ quyền SHTT 
trên lãnh thổ nước mình, kể cả tại 
biên giới và trong môi trường 
Internet. Nhất là Hiệp định TPP yêu 
cầu phải có quy định cho phép xử lý 
hình sự các vụ việc xâm phạm quyền 
SHTT gây thiệt hại lớn cho người sở 
hữu quyền SHTT. 

Theo ông Nguyễn Phương Minh, 
Phó trưởng Phòng thực thi và Giải 
quyết khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ, 
với các quy định về SHTT trong Hiệp 
định TPP, cơ hội của DN Việt thể 
hiện ở chỗ, chế độ bảo hộ SHTT ở 
mỗi nước trong khối đều áp dụng 
không phân biệt giữa tổ chức, cá 
nhân trong nước và nước ngoài. Vì 

vậy, ở thị trường cả trong nước và ở 
các nước thành viên TPP, các DN 
Việt Nam được hưởng sự bảo hộ cao 
đối với thành quả đầu tư cho hoạt 
động sáng tạo, từ sáng tạo đổi mới 
công nghệ, mẫu mã, bao bì đến nhãn 
hiệu sản phẩm và dịch vụ. 

 
Nguồn: Internet 

“Khi đó, quyền được bảo hộ rộng 
hơn, dễ dàng hơn; thủ tục xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp minh 
bạch, công bằng và hợp lý hơn; việc 
chống xâm phạm quyền nghiêm minh 
hơn tạo điều kiện phát huy bảo hộ 
những sáng tạo của người dân, thúc 
đẩy đầu tư của Việt Nam thông qua 
việc bảo hộ các đối tượng sở hữu 
công nghiệp… Hơn nữa, với cơ chế 
bảo hộ cao về SHTT sẽ là môi trường 
tốt có khả năng thu hút chuyển giao 
công nghệ của nước ngoài để nâng 
cao chất lượng sản phẩm, tạo điều 
kiện từng bước nâng cao năng lực 
công nghệ nội sinh. Bên cạnh đó, hệ 
thống SHTT có hiệu quả cũng sẽ góp 
phần tạo dựng và bảo vệ môi trường 
cạnh tranh lành mạnh giữa các DN,” 
ông Nguyễn Phương Minh nhấn 
mạnh. 

Cơ hội lớn, nhưng thách thức đến 
với cộng đồng DN còn lớn hơn. Ông 
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Nguyễn Phương Minh chỉ ra rằng, 
chế độ bảo hộ SHTT cao đồng nghĩa 
với việc tạo ra nhiều điều kiện chặt 
chẽ hơn với khả năng tiếp cận sản 
phẩm trí tuệ được bảo hộ đối với xã 
hội, trong đó có DN. Cụ thể, thời gian 
bảo hộ càng dài thì thời điểm xã hội 
được tự do sử dụng sản phẩm càng 
muộn. Trong thời hạn bảo hộ, giá sản 
phẩm đương nhiên đắt. Đối với DN, 
giá công nghệ, kể cả phần mềm máy 
tính, bí quyết kỹ thuật là vấn đề quan 
trọng nhất ảnh hưởng đến năng lực 
cạnh tranh của sản phẩm. Hơn nữa, 
chế độ thực thi khiến DN của ta cũng 
phải chịu trách nhiệm nhiều đối với 
các thủ tục kiểm soát, đặc biệt là khi 
bị rơi vào tranh chấp, kiện tụng kể cả 
trong trường hợp kinh doanh xâm 
phạm ngay tình. 

Phó Chánh thanh tra Bộ VH, TT và 
DL Trần Văn Minh cho rằng, Hiệp 
định TPP đặt ra những thách thức cho 
DN Việt Nam buộc phải tuân thủ 
nghiêm ngặt hơn các điều luật về 
SHTT. Trong lĩnh vực phần mềm 
máy tính, những năm gần đây, mặc 
dù đã có nhiều cải thiện đáng kể, 
nhưng tình trạng xâm phạm bản 
quyền phần mềm máy tính vẫn còn 
tương đối phổ biến. Vì vậy, đối với 
cộng đồng DN, chúng ta cũng cần 
quan tâm hơn tới vấn đề SHTT, có 
những bước chuẩn bị về tài chính, về 
nhân lực và về kỹ thuật để khi hội 
nhập TPP, chúng ta tránh được các 
rắc rối khiếu kiện có thể xảy ra. 

Chủ động biết người biết ta 
Ông Trần Minh Dũng, Chánh 

Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 
nhận định, ngày nay, quyền SHTT đã 
trở thành một bộ phận, thành tố quan 
trọng, quyết định sự thành bại trong 
hoạt động kinh doanh của mỗi DN. 
Bởi lẽ, quyền SHTT không chỉ là tài 
sản vô hình được tạo dựng, tích lũy 
liên tục, không giới hạn bởi không 
gian, thời gian của DN mà nó còn là 
công cụ pháp lý để bảo vệ, giúp cho 
DN 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. 

DN đang và sẽ phải đối mặt với các 
rào cản kỹ thuật cao mà các nước 
phát triển vẫn đang làm nhằm bảo hộ 
sản phẩm trong nước của họ. Ông 
Trần Minh Dũng khuyến nghị, tất cả 
các DN Việt Nam cần phải thực sự 
nghiên cứu ngay từ bây giờ. Trên cơ 
sở có đầy đủ thông tin, thì mới lựa 
chọn được những gì là cơ hội trong 
lĩnh vực SHTT để tận dụng, những gì 
là thách thức thì có các sách lược 
vượt qua một cách chủ động nhất. 
Cần chủ động, biết người, biết ta 
trong quá trình hội nhập. Khi thực 
hiện đầy đủ các cam kết về SHTT 
cũng đồng thời là cơ hội phát triển 
nội lực của DN Việt. 

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà, 
Trưởng Phòng Pháp chế, Cục Sở hữu 
trí tuệ, nếu DN nắm vững những 
nguyên tắc về SHTT thì cũng có 
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nghĩa là DN đã nắm vững một phần 
của công thức hội nhập. SHTT trong 
TPP không chỉ có những quy định 
chung cùng những yêu cầu liên quan 
đến các lĩnh vực hợp tác, sáng chế, 
dữ liệu thử nghiệm, kiểu dáng, nhãn 
hiệu, chỉ dẫn địa lý hay quyền tác 
giả… mà còn chú trọng vào yếu tố 
thực thi quyền SHTT này của các 
quốc gia. Điều này cho thấy, các DN 
Việt Nam khi tham gia vào TPP 
không những phải tuân thủ những 
yêu cầu đã được đề ra trong vấn đề 
bảo hộ SHTT mà còn được 11 nước 
thành viên còn lại “đánh giá” năng 
lực hoạt động, ý thức trách nhiệm 
thông qua việc thực thi những yêu 
cầu đó. 

Có thể thấy rằng, SHTT liên quan 
đến thương hiệu của DN, nên nếu 
không nhận thức đầy đủ sẽ ảnh 
hưởng đến lợi ích của DN trong kinh 
doanh. Không bảo vệ tài sản trí tuệ, 
quyền SHTT, DN hoàn toàn có thể bị 
mất thương hiệu, khi đó sẽ mất tất cả. 
Chưa kể, những tranh chấp về SHTT 
có thể khiến cho uy tín thương hiệu 
của doanh nghiệp trên thị trường ít 
nhiều ảnh hưởng. Chẳng hạn, trong 
lĩnh vực phần mềm máy tính, để thay 
đổi thói quen “xài chùa” sang trả tiền 
cũng là một sự tự giác không hề dễ 
dàng mà nếu cứ chần chừ, rất có thể 
doanh nghiệp sẽ phải ra tòa, hoặc bị 
hủy hợp đồng chỉ vì sử dụng phần 
mềm máy tính lậu. 

Theo daibieunhandan.vn 

SỬ DỤNG CÔNG CỤ SHTT 
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH CỦA NGÀNH DỆT MAY 
VIỆT NAM 

Sau khi Việt Nam gia nhập Hiệp 
định đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP), bên cạnh việc được hưởng 
những lợi ích, những ưu đãi, thì các 
doanh nghiệp (DN) ngành dệt may 
của Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều khó 
khăn thách thức như vấn đề giá cả 
cạnh tranh, nguyên liệu... 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt 
Thanh nhận định tại hội thảo “Sử 
dụng công cụ sở hữu trí tuệ để nâng 
cao năng lực cạnh tranh của ngành 
dệt may Việt Nam trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế”. Đây là hoạt động nằm 
trong “Tháng hưởng ứng ngày sở hữu 
trí tuệ thế giới vì mục tiêu hội nhập”. 

