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NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO HỘ 
NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG TẠI 
VIỆT NAM 

Việc xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu 
nổi tiếng (NHNT) – tài sản có giá trị 
rất lớn của doanh nghiệp, vùng miền, 
quốc gia ngày càng được quan tâm, 
chú trọng. Được biết, nhằm nâng cao 
hiệu quả bảo hộ, thực thi quyền đối 
với NHNT tại Việt Nam, Thanh tra 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) phối hợp với Hiệp hội 
nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA) 
thực hiện Dự án “Nhãn hiệu nổi 
tiếng”. 

Trong điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế sâu rộng, bảo hộ, thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với 
nhãn hiệu, đặc biệt là các nhãn hiệu 
nổi tiếng hoặc các nhãn hiệu được 
người tiêu dùng biết đến rộng rãi là 
mối quan tâm và nhu cầu thiết yếu 
của các doanh nghiệp có uy tín trên 
thị trường. Đây cũng là nhu cầu chính 
đáng để bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng. Đồng thời, bảo hộ và thực 
thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng 
góp phần khuyến khích, tạo lập, bảo 
vệ trật tự kinh doanh hướng đến xây 
dựng môi trường cạnh tranh lành 
mạnh trên phạm vi toàn cầu. 

Trong một thời gian dài, bảo hộ, 
thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi 

tiếng là vấn đề pháp lý và thực tiễn 
phức tạp đã gây nhiều tranh luận. 
Luật SHTT đã ban hành hơn 10 năm, 
trong đó quy định tiêu chí, thẩm 
quyền về công nhận NHNT. Tuy 
nhiên, trên thực tế, việc áp dụng 
những quy định này để công nhận 
một nhãn hiệu là nổi tiếng thực sự 
vẫn là thách thức đối với cơ quan 
chức năng. Đến nay, chưa có bất cứ 
nhãn hiệu nào được chính thức công 
nhận đưa vào danh mục các NHNT. 
Hệ quả là, các chủ sở hữu nhãn hiệu 
có chất lượng, uy tín, được đông đảo 
công chúng biết đến vẫn chưa được 
hưởng những quyền lợi chính đáng 
pháp luật quy định cho chủ các 
NHNT để bảo vệ các nhãn hiệu của 
mình, chống lại các hành vi xâm 
phạm quyền và cạnh tranh không 
lành mạnh.  

Trong khi chế định pháp lý về 
NHNT vẫn chưa đi vào cuộc sống thì 
trên thực tế lại có rất nhiều các giải 
thưởng, danh hiệu “nhãn hiệu nổi 
tiếng”, “thương hiệu nổi tiếng” mang 
tính xã hội hoá do các tổ chức, hiệp 
hội thực hiện được trao cho các nhãn 
hiệu của doanh nghiệp nhiều khi chưa 
thực sự “nổi tiếng” và không có giá 
trị pháp lý. Điều này gây nên sự 
nhầm lẫn, sai lệch trong nhận thức 
của cộng đồng. 

Trước tình hình đó, Thanh tra Bộ 
KH&CN phối hợp với INTA thực 
hiện Dự án “Nhãn hiệu nổi tiếng” 
nhằm nghiên cứu, đánh giá, thu thập, 
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tổng hợp thông tin, ý kiến từ nhiều cơ 
quan, các đại diện sở hữu công 
nghiệp và khối các doanh nghiệp tư 
nhân về những vướng mắc trong việc 
thi hành các quy định pháp luật Việt 
Nam liên quan tới việc công nhận, 
bảo hộ và thực thi quyền đối với 
NHNT. Đồng thời hình thành hệ 
thống căn cứ lý luận, thực tiễn cho 
những đề xuất sửa đổi, bổ sung các 
quy định pháp luật Việt Nam hiện 
hành về NHNT, góp phần tháo gỡ 
những vướng mắc, nâng cao hiệu quả 
bảo hộ và thực thi quyền đối với 
NHNT tại Việt Nam. 

Dự án là một trong những hoạt 
động trong khuôn khổ Bản ghi nhớ 
được ký kết ngày 24/3/2015 giữa 
Thanh tra Bộ KH&CN và INTA về 
xây dựng, triển khai các hoạt động 
phối hợp trong lĩnh vực SHTT (gồm 
thực thi quyền SHTT) giữa Chính 
phủ Việt Nam và khối doanh nghiệp 
tư nhân thông qua nghiên cứu pháp 
luật, thực hiện dự án hợp tác, trao đổi 
kinh nghiệm liên quan tới nhãn hiệu, 
đặc biệt là NHNT. 

Dự án “Nhãn hiệu nổi tiếng” được 
triển khai tại Việt Nam từ năm 2015 
đến năm 2017 với ba nhóm hoạt động 
chính: Giai đoạn 1 là hoạt động 
nghiên cứu do các nghiên cứu viên 
độc lập tiến hành. Trên cơ sở nghiên 
cứu lý luận, căn cứ pháp lý, thực tiễn 
đánh giá, công nhận NHNT, đang sử 
dụng rộng rãi trong và ngoài nước, 
các nghiên cứu viên đề xuất tiêu chí 

xác định NHNT, sử dụng rộng rãi tại 
Việt Nam.  

Với giai đoạn 2, Ban điều phối Dự 
án tổ chức các hội thảo, hội nghị và 
hoạt động truyền thông trên cơ sở báo 
cáo nghiên cứu ban đầu của các 
nghiên cứu viên độc lập nhằm đánh 
giá lại các tiêu chí và nhãn hiệu được 
coi là nổi tiếng, đang sử dụng rộng 
rãi do các nghiên cứu viên đưa ra. 
Các thành viên tham gia dự án, đặc 
biệt là các chủ sở hữu nhãn hiệu đã 
được các nghiên cứu viên độc lập 
nghiên cứu, xác định là NHNT, đang 
sử dụng rộng rãi có cơ hội trình bày 
tại các hội thảo, hội nghị về nhãn 
hiệu đã tham gia nghiên cứu. Hội 
thảo, hội nghị có sự tham gia của các 
cơ quan chức năng về bảo hộ, thực 
thi quyền SHTT trong nước như Toà 
án, Cục Sở hữu trí tuệ, cùng rất nhiều 
luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp 
và doanh nghiệp trong nước, các 
chuyên gia quốc tế đến từ INTA, 
WIPO. 

Một trong những hoạt động gần 
đây nhất của Dự án là hội thảo “Nhãn 
hiệu nổi tiếng - Nhu cầu của doanh 
nghiệp và giải pháp”, tổ chức ngày 
16/6 tại TP. Hồ Chí Minh với hơn 
100 đại biểu đến từ các doanh nghiệp 
Việt Nam và nước ngoài, cơ quan bảo 
hộ, thực thi quyền SHTT, các hiệp 
hội, chuyên gia, luật sư trong lĩnh vực 
SHTT. “Tại hội thảo, chúng tôi đã 
thu thập được nhiều thông tin về nhu 
cầu thực tế của các doanh nghiệp, 
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kinh nghiệm của các chuyên gia; các 
nguyên nhân, giải pháp liên quan đến 
NHNT cũng đã được đưa ra trao đổi, 
thảo luận, đề xuất nhằm hướng đến 
xây dựng các cơ chế, chính sách phù 
hợp”, Bà Nguyễn Như Quỳnh – Phó 
Chánh thanh tra Bộ KH&CN cho 
biết. 

Giai đoạn 3, Dự án tập trung vào 
hoạt động đào tạo, khảo sát thực tiễn 
nước ngoài về áp dụng pháp luật 
NHNT. 

 
Cán bộ Thanh tra Bộ KH&CN lập biên bản 

tại cơ sở kinh doanh các loại túi xách, ví, 
vali,… vi phạm hành chính về NHNT. 

Dự án đang được triển khai với sự 
tham gia của các đơn vị thuộc Bộ 
KHCN (Thanh tra Bộ KHCN, Cục Sở 
hữu trí tuệ), một số cơ quan bảo hộ 
và thực thi quyền SHTT (Cục cảnh 
sát kinh tế, Bộ Công an; Cục quản lý 
thị trường, Bộ Công thương; Cục 
điều tra chống buôn lậu, Tổng cục hải 
quan), một số thành viên INTA 
(nhóm “Task force”), các doanh 
nghiệp trong nước và nước ngoài 
(như Tập đoàn BMW, Nike Việt 
Nam, Inter Ikea, Công ty CP sữa 
Vinamilk, Vinacafe, Công ty CP Tập 
đoàn Minh Phú), các đại diện sở hữu 
công nghiệp, văn phòng, công ty luật. 

Doanh nghiệp với tư cách là chủ sở 

hữu nhãn hiệu có thể tham gia một số 
hoạt động của Dự án như hội nghị, 
hội thảo, truyền thông hoặc là đối 
tượng nghiên cứu của Dự án,… Việc 
tham gia Dự án giúp doanh nghiệp có 
cơ hội chia sẻ nhiều thông tin hơn với 
các cơ quan bảo hộ, thực thi quyền 
SHTT, các tổ chức, cá nhân liên 
quan, người tiêu dùng về doanh 
nghiệp, về nhãn hiệu mà doanh 
nghiệp sở hữu và sản phẩm gắn liền 
với nhãn hiệu đó. 

Đối với các doanh nghiệp là đối 
tượng nghiên cứu của Dự án (case 
study), đây là cơ hội tốt để nhãn hiệu 
do doanh nghiệp sở hữu được nhóm 
nghiên cứu độc lập xem xét, đánh giá 
về mức độ nổi tiếng hoặc sử dụng 
rộng rãi ở Việt Nam. Phụ lục Danh 
mục NHNT và sử dụng rộng rãi (một 
trong những kết quả nghiên cứu của 
Dự án) có ý nghĩa tham khảo đối với 
các cơ quan bảo hộ và thực thi quyền 
SHTT tại Việt Nam.  

Tổng hợp 
 
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH 
PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN), 
Chính phủ đẽ phê duyệt Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) giai 
đoạn 2016-2020.  

Mục tiêu Chương trình nhằm nâng 
cao nhận thức của các tổ chức, cá 
nhân về TSTT trong hội nhập kinh tế 
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quốc tế của Việt Nam; hỗ trợ khái 
thác, áp dụng vào thực tiễn cho ít 
nhất 50 sáng chế/giải pháp hữu ích 
của Việt Nam; hỗ trợ bảo hộ, quản lý 
và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho 
ít nhất 70 sản phẩm đặc thù của địa 
phương, sản phẩm làng nghề mang 
địa danh. 

 
Chính phủ phê duyệt Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. 

Ngoài ra, còn hỗ trợ ít nhất 1.000 
doanh nghiệp, tổ chức KH&CN trong 
việc xây dựng và triển khai mô hình 
quản lý và phát triển TSTT; hỗ trợ 
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ… 

Trên cơ sở mục đích đó, cần xây 
dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các 
hoạt động chung, bao gồm: Thông  
tin, tuyên truyền về Chương trình; hội 
nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết 
Chương trình; nghiên cứu, tham quan 
học tập kinh nghiệm về bảo hộ, phát 
triển TSTT; thuê chuyên gia tư vấn… 

Quản lý các dự án cụ thể bao gồm: 
Đề xuất, xây dựng, tuyển chọn và phê 
duyệt dự án; kiểm tra giám sát việc 
thực hiện, đánh giá, nghiệm thu dự 
án; tổ chức áp dụng, phổ biến và 
nhân rộng kết quả thực hiện dự án. 

Các dự án thuộc Chương trình 

được phân loại như sau: 
Dự án Trung ương quản lý: Dự án 

được xây dựng và triển khai theo mô 
hình điểm, có tính chất điển hình 
hoặc  phức tạp, có tính chất đặc thù 
về chuyên môn. 