Hội thảo do Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) và Tập đoàn dệt may Việt 
Nam phối hợp tổ chức ngày 6/5/2016 
tại Hà Nội. 

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt 
Thanh khẳng định, hiện nay SHTT 
đang đóng một vai trò quan trọng 
trong đời sống kinh tế - xã hội, các 
giá trị của DN tạo ra từ các tài sản trí 
tuệ như sáng chế, bí mật kinh doanh, 
bản quyền ngày càng cao hơn và 
SHTT đang là công cụ giúp nâng cao 
năng lực canh tranh của DN nói riêng 
cũng như của mỗi nền kinh tế nói 
chung. 

“Tuy nhiên, bên cạnh việc sử dụng 
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và khai thác cũng như định giá tài sản 
này ở Việt Nam còn nhiều bất cập. 
Nhiều DN nói chung, trong đó có các 
DN trong ngành dệt may chưa thực 
sự nhận thức rõ vai trò SHTT là một 
công cụ quan trọng giúp nâng cao 
năng lực canh tranh trên thị trường”, 
Thứ trưởng Trần Việt Thanh chia sẻ. 

Theo đó, trong bối cảnh hội nhập 
hiện nay, nhất là sau khi Việt Nam 
gia nhập Hiệp định đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP), bên cạnh 
việc được hưởng những lợi ích, 
những ưu đãi, thì các DN ngành dệt 
may của Việt Nam cũng sẽ gặp nhiều 
khó khăn thách thức như vấn đề giá 
cả cạnh tranh, nguyên liệu... 

Do vậy muốn nâng cao được năng 
lực sản xuất, giữ vững, mở rộng thị 
trường thì một trong những công cụ 
quan trọng cần được đầu tư, sử dụng 
để phát triển bền vững SHTT. Việc 
quản lý và sử dụng tốt chiến lược 
SHTT sẽ giúp giảm đến mức tối thiếu 
rủi ro, xây dựng mối quan hệ kinh 
doanh và nâng cao khả năng cạnh 
tranh của các DN trong ngành dệt 
may. 

Tại hội thảo, các doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam đưa ra nhiều tình 
huống tranh chấp quyền SHTT, thực 
thi quyền SHTT cũng như cách để 
đăng ký, bảo vệ nhãn hiệu, thương 
hiệu... để DN có thể bảo vệ tài sản trí 
tuệ của mình. Những thắc mắc này đã 
được các nhà quản lý hướng dẫn chi 
tiết đồng thời cũng chia sẻ nhiều bài 

học kinh nghiệm để đại diện các DN 
có thể vận dụng trong quá trình thực 
thi quyền SHTT khi Việt Nam bước 
vào hội nhập. 

Trong những năm qua, Bộ Khoa 
học và Công nghệ nói chung cũng 
như Cục Sở hữu trí tuệ và các đơn vị 
trực thuộc Bộ đã và đang nỗ lực thực 
hiện nhiều biện pháp khuyến khích 
đổi mới sáng tạo, bảo hộ SHTT thông 
qua việc xây dựng và ban hành các 
cơ chế chính sách đầy đủ, phù hợp 
với chuẩn mực quốc tế; thông qua các 
hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ... giúp nâng cao 
giá trị tài sản trí tuệ của DN. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

KHI NÀO VĂN BẰNG BẢO HỘ 
NHÃN HIỆU BỊ HỦY BỎ? 

Theo quy định tại Điều 96, Luật Sở 
hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi năm 2009), 
các cá nhân và tổ chức sẽ có quyền 
yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) 
hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ 
nhãn hiệu đã được đăng ký quá 5 
năm hay nhiều hơn, nếu cung cấp 
được bằng chứng cho thấy chủ văn 
bằng đã không trung thực khi nộp 
đơn đăng ký nhãn hiệu. 

Trong một tranh chấp nhãn hiệu 
hàng hóa xảy ra gần đây, một bên đã 
đề nghị cơ quan chức năng hủy bỏ 
hiệu lực văn bằng bảo hộ với lý do 
người nộp đơn - bên liên doanh - đã 
không trung thực. 

Doanh nghiệp nộp đơn cho biết, 
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hợp đồng li-xăng giữa công ty mẹ ở 
Nhật Bản đã chuyển giao quyền sử 
dụng nhãn hiệu là 3 từ tiếng Nhật, tuy 
nhiên, công ty tại Việt Nam đã đăng 
ký nhãn hiệu là “hình”. Cho rằng đây 
là yếu tố không trung thực, doanh 
nghiệp đã nộp đơn yêu cầu hủy bỏ tới 
cơ quan chức năng. 

Được biết, nhãn hiệu trong vụ việc 
tranh chấp nói trên đã được đăng ký 
từ hàng chục năm trước đây. Trong 
khi Điều 96, Luật SHTT 2005 quy 
định rằng, thời hiệu yêu cầu hủy bỏ 
đối với nhãn hiệu là 5 năm kể từ ngày 
cấp văn bằng. Do đó, xét về thời hiệu 
yêu cầu hủy bỏ thì đã hết thời hiệu. 

Tuy nhiên, có trường hợp ngoại trừ 
là văn bằng bảo hộ được cấp do sự 
không trung thực của người nộp đơn. 
Nếu có căn cứ chứng minh người nộp 
đơn không trung thực thì thời hiệu 
yêu cầu hủy bỏ là vô thời hạn. 

Theo Luật sư Lê Quang Minh 
(Trưởng văn phòng luật Minervas, 
một văn phòng luật chuyên về 
SHTT), hợp đồng li-xăng nhãn hiệu 
là hợp đồng chuyển giao quyền sử 
dụng nhãn hiệu đã được đăng ký. 
Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu đã 
được đăng ký cho phép người khác 
sử dụng nhãn hiệu của mình với 
những điều kiện nhất định được hai 
bên thống nhất. 

Việc một doanh nghiệp ở Việt Nam 
đăng ký một nhãn hiệu dưới tên của 
mình, tùy thuộc vào tình huống cụ thể 
có thể có hoặc không chịu sự điều 

chỉnh của hợp đồng li-xăng đã ký với 
công ty mẹ ở Nhật Bản. 

“Cần phải xem xét mọi yếu tố liên 
quan trước khi có thể đưa ra được 
nhận định chính xác. Tuy nhiên, nói 
chung, không thể căn cứ vào việc 
doanh nghiệp ở Việt Nam đăng ký 
một nhãn hiệu nào đó khác với nhãn 
hiệu đã được cấp quyền sử dụng theo 
hợp đồng li-xăng để cho rằng doanh 
nghiệp đó không trung thực trong 
việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu chữ 
theo quy định tại điều 96 khoản 3 
Luật SHTT”, Luật sư Lê Quang Minh 
cho biết. 

Cũng theo Luật sư Minh, Luật 
SHTT và các văn bản hướng dẫn thi 
hành hiện nay chưa có hướng dẫn hay 
liệt kê cụ thể trường hợp nào mà 
trong đó, một người sẽ bị coi là 
không trung thực trong việc nộp đơn 
đăng ký nhãn hiệu. 

Tuy nhiên, các trường hợp nộp đơn 
cho mục đích không trung thực có thể 
bao gồm các trường hợp như: người 
nộp đơn nộp đơn đăng ký một nhãn 
hiệu, mặc dù đã biết rõ rằng mình 
không có quyền nộp đơn theo quy 
định của pháp luật; người nộp đơn 
gian dối trong việc cung cấp các 
thông tin trong đơn đăng ký nhãn 
hiệu. 

Khoản 3, Điều 96, Luật SHTT năm 
2005 quy định: 

Tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu 
cơ quan quản lý nhà nước về quyền 
sở hữu công nghiệp hủy bỏ hiệu lực 
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văn bằng bảo hộ trong các trường 
hợp quy định tại khoản (1) và (2) 
Điều này với điều kiện phải nộp phí 
và lệ phí. 

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu 
hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ là 
suốt thời hạn bảo hộ; đối với nhãn 
hiệu thì thời hiệu này là 5 năm kể từ 
ngày cấp văn bằng bảo hộ, trừ trường 
hợp văn bằng bảo hộ được cấp do sự 
không trung thực của người nộp đơn. 

Theo baomoi.com 
 
 

Ý TƯỞNG SÁNG T 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Ô tô có khả năng phát hiện ma 
túy 

GS.TS Guido Verbeck của Đại học 
Bắc Texas (Mỹ) đã phát minh ra loại 
ô tô đầu tiên trên thế giới có khả 
năng phát hiện ma túy từ khoảng 
cách vài trăm mét. 

Chiếc xe được trang bị công nghệ 
tiên tiến, vốn được sử dụng trong việc 
dò tìm những loại hóa chất trên các 
xa lộ để theo dõi mức độ ô nhiễm. 

Loại ô tô này có thể “đánh hơi” 
được “mùi” của những loại ma túy 
thông thường hiện đang được sản 
xuất, trong đó có cả những loại khó 
phát hiện như methamphetamine và 
thuốc phiện tổng hợp như fentanyl. 

Để chứng minh hiệu quả của chiếc 
ô tô, GS. Verbeck đã lập một phòng 
thí nghiệm để bào chế 

methamphetamine giả và chiếc ô tô 
đã phát hiện được lượng khói bay ra 
từ phòng thí nghiệm ở khoảng cách 
400 mét.  

Chiếc xe có thể chỉ ra được khu 
vực trọng tâm cần tìm kiếm trong bán 
kính khoảng 5 mét và tô đậm trên bản 
đồ để người lái có thể nhìn thấy. 

Quá trình dò tìm và xác định vị trí 
của địa điểm có ma túy chỉ mất vài 
phút với tỉ lệ sai sót chỉ là 4%. Công 
nghệ dò tìm có cân nhắc tới hướng 
gió, tốc độ gió, nhiệt độ không khí… 
để xác định chính xác nơi phát sinh ra 
mùi ma túy. Giá tiền một chiếc ôtô 
này vào khoảng 80.000 - 100.000 
USD. 

 Theo chinhphu.vn 
  

 Dây chuyền đóng hộp tự động 
giành giải KHCN Việt Nam 

Công trình “Nghiên cứu cải tiến, 
thiết kế, chế tạo, đồng bộ hóa chuỗi 
dây chuyền chiết lon và đóng hộp tự 
động công suất 50.000 lon/giờ” của 
thạc sĩ Trần Văn Trà và cộng sự đến 
từ Thái Bình cùng 3 công trình khác 
đã giành giải nhất Giải thưởng sáng 
tạo khoa học công nghệ Việt Nam tối 
16/5. Công trình này cũng nhận giải 
xuất sắc thuộc lĩnh vực cơ khí tự 
động hoá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
thế giới (WIPO). 

Hiện một số nhà chế biến nông sản 
đóng hộp xuất khẩu như dưa chuột, 
hành kiệu hay các nhà máy chế biến, 
bảo quản lúa, gạo sau thu hoạch đã 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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đầu tư dây chuyền sản xuất, nhưng 
đều ở thiết bị thô sơ, vẫn phải sử 
dụng lao động chân tay trong nhiều 
công đoạn, đặc biệt là đóng gói. Điều 
này khiến chất lượng, hình thức sản 
phẩm chưa đảm bảo, khó cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và xuất 
khẩu. 

Từ thực tế trên, ông Trần Văn Trà 
cùng cộng sự đã tạo dây truyền tự 
động hóa trong khâu sang chiết, đóng 
gói có độ chính xác cao, giảm bớt lao 
động chân tay, đảm bảo chất lượng 
sản phẩm và có hình thức đẹp, đáp 
ứng an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó 
tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. 

“Đây là dây chuyền chiết rót, đóng 
gói có quy mô, công suất lớn đầu tiên 
ở Việt Nam, với tỷ lệ tự thiết kế chế 
tạo và cải tiến cao thay cho các dây 
chuyền nhập khẩu đồng bộ”, ông Trà 
nói và cho biết nghiên cứu đã được 
ứng dụng vào thực tiễn từ năm 2014. 

Theo VNE 
 

 Găng tay biến ngôn ngữ cử chỉ 
thành lời nói 

Đôi găng tay kỳ diệu biết “đọc” 
ngôn ngữ cử chỉ có thể trở thành cầu 
nối giúp những người khuyết tật giao 
tiếp dễ dàng hơn với cộng đồng. 

Navid Azodi và Thomas Pryor, hai 
sinh viên thuộc Đại học Washington, 
Mỹ, thiết kế găng tay có khả năng 
chuyển ngôn ngữ cử chỉ thành lời nói. 
Thiết bị này có tên “Sign Aloud”. Đó 
là một đôi găng tay chứa cảm biến 

ghi lại tư thế và chuyển động của bàn 
tay, theo Tech Radar. 

 
Đôi găng tay có thiết kế tối ưu và dễ sử 

dụng. Ảnh: Tech Radar. 

Sau đó, những thông tin này được 
chuyển đến một máy tính trung tâm 
qua Bluetooth. Máy tính trung tâm sẽ 
kiểm tra độ trùng lặp của cử chỉ trong 
Hệ thống Ngôn ngữ Cử chỉ Mỹ. Nếu 
cử chỉ có ý nghĩa, nó sẽ được chuyển 
thành lời nói và phát qua loa. 

Với thiết bị này, Azodi và Pryor đã 
giành giải thưởng sáng chế 
 Lemelson - MIT dành cho sinh viên 
trị giá 10.000 USD. Hiện nay, thiết bị 
chỉ có thể chuyển đổi hệ thống ngôn 
ngữ cử chỉ Mỹ. Tuy nhiên, trong 
tương lai, nó có khả năng áp dụng 
cho nhiều hệ thống ngôn ngữ cử chỉ 
khác 

 

 Theo VNE 
 

  Sinh viên chế tạo thiết bị hỗ trợ 
cứu nạn ngư dân 

Thiết bị đeo tay hỗ trợ tìm kiếm 
người bị nạn trên biển của 4 sinh 
viên Trường ĐH Công nghệ Thông 
tin (ĐHQG TP.HCM) giành giải nhất 
chung kết cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật 
Monoko 2016. 
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Sinh viên Nguyễn Phú Cường, một 
thành viên trong nhóm, cho biết đây 
là thiết bị đeo tay nhỏ gọn dành cho 
ngư dân đánh bắt xa bờ. 

Thiết bị ứng dụng công nghệ 
truyền thông LoRa, có khả năng phát 
ra tín hiệu kết nối với các trạm cơ sở 
tại đất liền, các đảo hoặc tàu kiểm 
ngư. Khi gặp nạn, ngư dân có thể gửi 
tín hiệu cấp cứu tới các trạm cơ sở 
kèm theo vị trí bị nạn, qua đó giúp 
lực lượng cứu nạn kịp thời hỗ trợ ngư 
dân. 

Theo Báo Tuổi trẻ 
 

 Phát triển hệ thống cảnh báo 
sớm ô nhiễm môi trường  

Trước tình hình ô nhiễm đang gia 
tăng, trường Đại học Công nghệ - 
Đại học Quốc Gia Hà Nội đã nghiên 
cứu và phát triển hệ thống quản lý và 
cảnh báo ô nhiễm bụi trong không 
khí bằng cách sử dụng ảnh vệ tinh 
APOM, đây là phương pháp cung cấp 
nguồn dữ liệu đa dạng tới nhiều đối 
tượng sử dụng như các cấp quản lý, 
nhà khoa học và cảnh báo tới cộng 
đồng người dân Việt Nam về chỉ số 
chất lượng không khí AQI dựa trên 
chỉ số các hạt trôi nổi có đường kính 
nhỏ hơn 2,5 micromet hay còn gọi là 
bụi mịn PM 2,5. Theo đó, việc cung 
cấp thông tin này sẽ được thực 
hiện hàng ngày về tất cả các khu vực 
trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. 