Dự án địa phương quản lý: Dự án 
được xây dựng và triển khai trên cơ 
sở kết quả thực hiện các mô hình 
điểm đã được tổng kết, nghiệm thu 
hoặc giải quyết vấn đề phát triển sản 
xuất, kinh doanh thuộc địa phương, 
đợ vị và phù hợp với năng lực tổ 
chức quản lý ở địa phương. 

Kinh phí thực hiện Chương trình 
gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, 
đóng góp của doanh nghiệp và các 
nguồn hợp pháp khác. 

Ngân sách nhà nước ở Trung 
ương: bảo đảm kinh phí thực hiện các 
hoạt động chung của Chương trình ở 
Trung ương, các dự án do Trung 
ương quản lý và hỗ trợ có mục tiêu 
thực hiện các dự án do địa phương 
quản lý. 

Ngân sách nhà nước ở địa phương: 
Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt 
động chung của Chương trình ở địa 
phương và bảo đảm một phần kinh 
phí thực hiện các dự án do địa 
phương quản lý. 

Việc tổ chức thực hiện sẽ do Bộ 
KH&CN chủ trì tổ chức triển khai, 
làm đầu mối; trực tiếp quản lý các dự 
án; đôn đốc kiểm tra và đánh giá tình 
hình thực hiện… 

Theo vietq.vn 
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THÚC ĐẨY THỰC THI QUYỀN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) với sự hỗ trợ của 
Liên minh Phần mềm doanh nghiệp 
(BSA) đã tổng kết chương trình 
“Tháng hưởng ứng Ngày sở hữu trí 
tuệ thế giới vì mục tiêu hội nhập”.  

Ông Trần Minh Dũng - Chánh 
Thanh tra Bộ KH&CN - cho biết: 
Trong tháng tuyên truyền, hàng loạt 
các hoạt động đã được triển khai, 
trong đó, sự kiện Tọa đàm doanh 
nghiệp do Bộ KH&CN phối hợp với 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam và các cơ quan thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đã thu 
hút được sự quan tâm rất lớn của các 
doanh nghiệp, các đại diện chủ thể 
quyền, các tổ chức quốc tế. Đây là 
tọa đàm đầu tiên phản ánh một cách 
chi tiết mọi cam kết về SHTT của 
Việt Nam trong Hiệp định Đối tác 
Xuyên Thái Bình Dương (TPP), để 
giúp các doanh nghiệp nắm bắt được 
cơ hội cũng như có kế hoạch chuẩn bị 
tuân thủ đúng những cam kết này. 

Cùng với nhiều hoạt động tuyên 
truyền quan trọng đã diễn ra, các hoạt 
động thực thi quyền SHTT cũng được 
đẩy mạnh trên toàn quốc. “Tháng 
hưởng ứng Ngày SHTT thế giới vì 
mục tiêu hội nhập” kỳ vọng sẽ tạo đà 
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nhiệm vụ 
bảo hộ và thực thi quyền SHTT, là 
mục tiêu ưu tiên của Chính phủ trong 
bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập 

mạnh mẽ vào nền kinh tế khu vực và 
thế giới. 

Đặc biệt, Hội nghị tổng kết 
Chương trình phối hợp hành động về 
phòng, chống xâm phạm quyền 
SHTT giai đoạn II (2012-2015) 
(Chương trình 168) do Bộ KH&CN 
phối hợp với 9 bộ, ngành tổ chức vào 
ngày 28/4/2016, đã tiếp tục 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. Chương trình 168 với sự 
phối hợp chặt chẽ của 9 bộ, ngành 
chắc chắn sẽ góp phần đẩy mạnh các 
hoạt động thực thi quyền SHTT trong 
thời gian tới. 

Chỉ tính riêng tại Thanh tra Bộ 
KH&CN, trong 6 tháng đầu của năm 
2016, đã tiếp nhận 40 đơn yêu cầu xử 
lý vi phạm theo đề nghị của chủ thể 
quyền và các hồ sơ do cơ quan công 
an chuyển đến. Đã tiến hành thanh tra 
đối với 25 tổ chức, cá nhân có dấu 
hiệu xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp, xử phạt với số tiền trên 855 
triệu đồng. Các hành vi xâm phạm 
quyền đối với các đối tượng sở hữu 
công nghiệp bị xử lý rất đa dạng như: 
Sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp, tên 
thương mại, cạnh tranh không lành 
mạnh… Các sản phẩm xâm phạm bị 
xử lý là các sản phẩm thời trang, 
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lương thực, thực phẩm, thuốc bảo vệ 
thực vật, thép xây dựng, thiết bị điện, 
điện tử... 

Ông Roland Chan - Giám đốc cấp 
cao phụ trách Chương trình tuân thủ, 
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 
của BSA - chia sẻ: “Chúng tôi thực 
sự đánh giá rất cao nỗ lực lớn của Bộ 
KH&CN và các thành viên Chương 
trình 168, đặc biệt là Bộ VHTT&DL 
trong nỗ lực thực thi hiệu quả quyền 
SHTT tại Việt Nam. Các chương 
trình tuyên truyền lớn như thế này đã 
thực sự chứng minh được tính hiệu 
quả rất lớn thông qua con số giảm 3% 
tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm 
của Việt Nam, từ 81% năm 2015 còn 
78% vào năm 2016”. 

Theo baocongthuong.com.vn 
 

 
 
 

KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU 
NÔNG SẢN ĐỘC ĐÁO TỈNH BÀ 
RỊA – VŨNG TÀU 

Theo thống kê của Sở KH-CN, 
trong 6 năm trở lại đây, mỗi năm tỉnh 
BR-VT có khoảng 10 đề tài, dự án 
nghiên cứu KH-CN được triển khai 
và ứng dụng. Trong đó, 3 dự án về 
sản xuất hồ tiêu, thanh long ruột đỏ 
và bưởi da xanh được triển khai thực 
hiện từ năm 2013 đến nay đạt hiệu 
quả kinh tế cao. 

Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất 
bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP 

(sản xuất nông nghiệp sạch) tại xã 
Sông Xoài” được Sở KH-CN triển 
khai thực hiện từ năm 2013. Ban đầu, 
có 5 hộ được hỗ trợ kinh phí để sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sau 
đó, nhận thấy mô hình mang lại hiệu 
quả cao, 7 hộ khác tự đầu tư kinh phí 
để sản xuất, đến nay đã đạt 4 tiêu 
chuẩn về kỹ thuật sản xuất; an toàn 
thực phẩm; môi trường làm việc an 
toàn; truy tìm nguồn gốc sản 
phẩm. Theo các hộ trồng bưởi da 
xanh, trồng theo hướng VietGAP đã 
giảm được 50% lượng phân bón, 
thuốc trừ sâu; tiết kiệm nước nhờ 
phương pháp tưới nhỏ giọt công nghệ 
Israel; sản lượng tăng gấp đôi so với 
phương pháp trồng thông thường. 
Ông Hồ Hoàng Kha, Phó Giám đốc 
HTX Bưởi da xanh Sông Xoài cho 
biết, HTX hiện đang trồng 120ha 
bưởi da xanh, sản lượng bình quân từ 
600-800 tấn/năm; trong đó bưởi sản 
xuất theo VietGAP đạt 290 tấn. Với 
giá bán từ 40.000-50.000 đồng/kg, 
sau khi trừ chi phí, các hộ trồng bưởi 
thu lãi từ 600-650 triệu đồng/ha. Dự 
kiến đến năm 2020, toàn huyện Tân 
Thành sẽ trồng mới và thâm canh 
400ha bưởi theo quy trình VietGAP. 

Dự án “Xây dựng mô hình trồng 
cây thanh long ruột đỏ theo hướng 
VietGAP trên địa bàn xã Bưng Riềng 
(huyện Xuyên Mộc)” do Hội Nông 
dân tỉnh và Sở KH-CN phối hợp thực 
hiện với quy mô 2ha. Bà Nguyễn 
Mai, 1 trong 5 hộ trồng thanh long 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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ruột đỏ của dự án cho biết, sau gần 3 
năm, đến nay tổng sản lượng thu 
hoạch khoảng 30 tấn/2ha, giá bán 
20.000 - 25.000 đồng/kg, doanh thu 
đạt khoảng 700 triệu đồng, tăng 20-
30% so với trồng theo phương pháp 
thông thường. “Các hộ tham gia dự 
án được theo dõi thường xuyên tình 
hình sâu bệnh hại thanh long ruột đỏ; 
định kỳ kiểm tra, theo dõi khả năng 
áp dụng kỹ thuật trồng thanh long 
ruột đỏ theo chuẩn VietGAP, qua đó 
kịp thời giải quyết những khó khăn 
trong quá trình triển khai thực hiện 
dự án”, ông Phạm Tấn Phước (Hội 
Nông dân tỉnh), chủ nhiệm dự án cho 
biết. 

Nhằm hướng tới sản xuất sạch, bền 
vững, Sở KH-CN phối hợp với Trung 
tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền 
Đông Nam bộ xây dựng mô hình sản 
xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn 
GlobalGAP tại huyện Châu Đức. 
Tiêu chuẩn GlobalGAP yêu cầu các 
nhà sản xuất phải thiết lập một 
hệ thống kiểm tra và giám sát an toàn 
thực phẩm xuyên suốt bắt đầu từ 
khâu sửa soạn nông trại canh tác đến 
khâu thu hoạch, chế biến và tồn 
trữ. Theo đó, từ tháng 1-2014, có 8 
hộ dân tại ấp Tân Thành, xã Quảng 
Thành (huyện Châu Đức) với diện 
tích 8ha trồng tiêu từ 7-9 năm tuổi đã 
được chọn tham gia mô hình sản xuất 
hồ tiêu theo GlobalGAP. Nhờ áp 
dụng tiêu chuẩn này, tỷ lệ bệnh, sâu 
hại trên cây tiêu giảm hẳn, nên chi 

phí sản xuất giảm 20-30%, thuốc 
BVTV giảm 30-40%, năng suất tăng 
lên khoảng 20% so với phương pháp 
trồng thông thường (đạt 4,8-5 tấn/ha). 
Bà Lê Thị Chung, Trưởng bộ môn 
giống và công nghệ sinh vật (Trung 
tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền 
Đông Nam Bộ), thư ký dự án cho 
biết, hiện toàn bộ sản phẩm của 8 hộ 
trong dự án được Công ty Olam (Ấn 
Độ), Công ty KSS (Nhật Bản), Công 
ty Foods (Đức), Công ty Ngô Gia 
(Việt Nam)… thu mua với giá cao 
hơn giá thị trường từ 6.000-15.000 
đồng/kg (hiện nay là 196.000-
200.000 đồng/kg). “Chúng tôi đang 
đề xuất với Sở KH-CN mở rộng thêm 
diện tích trồng tiêu theo tiêu chuẩn 
GlobalGAP lên 200-300ha tại huyện 
Xuyên Mộc và Châu Đức để đáp ứng 
nhu cầu của các công ty”, bà Chung 
nói. 

3 sản phẩm nông sản gồm hồ tiêu, 
thanh long ruột đỏ, bưởi da xanh kể 
trên đã được tỉnh BR-VT ưu tiên xây 
dựng, phát triển và quảng bá thương 
hiệu giai đoạn 2014-2020 nhằm nâng 
cao nhận thức cho các cá nhân, tổ 
chức về sở hữu trí tuệ, tạo dựng quản 
lý và phát triển thương hiệu nông sản 
đặc sản của địa phương. Riêng hồ 
tiêu BR-VT đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ KH-CN) cấp giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu “Hồ tiêu BR-
VT”. Đây là cơ hội nâng cao hiệu quả 
quản lý chất lượng sản phẩm, giá trị 
kinh tế của sản phẩm hồ tiêu BR-VT 
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trên thị trường. Ông Mai Thanh 
Quang, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh 
cho biết, việc đăng ký và bảo hộ nhãn 
hiệu cho các sản phẩm đặc sản không 
chỉ đem lại nguồn lợi lớn về kinh tế 
cho người dân ở địa phương, mà còn 
bảo vệ danh tiếng của sản phẩm, 
tránh nguy cơ bị lạm dụng hoặc giả 
mạo tên tuổi sản phẩm, giúp người 
tiêu dùng nhận biết và lựa chọn đúng 
sản phẩm; từ đó khuyến khích sản 
xuất phát triển, doanh thu tăng lên, 
giải quyết việc làm, duy trì giá trị 
truyền thống của các làng nghề, đời 
sống người dân được ổn định, phát 
triển du lịch địa phương. 