Hệ thống cảnh báo ô nhiễm bụi 
APOM thu trực tiếp ảnh từ trạm vệ 

tinh trường Đại học Công Nghệ - Đại 
học Quốc gia Hà Nội, sau khi xử lý 
hình ảnh, các nhà nghiên cứu sẽ có 
trong tay bản đồ bụi PM 2,5 trên toàn 
quốc và đưa ra cảnh báo về những 
khu vực có nồng độ bụi vượt quá 
mức cho phép. Qua đó hỗ trợ tích cực 
công tác quản lý môi trường. Các bản 
đồ bụi mịn cũng đóng vai trò làm dữ 
liệu nền bổ trợ cho các mảng ứng 
dụng về sức khỏe cộng đồng và biến 
đổi khí hậu.  

Theo daibieunhandan.vn 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Chế biến than xuất khẩu từ mùn 
cưa  

Công ty chế biến lâm sản Lang 
Chánh tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng 
thành công công nghệ chế biến than 
xuất khẩu từ mùn cưa phế thải. Đây 
là đối tác của Công ty CP GK Việt 
Nam - một đơn vị đang hợp tác với 
Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường Việt Nam trong việc thăm dò, 
tìm kiếm cơ hội xuất khẩu than thân 
thiện với môi trường ra nước ngoài. 

Từ việc tận dụng ưu thế tự nhiên 
của vùng đất miền Tây tỉnh Thanh 
Hóa, cùng với 2 lâm trường cũ và 
nhiều vườn rừng trồng cây tự phát 
của nhân dân, Công ty CP chế biến 
lâm sản Lang Chánh đã xây dựng cơ 
sở chế biến gỗ, tre, luồng tại đây. 
Điều quan trọng là tất cả các sản 
phẩm phế thải sau khi chế biến gỗ 
thanh, ván ép như mùn cưa, cành 
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nhánh của cây keo, cây xoan… đều 
được sản xuất thành những thỏi than 
tỏa nhiệt cao và thân thiện với môi 
trường. 

Cụ thể là mùn cưa và những cành, 
nhánh cây các loại gỗ đã nghiền nhỏ 
được sấy khô. Sau đó đưa vào đùn ép 
trong điều kiện gia nhiệt tạo thành 
những thanh củi. Sau khi để nguội, 
những thanh củi này lại được đưa vào 
đốt trong điều kiện yếm khí và cho ra 
loại than giàu Cac-bon. 

Loại than nhiệt lượng cao và thân 
thiện với môi trường này của Công ty 
không chỉ làm giảm bớt nguồn phế 
thải cho đơn vị và các cơ sở chế biến 
gỗ khác trong vùng, mà còn giải 
quyết nhiều việc làm cho lao động 
địa phương. Bước đầu sản phẩm này 
đã được một số thị trường như: Đài 
Loan, Ả rập xê út, Thổ Nhĩ Kỳ chấp 
nhận. 

Theo TTXVN 
 

  Nông dân chế tạo máy nông 
nghiệp xuất khẩu 

Anh Nguyễn Hồng Chương (41 
tuổi, trú tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn 
Dương, Lâm Đồng), nông dân chưa 
học hết lớp 8 trường làng vừa ghi 
thêm vào bộ sưu tập sáng chế máy 
nông nghiệp của mình loại máy xử lý 
cà chua sau thu hoạch. 

Để giảm tải công đoạn sau thu 
hoạch, anh Chương nghiên cứu chế 
tạo ra loại máy 4 trong 1: Rửa, phân 
loại, hong khô và đánh bóng quả cà 

chua. Máy có hình chữ L, gồm thùng 
đựng cà chua thô, một băng chuyền 
tự động lấy cà chua từ thùng này 
chuyển tới bộ phận sàng lọc, tách bỏ 
các loại chất thải dính trên quả như 
lá, cuống, rác… 

Anh Chương bên xưởng cơ khí. 
Cà chua tiếp tục được chuyển tới 

dụng cụ chứa nước để rửa sạch rồi 
theo băng chuyền tới bộ phận sấy 
(nơi gắn một chiếc quạt có công suất 
lớn) và đánh bóng, phân loại theo 
kích cỡ, sau đó được đẩy ra ngoài qua 
các máng trượt. Trong vòng 8 giờ 
mỗi máy có thể xử lý 20 tấn cà chua. 

 “Với lượng cà nói trên, nếu làm 
bằng thủ công phải thuê tới 20 người. 
Nay nhờ có chiếc máy của anh 
Chương, chỉ cần bố trí 4 người đóng 
cà chua vào thùng là có thể đưa đi 
tiêu thụ”, chủ vựa rau Thanh Hương 
ở Lạc Lâm, Đơn Dương nói. Anh 
Chương cho biết đã bán hàng chục 
chiếc máy loại này với giá 110 triệu 
đồng/máy. Máy nào không có bộ 
phận rửa thì giá giảm còn 85 triệu 
đồng. Nhiều chủ vựa nông sản ở Đơn 
Dương và các huyện thành lân cận 
như Đức Trọng, Đà Lạt tìm đến đặt 
hàng nhưng anh chưa có máy để cung 
ứng. 
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Như vậy, gần 10 năm nay, anh 
Chương sáng chế 5 loại máy nông 
nghiệp và cải tiến 3 nông cụ cơ giới 
khác. Anh đã đạt 3 danh hiệu và giải 
thưởng gồm Tài năng trẻ toàn quốc, 
giải thưởng Lương Định Của và điển 
hình sáng tạo Việt Nam; được Thủ 
tướng Chính phủ và Bộ NN&PTNT 
tặng bằng khen. 

Theo baomoi.com 
 
 Sáng chế biến gỗ thông thường 
thành … trong suốt  

Các nhà nghiên cứu tìm được cách 
khiến gỗ ... trong suốt. Đột phá này 
được kỳ vọng có thể mang đến các 
vật liệu mới để làm cửa sổ, trang 
thiết bị xe hơi và thậm chí cả các tấm 
pin mặt trời tân tiến. 

Chuyên gia vật liệu Liangbing Hu 
và các đồng nghiệp tại Đại học 
Maryland (Mỹ) đã loại bỏ phân tử 
lignin trong gỗ và để lại các cấu trúc 
tế bào xen-lu-lô không màu. Trong 
đó, lignin là một hợp chất cao phân tử 
đặc biệt của thực vật, thường tập 
trung ở những mô hóa gỗ, là chất kết 
dính tế bào, làm tăng độ bền cơ học, 
chống thấm nước qua vách tế bào và 
ngăn cản sự xâm nhập của vi sinh vật 
gây bệnh. Lignin khiến gỗ cứng, sẫm 
màu và ngăn chặn 80 - 95% ánh sáng 
đi xuyên qua. 

Các chuyên gia đã so sánh cách vật 
liệu phát huy tác dụng và cách ánh 
sáng xuyên qua gỗ khi họ cắt nó theo 
2 kiểu khác nhau: một theo chiều dọc 

thớ gỗ, để các đường truyền ánh sáng 
dài nhất và một theo chiều ngang thớ 
gỗ để các đường truyền ánh sáng 
ngắn nhất. Kết quả hé lộ, miếng gỗ có 
đường truyền ánh sáng ngắn chứng 
minh chắc khỏe hơn, ít bị giòn vỡ 
hơn. 

Ngoài ra, dù thành phần tự nhiên 
làm gỗ cứng chắc đã bị loại bỏ, việc 
cho thêm epoxy khiến gỗ trong suốt 
cứng hơn 4 - 5 lần so với gỗ nguyên 
bản. Song, thay vì dùng epoxy, họ 
cho thêm acrylic vào các cấu trúc tế 
bào xen-lu-lô không màu. 

Theo các nhà nghiên cứu, vật liệu 
mới thích hợp cho sản xuất hàng loạt 
và có thể thay mới với chi phí thấp. 
Nếu được dùng trong xây dựng nhà 
cửa, vật liệu gỗ trong suốt có khả 
năng cải thiện việc chiếu sáng trong 
nhà, tiết kiệm chi phí chiếu sáng nhân 
tạo. 