 Theo Báo BR-VT 
 

CÀNG BÙNG NỔ CÔNG NGHỆ, 
CÀNG VI PHẠM BẢN QUYỀN 

“Trong thời đại bùng nổ công nghệ 
thông tin, môi trường số là nguồn 
nhanh nhất đưa các tác phẩm đến với 
công chúng, nhưng đồng thời cũng là 
nguồn gây tổn thất lớn nhất cho 
những nhà sản xuất”. 

 
Trong xe bán đĩa dạo này, 100 số đĩa đều 

vi phạm bản quyền (ảnh chụp tại TP HCM). 

Bị phát tán chỉ sau 2 phút trình 
chiếu 

Theo điều tra khảo sát của Hiệp hội 

Quyền sao chép Việt Nam, trên 20 
triệu người dân Việt Nam thường 
xuyên sao chép tác phẩm không xin 
phép và trả tiền thù lao cho tác giả. 
Còn số liệu thống kê của Liên minh 
quốc tế về sở hữu trí tuệ, con số vi 
phạm tác phẩm ngôn ngữ và băng đĩa 
của nước ta chiếm tới 85 - 90%, được 
xếp vào một trong những nước có 
mức vi phạm cao nhất thế giới. 

Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp 
cùng Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn 
Quốc tại Việt Nam vừa tổ chức “Diễn 
đàn về bản quyền tác giả Việt Nam- 
Hàn Quốc 2016” tại Hà Nội. Từ bài 
học kinh nghiệm của Hàn Quốc, mới 
thấy công tác bản quyền tác giả tại 
Việt Nam hiện nay còn quá nhiều lỗ 
hổng. 

Theo ông Trương Xuân Thanh 
(Phó Chủ tịch Hệ thống phát hành 
phim BHD Việt Nam): “Việc vi 
phạm bản quyền là hành vi ăn cắp trí 
tuệ và tài sản của các chủ sở hữu phải 
bị ngăn chặn và trừng phạt. Song 
đáng tiếc tại Việt Nam vi phạm bản 
quyền vẫn còn phổ biến do chưa đặt 
vấn đề này đúng tầm, chưa có những 
chiến dịch cụ thể tuyên truyền đủ độ 
sâu và không có sức lan tỏa trong 
cộng đồng vì vậy vi phạm bản quyền 
còn đồng nghĩa với việc người ta 
đang sử dụng “của chùa”. 

Đại diện của BHD cho biết, vào 
tháng 4 vừa qua, ngay trong ngày 
khởi chiếu bộ phim “Gái già lắm 
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chiêu” được đầu tư hàng tỉ đồng, đã 
có người quay lén một đoạn phim ở 
trong rạp sau đó phát tán trên mạng, 
và video này đã được hàng ngàn tài 
khoản Facebook chia sẻ. Sau khi 
công ty mời các cơ quan chức năng 
vào cuộc mới gỡ được video xuống. 

Không chỉ các nhà sản xuất, phát 
hành như BHD bị ăn cắp bản quyền, 
mà các kênh truyền hình đi tiên 
phong mua lại phim chiếu rạp cũng 
gặp khó khăn. Năm 2015, ngay sau 
khi K+ phát sóng phim chiếu rạp “Để 
Mai tính 2”, chỉ sau 2 phút, bộ phim 
đã bị ăn cắp và sau đó phát tán trên 
mạng. Tương tự năm 2016, K+ vừa 
chiếu “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ 
xanh”, ngay lập tức bị phát tán và lưu 
lại trên mạng suốt thời gian dài. 

Ngày càng trắng trợn 
Bà Phạm Thị Kim Oanh (Phó Cục 

trưởng Cục Bản quyền tác giả) thừa 
nhận: “Hiện vấn đề vi phạm còn xảy 
ra ở nhiều lĩnh vực. Trên thực tiễn 
còn có những khó khăn, bất cập trong 
quá trình thực thi. Nhiều đơn vị vẫn 
chưa chủ động trong việc phát hiện ra 
xâm phạm, chủ động yêu cầu các bên 
vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm. 
Nhiều đơn vị vi phạm chưa xin lỗi, 
cải chính công khai, bồi thường theo 
các cơ chế như dân sự. Đồng thời các 
cơ quan quản lý thực thi vẫn còn 
thiếu về nhân lực, nguồn lực dẫn đến 
những bất cập trong việc quản lý”. 

Hầu hết các nội dung trên internet 
như các video, bài hát, tài liệu nghiên 

cứu, tác phẩm văn chương… đều có 
thể bị sao chép tràn lan và hầu như 
chưa phải chịu sự điều chỉnh của hệ 
thống luật pháp. 

Ở Việt Nam, tình trạng vi phạm 
bản quyền tác giả trong lĩnh vực 
truyền hình, điện ảnh trên internet 
diễn ra một cách công khai và trắng 
trợn ở mức báo động. Dễ dàng nhận 
thấy, trong thời đại bùng nổ công 
nghệ thông tin, môi trường số là 
nguồn nhanh nhất đưa các tác phẩm 
đến với công chúng, nhưng đồng thời 
cũng là nguồn gây tổn thất lớn nhất 
cho những nhà sản xuất. 

Ông Phương Xuân Thanh nói về 
khó khăn lớn nhất khi đối mặt với vi 
phạm: “Vì thiếu công cụ, nên chúng 
tôi không chỉ được đích danh kẻ vi 
phạm, cũng như đưa ra tòa. Thường 
là chúng tôi gọi cho cơ quan công an, 
nhờ họ gọi điện thì những kẻ vi phạm 
sợ. Nhưng về lâu dài không thể làm 
như thế mãi được. Nếu các bên cùng 
ngồi với nhau lại, tìm ra quy trình 
gọn hơn thì mới có thể giải quyết vấn 
đề”. 

Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy 
định xử phạt hành chính đối với vi 
phạm quyền tác giả, quyền liên quan 
chỉ đưa ra mức phạt cao nhất là 250 
triệu đồng đối với cá nhân và 500 
triệu đồng đối với tổ chức, trong khi 
nhà sản xuất chương trình bị thiệt hại 
hàng tỉ thậm chí hàng chục tỉ đồng 
khi bị “xài chùa”. 

Nhà sử học Dương Trung Quốc 



                                          Số 184 - 6/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 10 
 

từng bức xúc nhận định: “Chúng ta 
không hình sự hóa các giao dịch kinh 
tế, giao dịch dân sự nhưng “ăn cắp” 
trí tuệ thì phải xử nặng hơn “ăn cắp” 
vật thể. Vì sự tổn hại vật chất nó có 
thể được bù đắp bằng vật chất, còn sự 
tổn hại tinh thần thì nó làm mất cả sự 
sáng tạo của xã hội. Ăn cắp tiền hay 
cái xe máy có thể bị tù, còn ăn cắp 
bản quyền (tiền tỷ) chỉ bị phạt hành 
chính là vô lý”. 

Kinh nghiệm từ Hàn Quốc 
Hàn Quốc, đất nước có nền công 

nghiệp giải trí phát triển cũng đang 
đấu tranh với việc vi phạm bản 
quyền, đã tìm ra nhiều cách làm hay. 
Trong đó, Hàn Quốc đặt trọng tâm 
phát triển công nghệ để đối phó với 
hành vi sử dụng công nghệ cao nhằm 
ăn cắp bản quyền. Đó là mô hình liên 
kết giữa công nghệ kiểm tra vi phạm 
tác quyền (tìm và chặn vi phạm), 
công nghệ lưu thông nội dung, công 
nghệ quản lý nội dung, công nghệ 
phòng tránh vi phạm tác quyền. 

“Với những công ty hay tập thể có 
hành vi vi phạm bản quyền, chúng tôi 
sẽ gửi thông báo, hoặc tiến hành xử 
lý bằng pháp luật. Trường hợp này, 
thông thường chúng tôi hay ủy quyền 
qua các hiệp hội bảo vệ bản quyền tác 
giả. Thời gian qua, riêng liên hiệp hội 
chúng tôi đã thu về khoảng 2 triệu 
USD tiền tác quyền, còn con số mà 
hiệp hội bảo vệ quyền tác giả thu 
được là hơn 15 triệu USD”, ông Yoo 
Ki Sun, Giám đốc Quản lý cấp cao 

Liên hiệp hội Người biểu diễn âm 
nhạc Hàn Quốc nhận định. 

Tại Việt Nam, K+ cũng cho biết, 
họ đã tìm giải pháp gắn các loại mã 
riêng cho sản phẩm của mình để có 
thể lần theo dấu vết nếu sản phẩm bị 
đánh cắp. Còn BHD cũng đang phát 
triển một công cụ cho phép bám theo 
khoảng 40 triệu tài khoản Facebook, 
hàng ngàn website chia sẻ phim, 
thậm chí “đọc vị” được website lậu. 
Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm lập 
tức hệ thống gửi thư cảnh báo. Tuy 
nhiên, đây chỉ là số ít kênh truyền 
hình “chịu chơi” sắm thiết bị công 
nghệ tiên tiến để chặn nạn “xài chùa” 
bởi kinh phí đầu tư thiết bị này không 
hề rẻ. 

Hàn Quốc cũng chia sẻ kinh 
nghiệm đương đầu với vi phạm bản 
quyền bằng cách nâng cao nhận thức 
cho người dân. Năm 2015, gần 500 
nghìn người dân xứ sở Kim chi đã 
được đào tạo về quyền tác giả. Biện 
pháp này đã được các chuyên gia của 
Việt Nam tại diễn đàn bản quyền tác 
giả Việt Nam - Hàn Quốc đánh giá là 
tích cực và thích hợp. Bởi thực tế cho 
thấy, không ít trường hợp khi bị cơ 
quan chức năng phát hiện vi phạm 
bản quyền đã tỏ ra ngỡ ngàng với lỗi 
của mình do thiếu hiểu biết. 

Theo baomoi.com 
 

NƯỚC MẮM “MADE IN VIET 
NAM”: ĐỪNG ĐỂ CON SÂU 
LÀM RẦU NỒI CANH 



                                          Số 184 - 6/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 11 
 

Nước mắm là gia vị đặc trưng 
trong văn hóa ẩm thực của nhiều 
quốc gia châu Á, trong đó có Việt 
Nam. Theo số liệu của Tổng cục 
Thống kê, trung bình mỗi năm nước 
ta tiêu thụ hơn 200 triệu lít nước 
mắm. 

Những cơ sở vì mục đích lợi nhuận 
mà sử dụng cá chết để sản xuất mắm 
chính là “con sâu làm rầu nồi canh”, 
khiến các doanh nghiệp làm ăn chân 
chính bị vạ lây và nghiêm trọng hơn 
là ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ 
thương hiệu nước mắm “Made in 
Việt Nam”. 

 
Hiện nay, thị trường nước mắm 

Việt Nam rất đa dạng, với vô số các 
thương hiệu khác nhau, từ truyền 
thống như Phú Quốc, Phan Thiết, Cát 
Hải… cho đến nước mắm sản xuất 
theo dây truyền công nghiệp như 
Chinsu, Nam Ngư, Kabin… 

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu 
ngày càng gia tăng của người dân 
trong nước, các sản phẩm nước mắm 
“Made in Việt Nam” đã được bán tại 
những nơi có nhiều người Việt sinh 
sống như Mỹ, Canada, châu Âu… và 
xuất khẩu đến một số quốc gia khác 
trên thế giới. 