Theo Vietnamnet.vn 
 

 Sáng chế bùn đỏ lọc nước lũ 
thành nước uống được 

Tại Diễn đàn Khoa học - Công 
nghệ lần 2, sản phẩm lọc nước từ vật 
liệu phế thải bùn đỏ trong quá trình 
sản xuất bô- xít trộn cùng rác thải 
hữu cơ đã nhận được phản ứng tốt 
của các nhà đầu tư và các bạn trẻ 
yêu khoa học. Đây là sản phẩm sáng 
tạo của sinh viên Nguyễn Hoàng Hai 
Trà, Khoa Môi trường, ĐH Hoa Sen. 

Nói về ý tưởng dùng chất phế thải 
sau sản xuất công nghiệp để lọc 
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nước, Trà cho hay, đây là điều mà 
sinh viên này đã ấp ủ từ lâu, xuất 
phát từ thực tiễn cuộc sống người 
dân tại khu vực miền Trung và 
ĐBSCL hiện đang thiếu nước ngọt 
để uống và sinh hoạt. 

Điều đặc biệt, nguyên liệu chính để 
làm nên các ống lọc này là bùn đỏ, 
một loại phế thải sau quá trình sản 
xuất bô- xít. Ngoài ra, bùn đỏ cần 
được trộn với đá ong, bã mía, đất sét. 
Bã mía, đá ong và bùn đỏ phải được 
nghiền nhuyễn thành bột để nhào 
trộn với đất sét thật đều. 

Từ hỗn hợp này nặn thành hình 
ống lọc phơi khô từ khoảng 2-3 ngày 
dưới ánh nắng mặt trời, sau đó nung 
ở nhiệt độ cao khoảng hơn 1000 độ C 
tạo độ cứng chắc nhất định. Sau quá 
trình này, nhóm của Trà tráng qua 
một lớp bạc nitrat. Cuối cùng, sản 
phẩm được cho than hoạt tính vào 
trong ống góp phần xử lý mùi và 
màu nước cần lọc. 

Nguyên tắc hoạt động của sản 
phẩm đơn giản này là đổ nước ngập 
các ống lọc này. Nước sẽ thẩm thấu 
ban đầu qua lớp màng bạc nitrat của 
ống lọc. Lớp màng này có thể ngăn 
các o-xit kim loại, xử lý được các 
kim loại nặng như Asen và các vi 
khuẩn gây bệnh như Ecoli, 
Coliform.. 

Sau khi qua lớp màng, đến lớp 
than hoạt tính, lớp than này có chức 
năng xử lý mùi và màu, sau cùng 
nước này được đi qua tiếp một lớp 

bông lọc nữa và có được nước sạch. 
Nước lọc sạch có thể uống được luôn 
ngay khi quá trình hoàn tất. 

Các sản phẩm của Trà hiện được 
thực hiện thành công trong phòng thí 
nghiệm. Nước cần lọc được lấy nước 
mặt từ kênh Nhiêu Lộc. Sản phẩm đã 
lọc cũng được đưa kiểm nghiệm tại 
Công ty TNHH Khoa học Công nghệ 
và Phân tích Môi trường Phương 
Nam. 

Trong vòng 2,5 tiếng, sản phẩm 
lọc được 15l nước sạch.  

Theo khoahocphattrien.vn 
 

 Sáng chế độc quyền máy đào 
khoai tây của nông dân lớp 8 

Nông dân Phạm Minh Thành (42 
tuổi), ngụ đường Nguyễn Siêu, TP Đà 
Lạt (Lâm Đồng), người sáng chế ra 
máy đào khoai tây với năng suất lao 
động mỗi ngày bằng 70 nhân công 
lao động nay đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp 
Chứng nhận bảo hộ độc quyền với 
nhãn hiện máy đào khoai tây “Minh 
Thành Tài”. 

Năm 2008, anh Phạm Minh Thành 
chính thức bắt tay vào việc sáng chế 
máy thu hoạch khoai tây. Sau nhiều 
tháng miệt mài với công việc gò hàn, 
chế tạo, lắp ghép, chỉnh sửa, hoàn 
thiện…bỏ bê công việc đồng áng cho 
vợ và thuê thêm người làm, cuối 
cùng chiếc máy đào khoai tây đã 
hoàn thành. Ngay lần đầu tiên nhìn 
thấy chiếc máy hoạt động rất hiệu 
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quả, tiện ích, nhiều người đã đặt vấn 
đề với anh Thành làm máy để bán 
cho họ. 

Máy thu hoạch khoai tây vừa lấy 
được củ khoai, vừa đào xuống lòng 
đất sâu hơn 30cm, đăm nhỏ những 
cục đất lớn, thu hoạch xong khoai tây 
thì cũng coi như vừa làm đất xong, 
chỉ chờ ngày xuống giống loại hoa 
màu tiếp theo. 

Tính đến nay, anh đã bán được hơn 
200 máy, giao tận nơi và tùy theo xa 
hay gần mà máy được bán với giá từ 
19 - 24 triệu đồng/chiếc” - anh Thành 
cho biết. 

Hiện máy đào khoai tây của anh 
Thành đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp 
Chứng nhận độc quyền nhãn hiệu 
“Minh Thành Tài”. Điều làm cho mọi 
người ngạc nhiên hơn nữa là “cha đẻ” 
của máy đào khoai tây này mới chỉ 
học đến lớp 8 và không qua trường 
lớp đào tạo kỹ thuật cơ khí. 

Theo baomoi.com 
 

 
 
XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TÊN 
DOANH NGHIỆP XÂM PHẠM 
QUYỀN SHCN 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư vừa ban hành 
Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-
BKHCN-BKHĐT quy định chi tiết và 
hướng dẫn xử lý đối với trường hợp 
tên doanh nghiệp (DN) xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp (SHCN). 
Thông tư gồm 4 Chương và 12 

Điều quy định về phạm vi điều chỉnh 
về căn cứ xác định tên DN xâm phạm 
quyền SHCN và các biện pháp khắc 
phục hậu quả; trình tự, thủ tục thay 
đổi tên DN, loại bỏ yếu tố vi phạm 
trong tên DN, thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký DN đối với trường hợp 
tên DN xâm phạm quyền SHCN. 

Đối tượng áp dụng được đề cập tại 
Thông tư này bao gồm: DN thành lập 
theo quy định của Luật DN sử dụng 
tên DN đã đăng ký xâm phạm quyền 
SHCN; Chủ thể quyền SHCN đối với 
nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn 
địa lý đang được bảo hộ;  Cơ quan có 
thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh 
vực SHCN; người có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực SHCN; Phòng Đăng ký kinh 
doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Các tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan theo quy định của pháp luật. 

Thông tư cũng quy định rõ: Biện 
pháp buộc thay đổi tên DN, loại bỏ 
yếu tố vi phạm trong tên DN chỉ 
được áp dụng khi DN vi phạm không 
chấm dứt hành vi sử dụng tên DN 
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 DN 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 

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

Việc đăng ký thay đổi tên DN, 
thông báo thay đổi ngành, nghề kinh 
doanh quy định tại Khoản 2 Điều này 
được thực hiện theo quy định của 
pháp luật về DN. 

Biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký DN được áp dụng đối với 
DN vi phạm không thực hiện biện 
pháp khắc phục hậu quả là buộc thay 
đổi tên DN hoặc buộc loại bỏ yếu tố 
vi phạm trong tên DN theo quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính của 
người có thẩm quyền và DN 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. Quá trình thực 
hiện Thanh tra Bộ Khoa học và Công 
nghệ; Cục Quản lý đăng ký kinh 
doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu 
trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện 
các quy định tại Thông tư này trong 
quá trình phối hợp xử lý tên doanh 

nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp. 

 Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Đoàn Việt Nam tham gia Triển 
lãm Sở hữu trí tuệ 2016 tại Viên 
Chăn – Lào 

Từ ngày 26/4/2016 đến ngày 
01/5/2016, để chào mừng Ngày Sở 
hữu trí tuệ (SHTT) thế giới 26/4, Cục 
SHTT thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ Lào đã tổ chức Triển lãm SHTT 
2016 tại Viên Chăn - CHDCND Lào. 
Bên lề Triển lãm, các hoạt động khác 
chào mừng Ngày SHTT thế giới cũng 
được tổ chức như Lễ kỷ niệm Ngày 
SHTT thế giới, các Hội thảo về SHTT 
và các chương trình ca múa nhạc. 

Tham gia Triển lãm có 74 gian 
hàng của các cá nhân và doanh 
nghiệp của Lào, 40 gian hàng của 
Thái Lan, v.v.. Đoàn Việt Nam có 8 
gian hàng triển lãm, với sự tham gia 
của Cục SHTT, Sở Khoa học và 
Công nghệ Hà Tĩnh, Sở Khoa học và 
Công nghệ Quảng Ninh cùng một số 
doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu 
đăng ký tham gia. 

Các sản phẩm đặc trưng của địa 
phương như Rượu Nhung hươu, Kẹo 
Cu đơ, Nấm linh chi của Hà Tĩnh; 
Rượu Ba kích, Miến rong Bình Liêu 
của Quảng Ninh đã đem đến Triển 
lãm một góc nhìn về đặc sản Việt 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Nam. Các sản phẩm gốm sứ của 
Công ty CP Gốm sứ Quang Minh, 
Công ty Gốm Đất Việt cũng được 
khách tham quan chú ý. Các sản 
phẩm Tỏi đen, Trà dược liệu của 
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và 
Sản xuất thuốc thực nghiệm thuộc 
Học Viện Quân Y, các sản phẩm mỹ 
phẩm, dược phẩm của Công ty CP 
Sao Thái Dương và một số sản phẩm 
phân bón của Công ty CP Phân bón 
Mùa Vàng được nhiều đại biểu quan 
tâm tìm hiểu. Hầu hết khách tham 
quan đều đánh giá cao về chất lượng 
và sự đa dạng của các sản phẩm Việt 
Nam. 

Triển lãm SHTT 2016 là hoạt động 
thường niên theo chủ trương của Bộ 
Khoa học và Công nghệ Lào nhằm hỗ 
trợ giới thiệu, quảng bá, nâng cao giá 
trị các sản phẩm địa phương của Lào 
cũng như của các nước trong khu vực 
Đông Nam Á thông qua công cụ 
SHTT. Sự kiện này là cơ hội cho các 
doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình 
đến với người tiêu dùng cũng như 
giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu 
được ý nghĩa, vai trò thực tiễn của 
SHTT. Sự kiện này cũng hứa hẹn cơ 
hội xuất khẩu các sản phẩm của Việt 
Nam sang thị trường nước bạn Lào. 

 Theo noip.gov.vn 
 

 Trao Giải thưởng Sáng tạo khoa 
học công nghệ Việt Nam 2015 

Tối 16/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam, Bộ KH&CN, Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ 
Vifotec tổ chức lễ tổng kết và trao 
Giải thưởng Sáng tạo khoa học công 
nghệ Việt Nam, Giải thưởng WIPO 
năm 2015. 

Theo Giáo sư Đặng Vũ Minh, Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ 
chức, năm 2015 có 15 tỉnh, thành 
phố, 1 bộ và 2 tập đoàn kinh tế gửi 96 
công trình tham dự Giải thưởng Sáng 
tạo khoa học công nghệ Việt Nam. 

Căn cứ vào kết quả chấm điểm của 
Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức 
giải thưởng đã quyết định trao 4 giải 
Nhất, 8 giải Nhì, 9 giải Ba và 9 giải 
Khuyến khích. 

Tại buổi lễ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
thế giới (WIPO) đã trao 2 giải thưởng 
WIPO cho công trình xuất sắc nhất 
thuộc lĩnh vực cơ khí tự động hóa cho 
“Nghiên cứu cải tiến thiết kế, chế tạo, 
đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền chiết 
lon và đóng hộp tự động công suất 
50.000 lon/giờ” của thạc sĩ Trần Văn 
Trà và cộng sự, Công ty CP Tập đoàn 
Hương Sen, Thái Bình; Công trình 
xuất sắc nhất thuộc lĩnh vực sinh học 
phục vụ sản xuất và đời sống cho 
“Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi 
chim yến và xây dựng nhà yến phù 
hợp với từng vùng miền, địa phương 
phục vụ phát triển bền vững nghề 
nuôi chim yến tại Việt Nam” của thạc 
sĩ Lê Hữu Hoàng và cộng sự, Công ty 
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TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa. 
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính 

phủ đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân 
là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của 
4 công trình đạt giải Nhất. 

 Theo Baomoi.com 
 

 Đêm chung kết Sáng tạo vì cộng 
đồng - IP CHALLENGE 2016 

 Tối ngày 28/4/2016, tại Học viện 
Thanh thiếu niên đã diễn ra Đêm 
chung kết Sáng tạo vì Cộng đồng – IP 
CHALLENGE 2016 với tinh thần 
“Hội tụ - Bùng nổ - Tỏa sáng”.  

Cuộc thi IP Challenge 2016 với chủ 
đề “Sáng tạo vì cộng đồng” được Câu 
lạc bộ Sở hữu trí tuệ IPC thuộc 
Trường Đại học Ngoại thương 
phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) phát động ngày 09/3/2016 tại 
Hà Nội. Cuộc thi kéo dài hơn hai 
tháng với bốn vòng thi chính và một 
chuỗi hoạt động bổ ích bên lề. Các thí 
sinh được tham quan, khảo sát thực tế 
tại các doanh nghiệp, được tham dự 
các buổi đào tạo kiến thức chuyên 
sâu, các buổi giao lưu, tọa đàm với sự 
chia sẻ của nhiều diễn giả nổi tiếng 
trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, 
SHTT, marketing. Đặc biệt, cuộc thi 
có sự tham gia của nhiều doanh 
nghiệp có tên tuổi trên thị trường, cho 
phép ứng viên làm quen với hoạt 
động kinh doanh trong thực tế của 
doanh nghiệp. 

Vượt qua ba vòng thi gay cấn, bao 
gồm Thử thách trí tuệ, Sức mạnh tri 

thức và Nhà tư vấn chiến lược, ba đội 
chơi xuất sắc nhất được tham dự đêm 
chung kết là các đội SIA, FABU và 
2M. Các đội chơi được tham gia trả 
lời các câu hỏi tình huống, tiến hành 
thuyết trình - phản biện bởi chính các 
đội bạn và dưới sự đánh giá của ban 
giám khảo. 

Phần thuyết trình sáng tạo và 
thuyết phục về Dự án Đổi mới bao bì 
nhằm xây dựng bộ nhận diện thương 
hiệu cho Hãng ô mai Hồng Lam đã 
giúp đội SIA với ba thành viên Trần 
Phương Mai, Đặng Minh Hằng, 
Nguyễn Hà Thành Luân giành chiến 
thắng, đạt giải nhất của Đêm chung 
kết. 

Theo noip.gov.vn 
 

 Khai mạc Ngày hội STEM 2016 
Sáng 14/5, tại Cục Thông tin Khoa 

học và Công nghệ (KH&CN) Quốc 
gia đã chính thức diễn ra Lễ khai 
mạc Ngày hội STEM. Sự kiện diễn ra 
trong hai ngày từ 14-15/5 nhằm nâng 
cao nhận thức xã hội về giáo dục 
STEM và gieo niềm đam mê khoa học 
cho các em học sinh, góp phần lan 
tỏa giáo dục STEM trong các trường 
phổ thông. 

Đây là một hoạt động thường niên 
lớn nhất về giáo dục STEM, nằm 
trong chuỗi sự kiện hướng tới chào 
mừng Ngày Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam 18/5 do Cục Thông 
KH&CN Quốc gia, Tạp chí Tia sáng, 
Học viện sáng tạo S3, Học viện khám 
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phá, Vườn ươm tài năng (Talinpa), 
Nhà sách Long Minh, Trang trại giáo 
dục Edufarm và Trường THCS Trưng 
Vương phối hợp tổ chức.  

Ngày hội STEM năm nay có chủ đề 
“Cỗ máy thời gian”, là một cơ hội 
đưa các em học sinh tham gia vào 
một chuyến du hành trải nghiệm các 
bước tiến khoa học qua các thời kỳ 
lịch sử.  