Đặc biệt, năm 2013, nước mắm 
Phú Quốc là sản phẩm đầu tiên của 

các nước ASEAN được chính thức 
bảo hộ tên gọi xuất xứ tại 28 nước 
thành viên Liên minh Châu Âu (EU). 
Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của 
Việt Nam được công nhận và bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý tại EU. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh cá chết 
hàng loạt tại biển miền Trung mà 
chưa rõ nguyên nhân, ngành sản xuất 
nước mắm Việt Nam có thể sẽ phải 
đối mặt với sóng gió trong thời gian 
tới. 

Nhiều người tiêu dùng cảm thấy vô 
cùng hoang mang trước thông tin 
hàng tấn cá đang phân hủy bị phát 
hiện trên đường đưa đi làm mắm. 
Thậm chí, một số gia đình đã tích trữ 
hàng thùng nước mắm do lo sợ sắp 
tới sẽ không có sản phẩm sạch để 
dùng. 

Vì thời gian sản xuất nước mắm 
thường kéo dài từ 9-12 tháng nên 
những ảnh hưởng từ sự việc này khó 
có thể nhận thấy một cách rõ ràng 
ngay lập tức. Tuy nhiên về lâu dài, 
nếu các loại cá không an toàn được 
đưa vào làm nguyên liệu sản xuất, 
những hậu quả khôn lường có thể xảy 
ra. Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ xấu 
với sức khỏe người tiêu dùng, các 
doanh nghiệp sản xuất nước mắm, 
đặc biệt là các công ty nhỏ, ít tên tuổi 
sẽ phải hứng chịu những tác động 
tiêu cực do sự việc gây ra. 

Trước mắt là mua mắm để dự trữ, 
sau đó là lựa chọn các sản phẩm có 
thương hiệu, và dần dần người dân có 
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thể chuyển sang nước mắm nhập 
khẩu từ nước ngoài. 

Bài học nhãn tiền chính là vụ phát 
hiện ra hàm lượng chất 3-MCPD gây 
ung thư vượt quá giới hạn cho phép 
trong một số sản phẩm nước tương 
hồi năm 2007 làm chấn động cả 
ngành sản xuất này. Kết cục, người 
tiêu dùng tẩy chay hàng nội mà 
không cần phân biệt xem thương hiệu 
nào tuân thủ đúng các quy định về an 
toàn sức khỏe cho họ. Nước tương 
của các cơ sở trong nước bị đưa 
xuống khỏi kệ các cửa hàng và siêu 
thị. Thay vào đó là các sản phẩm đến 
từ Thái Lan, Singapore hay Malaysia. 

 Quay trở lại với câu chuyện nước 
mắm nội có thể bị đe dọa bởi các sản 
phẩm nước mắm ngoại. Thực tế, tại 
thị trường Việt Nam hiện nay đã xuất 
hiện một số sản phẩm nước mắm có 
nguồn gốc từ các quốc gia khác. Với 
cách chế biến tương đối giống ở Việt 
Nam, cộng với giá cả phải chăng, các 
sản phẩm nước mắm Thái Lan đang 
là đối thủ cạnh tranh của nhiều doanh 
nghiệp nội. 

Khi mà hàng Thái ngày càng được 
ưa chuộng, các cửa hàng bán sản 
phẩm tiêu dùng Thái mọc lên như 
nấm sau mưa, các “đại gia” Thái đã 
thâu tóm 2 chuỗi siêu thị lớn thì việc 
nước mắm Thái dần len lỏi vào từng 
hộ gia đình Việt là điều hoàn toàn có 
thể xảy ra. Ngay tại các thị trường mà 
Việt Nam xuất khẩu nước mắm, sản 
phẩm đến từ Thái Lan vẫn luôn 

chiếm ưu thế. 
Để tiếp tục giữ vững thị phần ngay 

trên sân nhà, đồng thời có thể cạnh 
tranh với các quốc gia khác trên thị 
trường quốc tế, niềm tin của người 
tiêu dùng đối với nước mắm Việt là 
hết sức quan trọng. Muốn có được 
điều này, các doanh nghiệp sản xuất 
nước mắm cần xác định chất lượng 
và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm 
là yếu tố “sống còn”. 

Ngược lại, với những cơ sở vì mục 
đích lợi nhuận mà sử dụng cá chết để 
sản xuất mắm chính là “con sâu làm 
rầu nồi canh”, khiến các doanh 
nghiệp làm ăn chân chính bị vạ lây và 
nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng tiêu 
cực đến toàn bộ thương hiệu nước 
mắm “Made in Việt Nam”. 

Theo dunghangviet.vn 
 

VÌ SAO DOANH NGHIỆP LO 
NGẠI KHI TỐ GIÁC HÀNG 
NHÁI,  HÀNG LẬU? 

Trong khi cơ quan quản lý tìm mọi 
cách để chống, hạn chế hàng hóa bị 
làm giả, làm nhái thì chính doanh 
(DN) nghiệp lại né tránh, lúng túng 
khi có thông tin sản phẩm của đơn vị 
mình bị đánh cắp. 

 
Cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng 

sản phẩm tại một cơ sở bán mũ bảo hiểm. 
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Lo thiệt đơn, thiệt kép 
Số liệu thống kê cho thấy, mỗi 

năm, các cơ quan chức năng phát 
hiện khoảng hơn 25.000 vụ vi phạm 
hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 
lượng. Dù vậy, số vụ được báo cáo 
bởi chính DN lại chỉ đếm trên đầu 
ngón tay. 

Thậm chí, khi truyền thông lên 
tiếng, nêu hình ảnh và thông tin về 
sản phẩm bị làm giả, DN còn coi đó 
là nguyên nhân trực tiếp gây khó 
khăn cho bán hàng, lợi nhuận kinh 
doanh. 

Theo ông Đỗ Văn Vẻ, Phó Tổng 
giám đốc Tập đoàn Hương Sen, khi 
bị hàng giả, hàng nhái lấn át trên thị 
trường, các DN sản xuất cũng bị gặp 
khó khăn. Thứ nhất, hàng bán được ít 
đi. Thứ hai là tạo ra mối lo ngại, nghi 
ngờ giữa hàng thật và hàng giả cho 
người tiêu dùng. Thứ ba, DN sẽ mất 
rất nhiều thời gian và chi phí trong 
việc chống lại hàng giả, hàng nhái, từ 
đó làm cho lợi nhuận của DN giảm 
đi. 

Còn chủ một DN sản xuất bánh kẹo 
tại Hưng Yên thừa nhận, khi biết có 
hàng giả trên thị trường, bản thân DN 
này cũng tìm cách né tránh, không 
muốn kiện cáo vì sợ ảnh hưởng đến 
doanh thu thương hiệu và có thể 
khiến người tiêu dùng tẩy chay. 

Chủ DN này cũng cho biết, chỉ một 
số ít các DN lớn, đủ mạnh về truyền 
thông sẽ vào cuộc và giải quyết đến 
cùng những việc này. Còn đa phần 

DN nhỏ và vừa sẽ cho qua hoặc tự 
tìm cách giảm thiểu hàng giả, hàng 
nhái như thay đổi cách thức phân 
phối, in hướng dẫn nhận diện hàng 
giả trên sản phẩm,… để người tiêu 
dùng có thể phân biệt. 

Thiếu sự liên kết đồng bộ 
Bàn về vấn đề này, ông Lê Thế 

Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng 
giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
cho rằng, nhận thức của một số DN 
trong đấu tranh chống hàng giả, hàng 
nhái còn hạn chế, DN phải vào cuộc 
thì mới thành công. 

Theo ông Bảo, vai trò của DN 
trong chống hàng giả là rất cần thiết. 
Bởi vì chống hàng giả mà không có 
DN thì không làm nổi. Vai trò của 
DN là phải làm đúng theo luật pháp, 
biết kết hợp giữa những người sản 
xuất, người tiêu dùng với cơ quan 
thực thi. 

Đại tá Hoàng Văn Trực, Phó Cục 
trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ 
Công an cho biết tội phạm hàng giả 
đã len vào từng ngõ ngách với những 
việc làm rất tinh vi. “Có khi chúng tôi 
bắt được 7 vụ vi phạm hàng giả và 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhưng chỉ 
khởi tố được một vụ còn lại 6 vụ các 
Bộ, ngành xử lý hành chính. Đây là 
một thực tế khó khăn, nhìn thấy rõ 
tội, bức xúc nhưng phải làm theo 
pháp luật quy định. Thực tế hiện có 
quá nhiều văn bản pháp luật hướng 
dẫn chồng chéo”, Đại tá Trực cho 
hay. 
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Cho rằng vẫn có sự thiếu liên kết 
giữa cơ quan chức năng và DN trong 
việc chống hàng giả, hàng nhái, Thứ 
trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng 
Hải đề nghị, cần phải động viên và 
khích lệ các DN trong việc hợp tác 
với cơ quan chức năng để chống hàng 
giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đạt 
hiệu quả cao nhất trong thời gian tới. 

Theo baomoi.com 
 

Ý TƯỞNG SÁNG T 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Công nghệ chế tạo sơn không 
phai màu 

Trong một bài báo mới được công 
bố trên tạp chí Nano Letters, các nhà 
nghiên cứu tại Đại học Melbourne đã 
chứng minh một thiết kế điểm ảnh 
plasmon mới nhằm giải quyết một số 
vấn đề quan trọng của ảnh màu 
plasmon, trong đó có một số hạn chế 
về màu sắc, kích thước ảnh nhỏ và 
khó tạo ra các màu sắc chính xác, mà 
không cần sử dụng các thuật toán 
ánh xạ màu sắc phức tạp. 

 Thiết kế điểm ảnh plasmon mới 
này sử dụng một thuật toán có thể tạo 
ra gần 2.000 màu sắc và sắc thái khác 
nhau và đạt được độ phân giải vượt 
quá giới hạn độ phân giải của mắt 
người. Để chứng minh điều này, các 
nhà nghiên cứu đã tạo ra một tấm ảnh 
dài 1,5 cm (tương đối lớn so với các 
ảnh plasmon trước đó) và cho thấy 

màu sắc có thể được sao chép một 
cách chính xác bằng cách sử dụng 
thuật toán ánh xạ màu sắc đơn giản. 

Các ứng dụng tiềm năng cho điểm 
ảnh plasmon (và các cấu trúc nano 
tạo ra màu sắc khác trong phạm vi 
nghiên cứu này) sẽ bao gồm sơn công 
nghiệp để sơn xe ô tô, các tòa nhà, 
bảng quảng cáo, v.v.., do các điểm 
ảnh plasmon sẽ không bao giờ phai. 
Với khả năng in ở độ phân giải lớn 
hơn so với các quy trình dựa trên chất 
nhuộm thông thường, các điểm ảnh 
plasmon cũng có thể có các ứng dụng 
trong các thiết bị an ninh để sử dụng 
trên thuốc, bao bì sản phẩm có giá trị 
cao, v.v... 

Các nhà nghiên cứu dự định sẽ cải 
thiện hơn nữa khái niệm điểm ảnh 
plasmon trong tương lai. Nhóm 
nghiên cứu cho biết, mục tiêu trước 
mắt sẽ là tiếp tục tinh chỉnh thuật 
toán này để tăng các gam màu và độ 
bão hòa màu sắc và để nghiên cứu 
mở rộng quy mô chế tạo các thiết bị 
điểm ảnh plasmon có diện tích lớn 
với công nghệ in điểm nano. 

 Theo vista.gov.vn 
  

 Giày chỉ đường cho khách du 
lịch 

Hãng hàng không giá rẻ EasyJet 
của Anh đang phát triển một loại 
giày thông minh thông thạo mọi địa 
hình dành cho khách du lịch. 