 
Các em học sinh được trải nghiệm nghiên 

cứu các tế bào qua kính hiển vi  

Tại Ngày hội, các em học sinh được 
giới thiệu, hướng dẫn tìm hiểu về hệ 
mặt trời, lắp ráp mô hình robot, trực 
tiếp quan sát các tiêu bản động, thực 
vật, tham gia các câu chuyện khám 
phá về vương quốc tí hon, tìm hiểu về 
quá trình phát minh ra chiếc kính 
hiển vi kỳ diệu, thực hành các thí 
nghiệm kỳ bí của tên lửa, thực hành 
mô hình máy bắn đá, một công cụ 
chiến tranh thời cổ đại, tìm hiểu về 
“đặc vụ nam châm” - được mệnh 
danh là “sát thủ của kim loại”,... cùng 
rất nhiều hoạt động sáng tạo thú vị 
khác. 

Thông qua Ngày hội STEM lần này 
sẽ tiếp tục đem niềm vui, niềm đam 
mê khoa học đến với nhiều em học 

sinh, đồng thời đem nhận thức mới 
đến nhiều bậc phụ huynh và các thầy 
cô cũng như góp phần từng bước đưa 
giáo dục STEM vào trong từng cơ sở 
giáo dục, hình thành những câu lạc 
bộ STEM tại các trường. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Khởi động giải thưởng Nhân tài 
Đất Việt 2016  

Đây là giải thưởng uy tín, mang 
tầm vóc quốc gia trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin (CNTT) và là bệ 
phóng vững chắc cho các tài năng 
Việt. 

Tại buổi họp báo phát động giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt 2016, đại 
diện Ban Tổ chức cho biết, sau 11 
năm tổ chức, năm nay, giải thưởng 
tiếp tục được phát động với mục tiêu 
tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các 
tài năng trong các lĩnh vực CNTT, 
khoa học công nghệ, y dược và môi 
trường. 

Trong đó, lĩnh vực CNTT, năm nay 
có 3 hệ thống sản phẩm dự thi chính 
gồm: Sản phẩm CNTT thành công, 
sản phẩm CNTT triển vọng và sản 
phẩm CNTT ứng dụng trên thiết bị di 
động. Khi tham gia dự thi các hệ 
thống sản phẩm này, các thí sinh ở 
mỗi hệ thống sẽ có cơ hội nhận được 
một giải nhất trị giá 100 triệu đồng, 
một giải nhì trị giá 50 triệu đồng và 
một giải ba trị giá 30 triệu đồng, cùng 
phần thưởng của các đơn vị tài trợ. 

Bên cạnh đó, còn có giải thưởng 
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khuyến tài là giải thưởng do Hội 
Khuyến học Việt Nam đề xuất nhằm 
khuyến khích những tài năng từ tinh 
thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực 
vượt khó để tạo ra những sản phẩm, 
công trình mang lại lợi ích trực tiếp 
cho cộng đồng dân cư tại địa phương 
và các khu vực lân cận. 

Trong lĩnh vực khoa học công 
nghệ, lĩnh vực y dược, giải thưởng 
được trao tặng cho tác giả hoặc tập 
thể tác giả có công trình hoặc cụm 
công trình nghiên cứu xuất sắc đã 
được ứng dụng vào thực tiễn đạt 
được hiệu quả kinh tế-xã hội có ý 
nghĩa lớn. Mỗi giải thưởng trị giá 100 
triệu đồng. 

Lĩnh vực môi trường, giải thưởng 
bảo vệ môi trường được tặng cho tập 
thể hoặc tổ chức trong cộng đồng dân 
cư, doanh nghiệp hoặc cơ quan hoặc 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động bảo vệ môi trường, xây 
dựng thành công khu dân cư xanh. 
Có ba mức giải thưởng: Giải nhất trị 
giá 100 triệu đồng, giải nhì trị giá 50 
triệu đồng và giải ba trị giá 30 triệu 
đồng. 

Đặc biệt, trong năm nay, cùng với 
các kênh truyền thông, Ban Tổ chức 
sẽ xây dựng fanpage chính thức của 
giải thưởng Nhân tài Đất Việt như 
một kênh thông tin để giải thưởng 
đến gần hơn với cộng đồng mạng. 

Thời gian nhận bài dự thi lĩnh vực 
CNTT từ ngày 21/11/2015 đến hết 
ngày 30/9/2016. Công tác chấm giải 

từ ngày 1/10-19/11. Lễ trao giải sẽ 
được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 
20/11, được truyền hình trực tiếp trên 
sóng Đài Truyền hình Việt Nam. 

Thời hạn đăng ký tham gia lĩnh vực 
CNTT đến hết ngày 30/9. Nơi nhận 
hồ sơ đăng ký: Công ty Phát triển 
dịch vụ Truyền thông (VNPT - 
Media), tầng 2, 57 Huỳnh Thúc 
Kháng, Đống Đa, Hà Nội. 

Theo Chinhphu.vn 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Công bố giải thưởng CNTT và 
Truyền thông ASEAN 2016  

Ngày 28/4, Bộ TT&TT đã tổ chức 
họp báo công bố Giải thưởng Công 
nghệ thông tin và truyền thông 
(CNTT&TT) ASEAN 2016. Đây là 
giải thưởng uy tín của khu vực với sự 
tham gia của các tổ chức, doanh 
nghiệp đến từ 10 nước thành viên 
ASEAN. 

Giải thưởng CNTT&TT ASEAN 
2016 là sáng kiến được thông qua tại 
Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và 
CNTT (TELMIN) năm 2011. Giải 
thưởng có mục tiêu tìm kiếm và tôn 
vinh các sản phẩm, giải pháp 
CNTT&TT có tính sáng tạo, ứng 
dụng thực tiễn, thúc đẩy quan hệ 
thương mại trong các nước ASEAN 
và trong khu vực. Năm 2016 là lần 
thứ 5 Giải thưởng được tổ chức. 

Giải thưởng năm nay sẽ có 6 hạng 
mục: Giải thưởng cho khu vực Nhà 
nước; Giải thưởng cho khu vực tư 
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nhân; Giải thưởng về trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp; Giải thưởng về 
nội dung số; Giải thưởng cho doanh 
nghiệp mới thành lập (start-up); Giải 
thưởng về nghiên cứu và phát triển.  

Lễ trao Giải thưởng sẽ được tổ 
chức trong chương trình Hội nghị 
ASEAN TELMIN lần thứ 16, dự kiến 
diễn ra vào tháng 11/2016 tại Brunei. 
Các tổ chức đạt giải sẽ nhận được kỷ 
niệm chương, chứng chỉ do Bộ 
trưởng các nước ASEAN trực tiếp 
trao tặng. 

Tại Việt Nam, công tác tổ chức 
tham gia Giải thưởng sẽ do Bộ 
TT&TT phối hợp với Hội Tin học 
VN chủ trì triển khai. Các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp quan tâm có thể 
đăng ký tham gia Giải thưởng thông 
qua: Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT, 
email: dntuyen@mic.gov.vn hoặc Hội 
Tin học VN, email: vaip@vnn.vn. 
Thời hạn nộp hồ sơ là trước ngày 
10/6. 

Tại các kỳ Giải thưởng trước đây, 
Việt Nam đã tích cực tham gia và đạt 
được các thứ hạng cao với tổng số 3 
giải Vàng, 3 giải Bạc và 1 giải Đồng. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 Công ty CP Thành Chí: Nhận 
chứng chỉ “Thương hiệu xuất sắc - 
excellent brand” năm 2016  

Mới đây, Hệ thống đánh giá chỉ số 
Thương hiệu xuất sắc cấp quốc tế và 
“Chương trình thương hiệu xuất sắc 
2016” do Bộ KH-CN, Bộ Công 

thương, Hội Sở hữu trí tuệ TP. Hồ 
Chí Minh, tạp chí “Doanh nghiệp và 
Đầu tư” và trang tin điện tử “Doanh 
nghiệp Sài Gòn” tổ chức, đã quyết 
định tiến hành trao giải thưởng 
“Thương hiệu xuất sắc - Excellent 
Brand” đẳng cấp quốc tế năm 2016 
cho Công ty CP Thành Chí. 

Công ty CP Thành Chí được thành 
lập ngày 15-6-2006, với các ngành 
nghề kinh doanh chính: Xây dựng 
công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông; Dọn dẹp, tạo  mặt bằng 
xây dựng; Khai thác cát, sỏi, đá xây 
dựng, đá làm đường; Dịch vụ kho 
vận, kho ngoại quan, kê khai hải 
quan; Vận tải hàng bằng đường bộ, 
ven biển và đường sông; Dịch vụ 
logictics; Sản xuất dăm gỗ làm 
nguyên liệu giấy xuất khẩu; Sản xuất, 
kinh doanh gạch không nung… Sau 
10 năm thành lập và phát triển, Công 
ty CP Thành Chí đã đạt được nhiều 
thành tích: Được tặng nhiều bằng 
khen của Trung ương và địa phương; 
Top 100 Thương hiệu, nhãn hiệu 
hàng đầu ASEAN năm 2014, Thương 
hiệu được khách hàng tín nhiệm năm 
2015, Top 100 Doanh nghiệp phát 
triển vững mạnh, toàn diện ASEAN 
năm 2016. Vốn pháp định 43,89 tỷ 
đồng, tổng vốn đầu tư 168 tỷ đồng, 
tổng doanh thu năm 2015 là 90,3 tỷ 
đồng, dự kiến năm 2016 là 100 tỷ 
đồng. Đồng thời, Công ty CP Thành 
Chí luôn tích cực tham gia các hoạt 
động xã hội, được tặng danh hiệu 
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“Doanh nghiệp xuất sắc đóng vai trò 
tích cực cho sự phát triển xã hội”. 

Cũng trong dịp này, ông Nguyễn 
Thế Thường, Tổng Giám đốc Công ty 
CP Thành Chí, được trao tặng danh 
hiệu “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu 
biểu APEC” năm 2016. 

Theo Báo BR-VT 
 

 Công bố “Sản phẩm tin cậy, 
Dịch vụ hoàn hảo, Nhãn hiệu ưa 
dùng - lần thứ 8, năm 2016  

Ngày 16/4/2016, tại Nhà hát Lớn 
Hà Nội, tạp chí Sở hữu Trí tuệ và 
Sáng tạo đã phối hợp với Liên hiệp 
Doanh nhân Việt Nam và VNpaco 
Media  tổ chức buổi lễ công nhận các 
doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, 
nhãn hiệu đạt chuẩn trong chương 
trình truyền thông khảo sát “Sản 
phẩm tin cậy, Dịch vụ hoàn hảo, Nhãn 
hiệu ưa dùng – lần thứ 8, năm 2016”. 

Đến tham dự có Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Trần Văn 
Tùng; TS Cao Sĩ Kiêm - Đại biểu 
Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Doanh 
nhân Việt Nam, Bộ Khoa học Công 
nghệ, Bộ Công thương, Cục Quản lý 
Thị trường, lãnh đạo Hội Sở hữu trí 
tuệ VN và khoảng 500 doanh nghiệp 
trên cả nước tham dự. Ban tổ chức đã 
trao giấy chứng nhận công nhận cho 
150 sản phẩm, dịch vụ, nhãn hiệu của 
các doanh nghiệp đạt chuẩn và đạt 
cup vàng trong chương trình khảo 
sát “Sản phẩm tin cậy, Nhãn hiệu ưa 
dùng - năm 2016”. 

Hình ảnh doanh nghiệp thông qua 
định vị sản phẩm, nhãn hiệu, tạo nên 
thương hiệu uy tín cho doanh nghiệp 
đối với thị trường, người tiêu dùng 
trong và ngoài nước. Hưởng ứng 
cuộc vận động Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam theo thông 
báo kết luận số 264-TB/TW ngày 
31/7/2009 của Bộ Chính trị, tổ chức 
Chương trình tọa đàm - khảo sát “Sản 
phẩm tin cậy - Dịch vụ hoàn hảo - 
Nhãn hiệu ưa dùng - năm 2016” 
nhằm cổ vũ doanh nghiệp phát triển 
các sản phẩm, dịch vụ và nhãn hiệu 
Việt Nam phục vụ tốt cho nhu cầu 
tiêu dùng của người Việt. 

Theo sohuutritue.net.vn 
 

 Một công ty làm hàng hiệu made 
in Vietnam dởm, bị phạt 160 triệu 
đồng 

Đại diện hợp pháp của thương hiệu 
“The North Face” (Hoa Kỳ) tại Việt 
Nam khẳng định, các sản phẩm áo 
khoác mang nhãn hiệu The North 
Face bị phát hiện là giả mạo. Doanh 
nghiệp được thuê gia công cho rằng 
được khách nước ngoài thuê làm... 

Theo Chi cục Hải quan Quản lý 
hàng gia công - Cục Hải quan 
TP.HCM, năm 2015, Công ty TNHH 
SX may mặc TMDV K.H (TP.HCM) 
làm thủ tục xuất khẩu lô hàng gia 
công. Theo khai báo hàng hóa xuất 
khẩu gồm 10.032 chiếc áo jacket nam, 
xuất xứ Việt Nam, trị giá trên 20.000 
USD. 
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Qua kiểm tra thực tế, Chi cục Hải 
quan quản lý hàng gia công phát hiện 
doanh nghiệp không xuất hàng hóa 
gia công theo đúng khai báo trên tờ 
khai hải quan. Hàng thực xuất gồm 
9.689 chiếc quần áo các loại khác, 
không phải loại áo khai báo hải quan. 

Với hành vi làm thủ tục xuất khẩu 
nhưng không xuất khẩu sản phẩm gia 
công, sản phẩm sản xuất từ nguyên 
liệu nhập khẩu, nên Chi cục Hải quan 
quản lý hàng gia công đã lập biên bản 
vi phạm đối với công ty này. Ngoài 
việc truy thu gần 80 triệu đồng tiền 
thuế gian lận, Chi cục Hải quan quản 
lý hàng đầu tư còn xử phạt hành 
chính đối với doanh nghiệp với số 
tiền bằng 1 lần số tiền thuế gian lận. 

Liên quan đến số hàng vi phạm sở 
hữu trí tuệ, đại diện Công ty TNHH 
SX may mặc TMDV K.H cho rằng, 
không hề hay biết gì về nhãn hiệu lô 
hàng nêu trên, đồng thời cũng không 
được cấp phép bằng văn bản của chủ 
sở hữu nhãn hiệu The North Face. Số 
hàng trên do khách hàng nước ngoài 
yêu cầu Công ty TNHH SX may mặc 
TMDV K.H gia công để họ làm quà 
tặng, nên công ty không chú ý đến 
việc vi phạm bản quyền về những 
nhãn hiệu đã được đăng kí với cơ 
quan Hải quan (?!). 

Sau khi lập biên bản vi phạm, 
chuyển hồ sơ cho UBND TP.HCM 
xử lý theo thẩm quyền, mới đây, lãnh 
đạo UBND TP.HCM đã ban hành 
quyết định xử phạt 160 triệu đồng đối 

với Công ty TNHH SX may mặc 
TMDV K.H về hành vi sản xuất, gia 
công xuất khẩu hàng hóa mang nhãn 
hiệu giả mạo. 

Theo baohaiquan.vn 
 

 Vietsovpetro tuyên dương cá 
nhân xuất sắc trong lao động, sáng 
tạo 

Ngày 11-5, Công đoàn Liên doanh 
Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) tổ 
chức tuyên dương các cá nhân xuất 
sắc trong lao động, sáng kiến, sáng 
chế (SKSC). 

Thời gian qua, cán bộ, nhân viên 
VSP luôn có tinh thần sáng tạo trong 
lao động sản xuất, giữ vững vai trò là 
đơn vị lá cờ đầu trong phong trào 
SKSC của Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam. Trung bình hàng năm, VSP 
luôn có khoảng 150 SKSC mang lại 
lợi ích kinh tế khoảng 10 triệu USD. 
Riêng năm 2015, VSP có 4 giải pháp 
được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam 
cấp bằng sáng chế; 21 giải pháp tham 
gia hội thi sáng tạo của tỉnh, trong đó 
có 20 đã đạt giải, 7 giải pháp được 
tỉnh đề cử tham gia cuộc thi Sáng tạo 
khoa học Việt Nam. Cũng trong năm 
2015, VSP tham gia giải thưởng 
KHCN Dầu khí 2015 và đạt 1 giải A 
và 1 giải B. 

Tại buổi lễ, 22 cá nhân của VSP có 
thành tích suất sắc trong lao động, 
sáng tạo được Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tặng bằng khen. 

Theo Báo BR-VT 