Được trang bị một bộ cảm biến 
rung và công nghệ kết nối Bluetooth 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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bên trong, đôi giày thông minh có tên 
gọi Sneakairs có thể tương thích với 
điện thoại thông minh, dùng dữ liệu 
định vị GPS của điện thoại để điều 
chỉnh hướng đi cho người dùng qua 
các rung động nhỏ ở dưới chân.  

 
Giày thông minh Sneakairs. Ảnh: EasyJet 
Ví dụ, khi người dùng đến một ngã 

tư, để báo hiệu rẽ trái, bên giày trái sẽ 
rung lên. Ngược lại, giày bên phải sẽ 
rung khi phần định vị của điện thoại 
báo người dùng cần phải rẽ phải. 

Hiện ứng dụng di động đồng bộ 
hóa dữ liệu với Sneakairs chỉ có sẵn 
cho người dùng iPhone. Tuy nhiên, 
EasyJet cho biết họ sẽ sớm phát triển 
ứng dụng cho điện thoại có hệ điều 
hành Android. 

Hiện Sneakairs vẫn đang trong giai 
đoạn thử nghiệm và EasyJet cũng 
đang thăm dò ý kiến người dùng về 
sự thoải mái, tính thích ứng với thời 
tiết, màu sắc, thiết kế bên ngoài. 
Hãng cũng chưa quyết định giá tiền 
của sản phẩm này. 

Theo TTXVN 
 

 Hà Lan phát triển làng sinh thái 
không sử dụng điện 

Hà Lan dự kiến sẽ hoàn thiện ngôi 
làng sinh thái tự sản xuất thực phẩm 
hữu cơ, nước sạch, năng lượng sạch 
mà không phụ thuộc vào mạng lưới 

điện vào năm 2017. 
Theo Science Alert, dự án làng sinh 

thái công nghệ cao là ý tưởng của 
công ty Regen Villages, có trụ sở tại 
California, Mỹ và sẽ được nhân rộng 
tại Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và 
Đức. 

Với ngôi làng này, các nhà khoa 
học muốn tạo ra các khu dân cư 
không sử dụng năng lượng điện và 
hướng đến cuộc sống bền vững với 
khả năng tự sản xuất thực phẩm, năng 
lượng, quản lý rác thải tại địa phương 
và tái sử dụng nước. 

Bằng cách kết hợp giữa quản lý đất 
đai và canh tác bền vững cùng cơ sở 
hạ tầng công nghệ hoạt động độc lập, 
Regen Villages sẽ tạo ra nguồn năng 
lượng dư thừa thay thế hiệu quả năng 
lượng điện và trồng được khoảng một 
nửa số lương thực mà cư dân tiêu thụ. 

Ngoài ra, hàng tấn thực phẩm hữu 
cơ cũng được nuôi trồng liên tục 
quanh năm tại làng sinh thái này và 
cho năng suất cao khi ứng dụng hệ 
thống vườn thẳng đứng, loại trang 
trại trồng rau không cần tới đất, thuốc 
trừ sâu hay ánh sáng mặt trời. 

 Theo chinhphu.vn 
 

 Phát triển dụng cụ phát hiện 
nhanh ung thư chỉ bằng mẫu máu 

 
Ảnh chỉ có tính minh họa 
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Một nhóm nghiên cứu đa quốc gia 
đang phát triển một dụng cụ phát 
hiện nhanh ung thư chỉ bằng một 
mẫu máu, được chờ đợi sẽ tạo ra một 
cuộc “cách mạng” trong ngành y 
khoa với sự tiện lợi và giá thành kinh 
tế mà nó mang lại. 

Chuyên gia người Chile Alejandro 
Tocigl, một trong những người tham 
gia dự án khoa học này, cho biết 
trong giai đoạn đầu tiên, nhóm tác giả 
đang tập trung vào nghiên cứu ung 
thư dạ dày. Theo đó, dụng cụ sẽ tìm 
kiếm các phân tử bị biến đổi nằm 
trong máu và qua một “phần mềm”, 
so sánh kết quả thu được với các chỉ 
số liên quan tới từng dạng ung thư cụ 
thể đã cài sẵn. 

Ông Tocigl khẳng định: “Mỗi một 
loại ung thư có một dấu chứng số 
phân tử microRNA duy nhất” và 
bằng việc xem xét loại phân tử này 
“ta có thể biết bộ phần nào trong cơ 
thể bị ung thư”. 

Cơ chế hoạt động của dụng cụ mới 
này là chia các mẫu phân tử 
microRNA trong máu của bệnh nhân 
vào một bảng vi mạch có chứa các 
hợp chất hóa học khác nhau và qua 
phản ứng với microRNA sẽ xác định 
được chỉ số ung thư. 

Dự kiến dụng cụ phát hiện nhanh 
ung thư này sẽ được đưa vào sử dụng 
từ năm 2018. Dụng cụ sẽ kinh tế và 
tiện lợi hơn rất nhiều so với các biện 
pháp phát hiện hiện tại. 

Theo Vietnamplus.vn 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Hai lúa có 2 bằng sáng chế độc 
quyền 

Nghiên cứu sản xuất thành công 
máy sấy lúa khô 2 chiều và máy xúc 
lúa đóng bao, ông Quách Văn Hôm 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 2 
bằng sáng chế độc quyền. 

Ông Hôm (48 tuổi, ngụ ấp Rẫy 
Mới, TT.Phú Lộc, H.Thạnh Trị, Sóc 

Trăng) kể sau 
khi học xong 
lớp 6, ông nghỉ 
học phụ giúp 
gia đình làm 
ruộng. Nhà có 
máy cày, máy 
suốt lúa, mỗi 
khi máy hư ông 
hay tự mày mò 

sửa chữa. Dần dần, ông nghiên cứu 
và cho ra đời nhiều sản phẩm cải tiến 
phục vụ công việc nhà nông như: 
máy bơm nước, máy xới, máy phun 
thuốc, máy suốt lúa… 

Chiếc máy sấy lúa hai chiều do ông 
Hôm sáng chế có công suất 6 tấn/mẻ, 
giàn sấy rộng khoảng 50 m2, được 
thiết kế như một cái hộp, bên trên có 
nắp đậy cơ động. Sau khi cho lúa vào 
sàn, đốt lửa, bật quạt để đẩy hơi nóng 
vào. Ban đầu, mở nắp hộp để hơi 
nóng đi từ dưới lên và thoát ra ngoài 
trời. Khi kiểm tra thấy lớp lúa phía 
dưới đã khô thì đậy nắp hộp lại, tiếp 
tục đốt lửa, chỉnh hướng quạt, mở lối 
thoát hơi ở bên dưới để hơi nóng từ 
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dưới lên gặp nắp hộp đậy kín không 
thể thoát ra ngoài, cùng sự trợ giúp 
của quạt sẽ đi từ trên xuống, sấy khô 
lớp lúa ở bên trên. Thời gian sấy 1 
mẻ lúa 6 tấn mất khoảng 6 giờ, trong 
khi lò sấy thủ công phải mất 18 giờ. 

Theo ông Hôm, chi phí để sản xuất 
1 máy sấy khô 2 chiều khoảng 120 
triệu đồng. Ưu điểm của máy này là 
lúa được sấy khô đều, giúp tăng chất 
lượng gạo, ít tốn thời gian, công sức, 
đặc biệt là tiết kiệm hàng triệu đồng 
mỗi mẻ sấy so với lò sấy thủ công. 

Không chỉ sáng chế máy sấy khô 2 
chiều, ông Hôm còn sản xuất thành 
công máy xúc lúa đóng bao. Mỗi bao 
lúa máy vừa xúc vừa đóng chỉ mất 
khoảng 10 giây. Máy gọn, nhẹ, trọng 
lượng khoảng 170 kg, có thể hoạt 
động được trên sân xi măng, sân lưới, 
sân lò sấy... Khi vận hành, chỉ cần 1 
người điều khiển bởi máy có tay cầm 
và bánh xe di chuyển dễ dàng. Chi 
phí sản xuất 1 chiếc máy khoảng 30 
triệu đồng. Hiện đã có nhiều nông 
dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 
tìm đến đặt mua máy về sử dụng. 

Theo baomoi.com 
 

  Học sinh Sài Gòn chế xe lăn 
vượt địa hình được giải quốc tế 

Có thể đi lên cầu thang, vượt địa 
hình gồ ghề, chiếc xe lăn do Phạm 
Thanh Trúc và Nguyễn Hoàng Ngân 
(cùng 18 tuổi) chế tạo đã đạt nhiều 
giải thưởng trong nước, quốc tế. Họ 
được mời đến gặp tổng thống Mỹ 

Obama khi ông sang Việt Nam. 
Với chiếc xe lăn vượt địa hình – 

TN98, hai học sinh trường THPT 
chuyên Lê Hồng Phong vừa trở về từ 
Mỹ với giải ba tại cuộc thi khoa học 
và kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) do 
Tập đoàn Intel tổ chức.  

Cái tên TN98 
được hai bạn ghép 
từ chữ cái đầu của 
Trúc - Ngân và năm 
sinh 1998. Xe dài 
1,27m; rộng 65cm; 
cao 1,52m; chạy 
bằng điện được 
sáng chế dựa trên ý 

tưởng ứng dụng hệ thống cân bằng 
động hoàn toàn mới. 

Xe lăn được trang bị bộ điều khiển 
để có thể tiến, lùi, dừng, rẽ trái, phải 
và cảm biến tự điều chỉnh độ nghiêng 
của ghế. TN98 có kích thước nhỏ 
gọn, dễ dàng di chuyển qua các khu 
vực hẹp như cửa ra vào, hành lang, 
thang máy, bậc tam cấp... 

Thay vì sử dụng bánh tròn như các 
loại xe lăn hiện có trên thị trường, 
sáng chế của đôi bạn trẻ chạy bằng 
bánh xích bọc cao su tự chế. Giống 
như chiếc xe tăng, nó dễ dàng di 
chuyển trên mặt đất lầy lội, nhiều bùn 
cát hoặc địa hình gồ ghề. 

Nhờ bánh xích này, TN98 có ưu 
điểm vượt trội là giúp người dùng có 
thể lên xuống cầu thang với độ dốc 
lên đến 30 độ. Xích bọc cao su bám 
vào từng bậc thang, đưa xe lên hoặc 
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xuống với vận tốc lên đến 8 km/h mà 
không hề trượt, ngã. Xe cũng chịu 
được trọng lượng đến 80 kg. 

Chiếc xe lăn TN98 từng đoạt giải 
nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật 
cấp quốc gia năm học 2015-2016 
dành cho học sinh trung học khu vực 
phía Nam, được tổ chức tại Đồng Nai. 

Nguyễn Hoàng Ngân cho biết, nếu 
sản xuất đại trà thì giá một chiếc 
TN98 khoảng 17 triệu đồng trong khi 
đa số xe lăn vượt địa hình trên thế 
giới có giá trên 300 triệu. Đôi bạn trẻ 
rất mong muốn có thể chuyển giao kỹ 
thuật để một đơn vị nào đó ứng dụng 
sản xuất đại trà phục vụ người già, 
khuyết tật ở Việt Nam. 

Theo vnexpress.net 
 

 Lão nông dân với chiếc máy ấp 
trứng đa năng 

Dù đã bước sáng tuổi 63 nhưng 
lão nông dân Thân Văn Vinh, ở ấp 
Suối Cam, xã Tiến Thành, thị xã 
Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) vẫn 
miệt mài tăng gia sản xuất để vươn 
lên làm giàu từ mô hình chăn nuôi gà 
Đông Tảo cho thu nhập mỗi năm 150 
triệu đồng. Không những thế lão 
nông dân này còn sáng chế thành 
công chiếc máy ấp trứng cho riêng 
mình. Nhờ chiếc máy này đã giúp 
cho ông nâng cao thu nhập, tăng giá 
trị sản xuất trong chăn nuôi gà. 

Đầu năm 2014, nhận thấy mô hình 
nuôi gà Đông Tảo cho hiệu quả kinh 
tế cao, đặc biệt mô hình này ở Bình 

Phước còn ít hộ nuôi, trong khi đó 
nhu cầu lại cao. Ông Vinh đã lặn lội 
ra tận Hưng Yên mua 100 con gà con 
với giá 100 ngàn đồng/con về nuôi. 
Do có kinh nghiệm trong chăn nuôi 
nên đàn gà của ông Vinh lớn nhanh 
và sinh sản nhiều. Từ 100 con gà 
Đông Tảo ban đầu, đến nay trang trại 
của ông đã hơn 1.000 con gà. Sau khi 
trừ chi phí gia đình ông thu về 150 
triệu đồng/năm. 

 
Ông Thân Văn Vinh bên chiếc máy ấp 

trứng đa năng tự chế 

Để tỷ lệ ấp trứng cao, ông Vinh 
còn tự mình chế tạo máy ấp trứng, từ 
đó số lượng trứng nở đạt cao, đồng 
thời tiết kiệm chí phí. “Nếu như mua 
máy ấp trứng ngoài thị trường chi phí 
rất cao (12-14 triệu đồng/máy), khó 
sử dụng và dung tích chứa trứng ấp 
chỉ 1.000 quả trứng. Còn chiếc máy 
ấp trứng của tôi tự làm ra rất dễ sử 
dụng, chi phí lại thấp (chỉ mất từ 7-9 
triệu đồng/máy), đặc biệt dung tích 
của chiếc máy này có thể ấp 3.000 
quả trứng” - ông Vinh nói. 

Dụng cụ để chế tạo máy ấp trứng 
gồm có: gỗ hoặc tôn, đinh ốc, 4 bóng 
đèn sợi đốt, loại 220V/bóng, bộ ổn 
áp điện (mục đích giúp ổn định điện 
năng), bộ tỏa nhiệt…  

Nguyên lý hoạt động, khi dòng 
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được truyền vào bộ ổn áp sau đó 
dòng điện từ ổn áp chạy vào 4 bóng 
đèn được cố định sẵn. Khi bóng sáng 
lên và từ bóng đèn sẽ phát ra hơi 
nóng, sau đó hơi nóng kết hợp cùng 
với bộ tỏa nhiệt sẽ tỏa nhiệt đều khắp 
các giá đỡ trứng. Lúc này ta có thể 
ấp trứng được. Thời gian trứng nở 
khoảng từ 25-28 ngày. Loại máy này 
có thể ấp rất nhiều loại trứng như: gà 
Đông Tảo, gà thả vườn, vịt xiêm, vịt 
trời, ngan.       

Theo Vusta.vn 
 

 Sáng chế gỗ trong suốt 
Các nhà khoa học thuộc Trường 

Đại học Maryland (Hoa Kỳ) đã sáng 
chế ra một loại gỗ trong suốt, loại gỗ 
này có thể ứng dụng vào chế tạo đồ 
gia dụng và vật liệu xây dựng. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, đầu tiên 
họ loại bỏ thành phần sắc tố có trong 
gỗ, sau đó cho chất epoxy phù hợp 
với tỷ lệ khúc xạ, khiến gỗ trở nên 
trong suốt. Kết quả của thực nghiệm 
cho thấy, tỷ lệ truyền ánh sáng đạt 
đến 90%. 

 Loại gỗ trong suốt này có độ cứng 
hơn gỗ bình thường khác, do có nhiều 
nhựa bên trong nên thân thiện với 
môi trường hơn so với kính, ngoài ra 
nó còn có một số đặc tính về quang 
học đặc biệt hơn những vật liệu trong 
suốt khác. Đây được coi là một loại 
vật liệu mới, vừa có độ thẩm mỹ và 
tính ứng dụng cao. 

 Loại gỗ trong suốt này có thể sử 

dụng để làm giá sách, bàn ăn hay bàn 
học… và nó cũng có thể dùng để làm 
vật liệu xây dựng trong thiết kế một 
căn phòng có nhiều ánh sáng vào. 

 Kết quả của nghiên cứu này mới 
đang ở giai đoạn đầu, vì vậy trước 
mắt nhóm nghiên cứu mới sáng chế 
được gỗ trong suốt có kích thước 
nhỏ. Để ứng dụng loại gỗ này vào 
những công trình lớn vẫn cần phải 
tìm kiếm một hướng nghiên cứu mới 
và sâu hơn. 

Theo vista.gov.vn 
 
 

 
THỐNG NHẤT QUY TRÌNH 
PHỐI HỢP XỬ LÝ TÊN MIỀN VI 
PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Ngày 8.6, Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KHCN) Trần Quốc 
Khánh và Thứ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông (TTTT) Phan Tâm 
đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn 
trình tự, thủ tục thay đổi tên miền vi 
phạm pháp luật sở hữu trí tuệ 
(SHTT). 

Thông tư liên tịch gồm 4 chương, 
16 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá 
nhân đăng ký, sử dụng tên miền 
“.vn”; các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến việc sử dụng tên 
miền “.vn”; các cơ quan có thẩm 
quyền xử lý vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực SHTT; người có thẩm 
quyền xử phạt vi phạm hành chính về 
SHTT theo quy định của pháp luật và 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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cơ quan quản lý tên miền; nhà đăng 
ký tên miền “.vn”. 

Thông tư liên tịch hướng dẫn trình 
tự, thủ tục áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả buộc thay đổi thông tin 
tên miền, buộc trả lại tên miền hoặc 
thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về 
SHTT đối với chủ thể sử dụng tên 
miền “.vn” vi phạm về nội dung 
thông tin đăng tải trên trang thông tin 
điện tử (Website) đi kèm theo tên 
miền với dụng ý xấu như bôi nhọ, nói 
xấu, gây ảnh hưởng xấu, phản cảm, 
hoặc chào bán sản phẩm, hàng hóa vi 
phạm, xâm phạm quyền SHTT đã 
được bảo hộ. 

Thông tư cũng xác định rõ cơ chế 
phối hợp khi xử lý vi phạm hành 
chính đối với tên miền vi phạm pháp 
luật SHTT để giải quyết triệt để các 
vi phạm pháp luật SHTT liên quan 
đến thẩm quyền quản lý của Bộ 
TTTT và Bộ KHCN. Việc phối hợp 
được thực hiện trên cơ sở các cơ quan 
có thẩm quyền trong quá trình xử lý 
tên miền vi phạm pháp luật trong lĩnh 
vực SHTT độc lập, tuân thủ pháp luật 
và chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình; đồng thời có thể tham vấn 
ý kiến của cơ quan quản lý tên miền 
để đảm bảo việc xử lý của các cơ 
quan chức năng đúng người, đúng 
việc, có tính khả thi cao. 

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Bộ 
KHCN Trần Quốc Khánh cho biết, 
thời gian qua, các vụ việc xâm phạm 
quyền SHTT trên không gian mạng 

và cạnh tranh không lành mạnh liên 
quan đến tên miền xảy ra ngày càng 
nhiều. Dù Luật SHTT đã quy định cụ 
thể hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh đến tên miền và các chế tài, 
hình thức xử lý được quy định tại 
Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, tuy 
nhiên trong quá trình triển khai áp 
dụng, một số Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính, trong đó có áp 
dụng biện pháp khắc phục hậu quả là 
buộc thay đổi tên miền hoặc buộc trả 
lại tên miền đã không được tổ chức, 
cá nhân vi phạm thực thi trên thực tế. 
Khi cơ quan có thẩm quyền xử lý vi 
phạm chuyển Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính sang cơ quan quản 
lý tên miền để tiến hành thủ tục thu 
hồi tên miền, việc phối hợp giữa cơ 
quan có thẩm quyền xử lý vi phạm và 
cơ quan quản lý tên miền trong việc 
thu hồi tên miền chưa được đồng bộ 
và hiệu quả. 

“Hy vọng, khi Thông tư liên tịch có 
hiệu lực thi hành, cơ quan có thẩm 
quyền xử lý vi phạm, cơ quan quản lý 
tên miền và nhà đăng ký tên miền sẽ 
phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong quá 
trình xử lý tên miền vi phạm pháp 
luật SHTT; trình tự, thủ tục thay đổi, 
trả lại tên miền, thu hồi tên miền 
được thực hiện đúng quy định, đảm 
bảo quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính đối với hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh liên quan đến tên 
miền được thực thi trên thực tế, bảo 
đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các 
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chủ thể có liên quan, đáp ứng được 
yêu cầu thực tiễn và đòi hỏi của xã 
hội”, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh 
nói. 

Thứ trưởng Bộ TTTT Phan Tâm 
cho rằng, Thông tư liên tịch này là 
kết quả của một quá trình nghiên cứu, 
làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm 
của cả hai Bộ TTTT, Bộ KHCN, sự 
tham gia, hỗ trợ của của Bộ Tư pháp 
và nhiều Bộ, ngành khác. Với tinh 
thần là Thông tư ban hành phải đi vào 
thực chất, đi vào cuộc sống, đảm bảo 
xử lý được triệt để, rõ ràng các 
trường hợp phải thu hồi tên miền, hai 
Bộ đã thống nhất nguyên tắc làm 
việc, quy trình phối hợp xử lý vi 
phạm một cách cụ thể nhất. Trong 
quá trình xây dựng dự thảo, Thông tư 
đã lấy góp ý đầy đủ không chỉ của 
các Bộ, ngành mà còn có ý kiến từ 
các doanh nghiệp, văn phòng Luật sư, 
hội, hiệp hội liên quan, cũng như ý 
kiến rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân 
khác. Đây là một văn bản quy phạm 
pháp luật quan trọng để công tác 
quản lý, phối hợp xử lý các hành vi vi 
phạm pháp luật SHTT liên quan đến 
tên miền được thực hiện triệt để hơn, 
góp phần bảo vệ quyền SHTT đã 
được bảo hộ của các chủ thể quyền. 

 Theo daibieunhandan.vn 
 
 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Hội thảo quốc tế “Khai thác tài 

sản trí tuệ địa phương trong phát 
triển du lịch” 

Sáng ngày 10/6/2016, Hội thảo 
Khoa học quốc tế “Khai thác tài sản 
trí tuệ địa phương trong phát triển du 
lịch” được tổ chức tại Trường Đại 
học Ngoại thương Hà Nội. Với mong 
muốn “đánh thức” thế mạnh tiềm 
năng của du lịch Việt Nam, hội thảo 
đã nhận được sự quan tâm của đông 
đảo các nhà nghiên cứu trong và 
ngoài nước cũng như các chuyên gia, 
doanh nghiệp. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông 
Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường 
Đại học Ngoại thương nhận định: Để 
tạo ra bước phát triển đột phá cho 
ngành du lịch Việt Nam cần phải 
khơi dậy tiềm năng về tài sản trí tuệ 
địa phương, những thế mạnh được 
tạo ra từ hoạt động đổi mới, sáng tạo 
của mỗi địa phương, chứ không chỉ 
dựa vào những lợi thế về tài nguyên, 
thiên nhiên như trong thời gian vừa 
qua. Khai thác tài sản trí tuệ để phát 
triển du lịch đang là xu thế chung 
hiện nay trên thế giới nhằm tạo ra 
những nét đặc trưng riêng biệt, dấu 
hiệu nhận biết của địa phương trên 
bình diện quốc gia và quốc tế cho các 
sản phẩm, dịch vụ du lịch. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN kiêm Cục trưởng Cục 
Sở hữu trí tuệ Trần Việt Thanh nhấn 
mạnh: “Dưới góc độ sở hữu trí tuệ, 
tài nguyên du lịch Việt Nam là nguồn 
tài sản quý báu của các địa phương. 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Nếu như biết khai thác sẽ tạo ra sự 
tăng trưởng mạnh mẽ, đem lại nguồn 
thu nhập cao và tạo sự phát triển bền 
vững”. Thứ trưởng cũng cho biết, 
trong thời gian qua, Bộ KH&CN đã 
có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng 
và ban hành các cơ chế chính sách về 
pháp luật, tuyên truyền, hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp, các địa phương 
trong việc xây dựng, đăng ký bảo hộ 
và khai thác tài sản trí tuệ; kịp thời 
triển khai những hành động thiết thực 
và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 
trong việc khai thác hiệu quả giá trị 
tài sản trí tuệ gắn liền với sự phát 
triển du lịch địa phương một cách bền 
vững. 

Trao đổi tại Hội thảo, bà Francesca 
Toso, Tư vấn viên cao cấp của WIPO 
cho rằng trên thế giới, rất nhiều địa 
phương đã chú trọng đầu tư và phát 
triển những tên gọi thành biểu tượng 
văn hóa, nhằm phát huy một cách 
tổng thể giá trị của các tài sản trí tuệ 
của địa phương cho phát triển du lịch 
bền vững. Tài sản trí tuệ của địa 
phương rất đa dạng, từ những tên gọi 
gắn với địa danh hoặc gắn với các 
nguồn tài nguyên tự nhiên; hay 
những sản phẩm và tri thức truyền 
thống, đang trở thành hàng hóa quan 
trọng, tạo nên điểm khác biệt cũng 
như dấu hiệu nhận biết của địa 
phương trong quá trình phát triển 
kinh tế, xã hội. 

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, các 
đại biểu cũng đã tập trung thảo luận 

về các vấn đề liên quan đến hoạt 
động đầu tư và phát triển nguồn tài 
nguyên du lịch dưới góc độ sở hữu trí 
tuệ như nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, 
chỉ dẫn địa lý, khai thác các yếu tố 
phân biệt khác như hệ thống thiết kế 
mỹ thuật, quyền tác giả cho tác phẩm 
kiến trúc, mỹ thuật ứng dụng… nhằm 
định hình sự khác biệt, độc đáo và tạo 
lợi thế cạnh tranh lâu dài cho mỗi địa 
phương. Nhiều địa danh đẹp đã trở 
thành thương hiệu du lịch nổi tiếng 
như: Quảng Ninh, Phong Nha, Huế, 
Hội An, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng 
Tàu, Phú Quốc.  

 Theo noip.gov.vn 
 

 415 công trình dự thi sinh viên 
nghiên cứu khoa học 

Sáng 3.6, Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội tổ chức hội nghị tổng 
kết hoạt động sinh viên nghiên cứu 
khoa học (NCKH) và thi Olympic 
năm học 2015 – 2016. Theo đó, đã có 
23 Giải Nhất, 23 Giải Nhì, 23 Giải 
Ba được trao cho các nhóm sinh viên. 

Báo cáo tại hội nghị, PGS Nguyễn 
Thị Hồng Minh, Phó trưởng phòng 
KHCN, trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội cho biết, hướng tới kỷ niệm 
60 năm thành lập trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội, các hoạt động 
nghiên cứu khoa học của sinh viên 
được tổ chức ở quy mô lớn trong 
Tháng sinh viên nghiên cứu khoa học 
và sáng tạo, với các sự kiện: Hội nghị 
nghiên cứu khoa học sinh viên cấp 
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Khoa/Viện; Lễ tổng kết hoạt động 
NCKH sinh viên và Triển lãm sản 
phẩm NCKH của sinh viên với chủ 
đề “Ngày hội sáng tạo trẻ”. 

Hội nghị NCKH của năm học 2015 
- 2016 đã thu hút 903 sinh viên từ 19 
đơn vị tham gia thực hiện với 415 
công trình dự thi dưới sự hướng dẫn 
của 521 lượt giáo viên. Trong đó, có 
sự tăng cường về tham gia chuyên 
môn của các doanh nghiệp, các đơn 
vị đào tạo bên ngoài cũng như sự 
phối hợp nhóm chuyên môn với sinh 
viên các trường bạn. 

Các công trình nghiên cứu đã được 
thẩm định trước khi trình bày tại 23 
Hội đồng cấp Khoa – Viện. Sau khi 
nghe các sinh viên trình bày chi tiết 
về đề tài, sản phẩm của nhóm nghiên 
cứu, Hội đồng đã lựa chọn được 23 
giải Nhất, 23 giải Nhì, 23 giải Ba sinh 
viên NCKH cấp Trường. Nhà trường 
đã tặng Giấy khen cho các em sinh 
viên đạt giải cấp Trường và cấp giấy 
chứng nhận sinh viên NCKH cho tất 
cả các sinh viên đã tham gia báo cáo. 

Bên cạnh hoạt động NCKH, sinh 
viên trường Đại học Bách Khoa Hà 
Nội cũng tích cực tham gia các kỳ thi 
Olympic cấp trường và cấp quốc gia. 
Trong năm học 2015 – 2016, tại cuộc 
thi cấp quốc gia, các sinh viên đã 
tham gia và đạt được 1 giải Đặc biệt, 
15 giải Nhất, 29 giải Nhì, 21 giải Ba 
và 20 giải Khuyến khích. Đặc biệt 
trong đó, đội tuyển Vật lý đã xuất sắc 
đứng thứ nhất toàn đoàn cấp Quốc 

gia. Ngoài ra, các đội tuyển Cơ học lý 
thuyết, Chi tiết máy và đội Tin học 
trong cơ học đã đạt giải Nhất hội 
đồng cấp Quốc gia, đội tuyển Sức 
bền vật liệu và Nguyên lý máy đạt 
giải Ba đồng đội cấp quốc gia, 1 giải 
Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba trong 
cuộc thi ACM/ICPC. 

Theo daibieunhandan.vn 
 

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Long 
Khánh” cho sản phẩm chôm chôm 

Vừa qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban 
hành Quyết định số 2350/QĐ-SHTT 
về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý số 00048 cho sản phẩm 
chôm chôm Long Khánh. Đây là sản 
phẩm thứ hai của tỉnh Đồng Nai 
được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan 
quản lý chỉ dẫn địa lý này.  

Địa danh Long Khánh được hình 
thành từ năm 1837, thuộc hai phủ 
Long An và Phước Khánh. Trải qua 
nhiều lần tách, nhập về địa giới hành 
chính, Long Khánh đã trở thành đô 
thị loại III vào năm 2015. Hai sản 
phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
Long Khánh đó là chôm chôm nhãn 
Long Khánh và chôm chôm tróc 
Long Khánh. Chôm chôm nhãn Long 
Khánh là quả chôm chôm của giống 
chôm chôm Nhãn; chôm chôm tróc 
Long Khánh là quả chôm chôm của 
giống chôm chôm Java (hay Giava) 
được trồng, bảo quản và đóng gói tại 
khu vực địa lý. 
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Chôm chôm nhãn Long Khánh có 
vỏ màu xanh, vàng cam và vàng đỏ, 
mùi thơm, vị giòn và ngọt. Các chỉ 
tiêu chất lượng đặc trưng của chôm 
chôm Long Khánh là: trọng lượng 
quả từ 23,15 đến 30,32 g/quả, chiều 
dài quả từ 38,09 đến 43,13 mm, 
đường kính quả từ 32,85 đến 35,66 
mm, độ dày vỏ từ 02,86 đến 03,94 
mm, độ dày cùi từ 06,11 đến 07,44 
mm, khối lượng cùi từ 11,32 đến 
14,92g/quả, độ Brix từ 17,91 đến 
19,42%, hàm lượng nước từ 76,71 
đến 81,24%, hàm lượng đường tổng 
số từ 11,18 đến 18,24%, hàm lượng 
vitamin C từ 09,74 đến 55,25 
mg/100ml. 

 
Chôm chôm tróc Long Khánh có vỏ 

màu đỏ và đỏ đậm, râu dài, dầy và 
đuôi có đốm xanh, vị: ngọt. Các chỉ 
tiêu chất lượng đặc trưng của chôm 
chôm Long Khánh là: trọng lượng 
quả từ 30,17 – 36,26 g/quả, chiều dài 
quả từ 41,44 đến 45,54 mm, đường 
kính quả từ 35,10 đến 38,40 mm, độ 
dày vỏ từ 03,21 đến 04,11mm, độ dày 
cùi từ 06,63 đến 08,18mm, khối 
lượng cùi từ 13,66 đến 17,19g/quả, 
độ Brix từ 17,74 đến 19,45%, hàm 

lượng nước từ 76,84 đến 80,86%, 
hàm lượng đường tổng số từ 10,57 
đến 13,68%, hàm lượng vitamin C từ 
14,03 đến 52,89mg/100ml. 

Sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý Long Khánh là quả chôm chôm: 
được trồng ở các xã: Bình Lộc, Xuân 
Tân, Bảo Vinh, Bảo Quang (thị xã 
Long Khánh); Xuân Định, Bảo Hòa 
(huyện Xuân Lộc); Xuân Thiện, 
Quang Trung, Gia Kiệm và Gia Tân 3 
(huyện Thống Nhất); xã Sông Nhạn, 
Xuân Quế, Bảo Bình và Xuân Bảo 
(huyện Cẩm Mỹ), tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam; được bảo quản, đóng gói 
tại các khu vực gồm: thị xã Long 
Khánh, huyện: Xuân Lộc, Thống 
Nhất và Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 
Khu vực địa lý có các điều kiện tự 
nhiên đặc thù như địa hình, khí hậu, 
thổ nhưỡng là các yếu tố tạo nên chất 
lượng của chôm chôm Long Khánh. 
Về địa hình, khu vực địa lý có địa 
hình đồi thoải lượn sóng, độ dốc từ 3 
– 8o. 

Theo noip.gov.vn 
 

 Được sử dụng tên địa danh để 
đăng ký nhãn hiệu tập thể  

Theo đó, 2 đơn vị HTX Bánh khọt 
Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu) được sử 
dụng tên địa danh “Vũng Tàu” và 
HTX Hòa Thành (TP.Bà Rịa) được sử 
dụng tên địa danh “Hòa Long” để 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể. 

Hai đơn vị trên có trách nhiệm xây 
dựng và ban hành các quy chế, quy 



                                          Số 184 - 6/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 25 
 

trình quản lý nhãn hiệu tập thể theo 
đúng quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ. Trường hợp các tên địa danh bị 
sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi. 

Theo Baobariavungtau.com.vn 
 

 Trao giải Cuộc thi quốc gia sáng 
tạo thông minh về nước 2016 

Ngày 6.6 tại Hà Nội, Đại sứ quán 
Thụy Điển phối hợp với Cục Quản lý 
tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên & 
Môi trường) đã tổ chức trao giải 
“Cuộc thi quốc gia sáng tạo thông 
minh về nước 2016”. 

 Cuộc thi quốc gia sáng kiến thông 
minh về nước là cơ hội để các em 
sinh viên trên cả nước có thể xây 
dựng ý tưởng và đưa ra các giải pháp 
đột phá về ứng phó với biến đổi khí 
hậu cũng như giải quyết các thách 
thức về môi trường nước và quản lý 
tài nguyên nước như: sáng tạo trong 
quản lý; sáng tạo để hướng tới việc 
sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, 
giảm thiểu ô nhiễm, giảm thiểu tác 
hại do nước gây ra, phát triển bền 
vững tài nguyên nước và những ý 
tưởng thông minh sáng tạo để nâng 
cao và thay đổi hành vi của cộng 
đồng trong ứng xử với tài nguyên 
nước. 

Cuộc thi sáng tạo thông minh về 
nước là một phần của chiến dịch First 
Generation (Thế hệ Đầu tiên), một 
sáng kiến của Bộ Ngoại giao Thụy 
Điển nhằm tăng cường sự tham gia, 
cải thiện công tác truyền thông và mở 

rộng hỗ trợ các mục tiêu phát triển 
bền vững mới của Liên hợp quốc. Sự 
tham gia của Việt Nam và Thụy Điển 
trong Chương trình nghị sự 2030 
cùng với Hội nghị khí hậu tại Paris 
(COP21) không chỉ giúp giải quyết 
các mối đe dọa môi trường nghiêm 
trọng, đồng thời cũng khẳng định sự 
cần thiết vì sự phát triển bền vững và 
sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên. 

Thụy Điển ghi nhận những cam kết 
của Việt Nam qua COP21 và Chương 
trình nghị sự 2030, đồng thời luôn 
sẵn sàng trao đổi những ý tưởng, giải 
pháp mới với Việt Nam trong lĩnh 
vực đổi mới sáng tạo. Cuộc thi sáng 
tạo thông minh về Nước đã được tiếp 
cận một cách như vậy.  

Đội chiến thắng cuộc thi năm nay 
gồm có các bạn học Đại học Bách 
khoa thành phố Hồ Chí Minh: Trịnh 
Quốc Anh, Nguyễn Trần Quang Khải 
và Võ Phi Long. Ý tưởng của nhóm 
là sử dụng ứng dụng của điện thoại di 
động để phát hiện rò rỉ trên hệ thống 
cấp nước. Ban tổ chức cuộc thi đánh 
giá cao về ý tưởng này vì ý tưởng 
thực tiến ứng dụng khi công nghệ 
ngày càng gần gũi với mọi người 

Theo Chinhphu.vn 
 

 Tập huấn “Hướng dẫn công tác 
sáng kiến trên địa bàn tỉnh BR-
VT” 

Ngày 26/5 tại hội trường Trường 
Chính trị tỉnh đã diễn ra lớp tập huấn 
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“Hướng dẫn công tác sáng kiến trên 
địa bàn tỉnh BR-VT”, giảng viên của 
buổi tập huấn là tiến sĩ Nguyễn Vân 
Anh - Sở KH&CN. Đến dự và phát 
biểu khai mạc lớp huấn có ông 
Nguyễn Kim Trường - PGĐ Sở 
KH&CN. 

Tham dự lớp tập huấn có gần 300 
đại diện của các Sở ban ngành; 
UBND các huyện, thành phố, 
phường, xã; đại diện các doanh 
nghiệp; trường đại học, cao đẳng trên 
địa bàn tỉnh. 

Buổi tập huấn nhằm triển khai, phổ 
biến các văn bản quản lý nhà nước về 
sáng kiến, cách thức trình bày báo 
cáo kết quả sáng kiến. Thông qua lớp 
tập huấn các học viên đã nắm được 
cách thức trình bày một sáng kiến, 
quy trình đăng ký giúp đẩy mạnh 
phong trào khoa học và công công 
trong tỉnh. 

Theo Sở KH&CN 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Tôn vinh những ý tưởng sáng 
tạo công nghệ giúp ứng phó biến 
đổi khí hậu 

Sáng 14/6, Trung tâm Đổi mới 
Sáng tạo ứng phó với biến đổi khí 
hậu Việt Nam (VCIC) tổ chức Lễ trao 
giải “Khởi nghiệp sáng tạo ứng phó 
với biến đổi khí hậu” tại Hà Nội. 

Đây là sự kiện đầu tiên do VCIC tổ 
chức sau buổi Lễ ra mắt vào tháng 
12/2005. Tại sự kiện này, 19 doanh 
nghiệp đã hoàn thành khóa đào tạo 

năm 2014 của VCIC đã được vinh 
doanh và nhận được sự hỗ trợ về tài 
chính cũng như các dịch vụ ươm tạo 
ý tưởng. Trong 19 doanh nghiệp này, 
có đơn vị làm “Dây chuyền máy đúc 
gạch không nung tự động,” “Hệ 
thống chiếu sáng tiết kiệm năng 
lượng dẫn dụ cá sử dụng đèn LED” 
hoặc có những công nghệ hiện đại 
như “Lưới điện mặt rời mini”, “Trạm 
thời tiết khí hậu tự động công nghệ 
iMetos và phần mềm kết nối thông 
tin, dự báo và cảnh báo tự động thời 
tiết, sâu bệnh”… 

 
Theo đại diện ban tổ chức, tùy từng 

quy mô, mỗi dự án sẽ được hỗ trợ 
khoản tiền tương ứng và cao nhất là 
75.000 USD để phát triển sản phẩm. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết: 
“Khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 
thích ứng với biến đổi khí hậu là quá 
trình ươm mầm dựa trên nền tảng 
nghiên cứu khoa học. Theo đó, quá 
trình thương mại hóa sản phẩm công 
nghệ sạch của các nhà khoa học cũng 
như các nhà sáng chế sẽ là khâu then 
chốt cho sự thành công của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp công nghệ sạch. 
Việc ươm mầm công nghệ sạch là 
một quá trình đầu tư tốn kém với khả 
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năng thất bại rất cao do chi phí phát 
triển công nghệ đắt đỏ. Doanh nghiệp 
cần phải có sự kết nối với các tiến bộ 
về công nghệ, các kết quả nghiên cứu 
và phát triển trong nước và quốc tế”. 

Cũng trong buổi trao giải, Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh cam kết sẽ 
cùng với Bộ KH&CN đồng hành giải 
quyết các vấn đề nội tại về biến đổi 
khí hậu nhằm bảo đảm phát triển bền 
vững và nâng cao tính cạnh tranh 
cũng như đóng góp vào nỗ lực giảm 
thiểu khí thải nhà kính. Bên cạnh đó, 
sẽ mở ra thị trường cho Việt Nam đối 
với việc phát triển các sản phẩm sử 
dụng công nghệ sạch.  

Cũng tại buổi lễ trao giải, đại diện 
VCIC cho hay, mục tiêu của VCIC 
trong 3 năm đầu hoạt động sẽ hỗ trợ 
48 doanh nghiệp địa phương tiếp cận 
với đổi mới sáng tạo và công nghệ 
sạch, giúp cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ tới 1.700 hộ gia đình. 

Theo vietq.vn 
 

 Đồng Nai: Phạt hơn 1 tỷ đồng 
DN gian lận chất lượng vàng 

Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai vừa xử 
phạt 30 doanh nghiệp với số tiền hơn 
1 tỷ đồng vì sai phạm trong kinh 
doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. 

Thông tin từ Sở KH&CN tỉnh 
Đồng Nai từ tháng 4 đến 15/6 đơn vị 
này đã tiến hành kiểm tra 50 doanh 
nghiệp kinh doanh vàng trang sức, 
mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó đã phát hiện 47 vi phạm 

về hàm lượng vàng và xử phạt 30 
doanh nghiệp sai phạm với số tiền lên 
tới hơn 1 tỷ đồng. 

 
 Mua bán vàng tại cửa hàng DNTN Quốc 

Bảo Sơn trên đường Phạm Văn Thuận, 
phường Bình Đa (TP.Biên Hòa - Đồng Nai) 

PGS-TS Phạm Văn Sáng, giám đốc 
Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai cho biết, 
hiện đã có kết quả thử nghiệm hàm 
lượng vàng của 3 doanh nghiệp, còn 
mẫu của 14 doanh nghiệp đang chờ 
kết quả thử nghiệm từ Trung tâm Kỹ 
thuật TCĐLCL 3. 

Thời điểm này năm ngoái (2015), 
Sở KH&CN Đồng Nai đã gây “chấn 
động” với kết quả kiểm tra về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng trong kinh 
doanh xăng dầu với số tiền xử phạt 
các cây xăng gian lận tên tới 6 tỷ 
đồng. 

Theo vietq.vn 
 

 Tân Hiệp Phát được vinh danh 
Thương hiệu thực phẩm an toàn 
tin dùng 2016 

Viện Khoa học Kỹ thuật An toàn 
thực phẩm Việt Nam vừa chính thức 
công bố danh mục các sản phẩm đạt 
tiêu chí Thương hiệu thực phẩm an 
toàn tin dùng năm 2016. Theo đó, 
nhãn hàng Trà thảo mộc Dr.Thanh 
và nhãn hàng Trà xanh Không độ của 
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Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát 
đã được vinh danh trong sự kiện vừa 
được tổ chức tại Hà Nội. 

Trải qua 21 năm hình thành và phát 
triển, Tập đoàn Number 1 - Tân hiệp 
Phát là một trong những tập đoàn 
nước giải khát hàng đầu Việt Nam 
với những dòng sản phẩm có lợi cho 
sức khỏe như Trà Thảo Mộc Dr 
Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước 
tăng lực Number 1, Trà Ô Long 
Không Độ Linh Chi, Trà Bí Đao 
Không Độ… liên tục đạt danh hiệu 
“Hàng Việt Nam chất lượng cao”, 
được công nhận là “Thương hiệu 
Quốc gia” cùng nhiều giải thưởng có 
giá trị khác và được người tiêu dùng 
ưa chuộng, tin dùng rộng rãi. 

Luôn chú trọng đặt sức khỏe của 
người tiêu dùng làm trọng tâm phát 
triển sản phẩm, Tập đoàn Number 1 – 
Tân Hiệp Phát áp dụng tích hợp 3 
tiêu chuẩn quốc tế: hệ thống Quản lý 
Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm theo 
tiêu chuẩn HACCP, hệ thống Quản lý 
Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001: 2008, hệ thống Quản lý Môi 
trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 
2004. Hệ thống tích hợp này được tổ 
chức chứng nhận quốc tế DNV của 
Hà Lan chứng nhận và định kỳ kiểm 
tra 6 tháng một lần. 

Theo thuonghieucongluan.com.vn 
 

 Vinamilk là thương hiệu hàng 
đầu Việt Nam 

Công ty CP sữa Việt Nam 

(Vinamilk) - mã chứng khoán VNM 
được đánh giá là nhãn hiệu dẫn đầu 
tại Việt Nam.  

Vào ngày 24/5/2016, Kantar World 
Panel đã phát hành báo cáo Brand 
Footprint năm 2016 (Dấu Chân 
Thương Hiệu) - Bảng xếp hạng toàn 
cầu của những nhãn hàng tiêu dùng 
được chọn lựa nhiều nhất trên thế 
giới và của từng quốc gia. Tại Việt 
Nam, năm nay, công ty cổ phần sữa 
Việt Nam Vinamilk được đánh giá là 
nhãn hiệu dẫn đầu tại Việt Nam 
(Number 1 brand by country) thông 
qua 3 hạng mục: hàng tiêu dùng 
nhanh (FMCG), nước giải khát và 
thực phẩm. 

Đây là lần thứ 4 Kantar World 
Panel thực hiện báo cáo này kể từ lần 
đầu tiên vào năm 2013 thông qua các 
cuộc nghiên cứu sát sao toàn cầu đối 
với các nhãn hiệu nổi bật trong trong 
ngành FMCG, bao gồm đến 15.000 
nhãn hiệu & 200 danh mục ở 44 nước 
trên 5 châu lục. 

Trong khu vực Châu Á, có 3 công 
ty sữa là 3 nhãn hiệu hàng đầu tại 3 
quốc gia là Thái Lan (Dutch Mill), 
Trung Quốc (Yili) và Việt Nam 
(Vinamilk). Điều đó cho thấy nhu cầu 
dinh dưỡng của người dân tại đây 
đang hết sức được chú trọng với mức 
sử dụng sữa/đầu người ngày càng 
tăng, cho thấy ngành sữa trong khu 
vực vẫn còn nhiều cơ hội tăng 
trưởng. 

Theo vietq.vn 


