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ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ: 
DOANH NGHIỆP CẦN ĐƯỢC 
TRỢ GIÚP 

Sáng ngày 01/7, Dự án Hỗ trợ 
chính sách thương mại và đầu tư của 
châu Âu (EU-MUTRAP) đã phối hợp 
với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - 
Công nghệ tổ chức hội thảo “Chỉ dẫn 
địa lý và những cam kết trong khuôn 
khổ hiệp định thương mại tự do giữa 
Việt Nam - Liên minh châu Âu” tại 
TP. Hồ Chí Minh. 

 
Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở 

hữu trí tuệ phát biểu tại hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Ngọc 
Lâm - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) - cho biết, Việt Nam là 
quốc gia có nhiều sản phẩm chất 
lượng mang đặc trưng của từng vùng, 
địa phương, nhiều chỉ dẫn địa lý 
(CDĐL) được bảo hộ, các sản phẩm 
mang CDĐL được người tiêu dùng 
tin cậy, đón nhận. CDĐL đang trở 
thành tài sản thương mại có giá trị và 
có những đóng góp không nhỏ cho sự 

phát triển kinh tế xã hội ở cả cấp độ 
quốc gia và khu vực. 

Do đó, việc bảo hộ đối với loại tài 
sản này là vô cùng cần thiết. Tuy 
nhiên nếu chỉ dừng ở việc bảo hộ mà 
không thực hiện các hoạt động quảng 
bá mạnh mẽ ra thị trường cũng như 
thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt 
đối với tài sản này thì việc khai thác, 
thương mại hóa các chỉ dẫn sẽ không 
mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền 
vững. 

Trong những năm qua, Cục Sở hữu 
trí tuệ cùng với các địa phương trong 
cả nước cũng như các ban ngành liên 
quan thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ 
việc đăng kí bảo hộ cũng như khai 
thác các CDĐL đã đem lại những 
hiệu quả đáng ghi nhận tuy nhiên 
việc khai thác và kiểm soát CDĐL 
vẫn còn những tồn tại cần khắc phục 
trong thời gian tới. 

Cũng theo ông Lâm, châu Âu là thị 
trường rộng lớn nhưng Việt Nam mới 
chỉ được bảo hộ duy nhất một CDĐL 
tại thị trường này (nước mắm Phú 
Quốc), trong khi ở trong nước có 47 
CDĐL có nguồn gốc Việt Nam được 
bảo hộ. Rõ ràng đây là vấn đề lớn, rất 
đáng được quan tâm trong bối cảnh 
hiện nay - ông Lâm nhấn mạnh. 

Theo ông Đào Đức Huấn - Giám 
đốc Trung tâm Phát triển nông thôn, 
Viện Chính sách và Chiến lược phát 
triển nông nghiệp nông thôn cho biết, 
trong 15 năm qua, Việt Nam đã tập 
trung xây dựng và phát triển CDĐL 
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như một công cụ trong bảo hộ nông 
sản trong bối cảnh phát triển của nền 
kinh tế. Tính đến ngày 30-5-2016, có 
43 CDĐL của Việt Nam được bảo 
hộ. Có 32/62 tỉnh thành phố có 
CDĐL, trong đó có 8 tỉnh, thành phố 
có từ 2 CDĐL trở lên. Đa phần 
CDĐL của Việt Nam là các sản phẩm 
tươi sống, nhiều sản phẩm bảo hộ 
là sản phẩm nguyên liệu (hạt cà phê, 
hoa hồi, vỏ quế…), 4 CDĐL phi thực 
phẩm (thuốc lào Tiên Lãng, cói Nga 
Sơn, nón lá Huế và hoa mai vàng Yên 
Tử). 

Dù đã cấp CDĐL nhưng việc bảo 
hộ cho các sản phẩm này còn khó 
khăn do không có quy định cụ thể về 
quản lý CDĐL (cấp quyền, kiểm soát, 
quy hoạch vùng bảo hộ…); mô hình 
tổ chức quản lý không đồng nhất; 
thiếu một cơ sở pháp lý chung trong 
quản lý; CDĐL chưa thành dấu hiệu 
nhận diện trên thị trường… 

 
Nước mắm Phú Quốc là sản phẩm đầu tiên 

của Việt Nam đã được bảo hộ CDĐL tại thị 
trường EU. Nguồn Internet 

Bà Nguyễn Thị Tịnh - Chủ tịch 
Hiệp hội nước mắm Phú Quốc - 
thông tin, nước mắm Phú Quốc dù đã 
được bảo hộ ở châu Âu nhưng chưa 

phát triển tiếp thị và quảng bá sản 
phẩm để người tiêu dùng châu Âu 
biết đến nhiều. Thêm đó, sản phẩm 
nước mắm Phú Quốc vẫn chưa đăng 
ký bảo hộ CDĐL tại các nước khác 
nên đang bị các doanh nghiệp nước 
ngoài lợi dụng đăng ký ở Thái Lan, 
Trung Quốc, Hồng Kông… 

Bà Tịnh kiến nghị, các cơ quan 
quản lý cần hoàn thiện các quy định 
quản lý, sử dụng CDĐL nước mắm 
Phú Quốc theo các quy định của châu 
Âu. Đồng thời hỗ trợ hoạt động 
quảng bá, thương mại cho sản phẩm 
nước mắm cũng như hỗ trợ đăng ký 
CDĐL cho sản phẩm này tại các 
nước có tiềm năng xuất khẩu trong 
thời gian tới. 

Đồng quan điểm, ông Trịnh Đức 
Minh - Chủ tịch Hiệp hội cà phê 
Buôn Ma Thuột - cho hay, mặc dù cà 
phê Buôn Ma Thuột đã đăng ký bảo 
hộ tại 17 quốc gia, vùng lãnh thổ và 
đã được bảo hộ tại 11/17 nước nhưng 
hoạt động bảo hộ cho sản phẩm vẫn 
còn nhiều khó khăn.  

Nguyên nhân của thực trạng này là 
do thiếu kinh phí thực hiện đánh giá 
chứng nhận, chưa được người tiêu 
dùng cuối cùng nhận biết và công 
tác quảng bá xúc tiến thương mại 
trong, ngoài nước còn yếu… Ông 
Minh đề xuất, cơ quan quản lý cần hỗ 
trợ mở rộng phạm vi bảo hộ và đăng 
ký bảo hộ ngoài nước, hỗ trợ đánh 
giá chứng nhận, hỗ trợ việc thành lập 
quỹ phát triển ngành cà phê… 
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Để nâng cao hiệu quả quản lí và sử 
dụng CDĐL, các diễn giả cho rằng, 
cần xây dựng hệ thống pháp lý ở cấp 
độ quốc gia và cần có hướng dẫn 
chung trong quản lý CDĐL; hình 
thành các quy định về kiểm soát 
CDĐL.  

Bên cạnh đó cần hỗ trợ, thúc đẩy 
CDĐL trên thị trường thông qua việc 
xây dựng các dấu hiệu nhận diện 
chung đối với CDĐL (logo quốc gia); 
giới thiệu nâng cao nhận thức của 
người tiêu dùng về chỉ dẫn địa lý; 
thúc đẩy hình thành các kênh phân 
phối đối với sản phẩm mang chỉ dẫn 
địa lý; thúc đẩy kiểm soát thị trường, 
xử lí vi phạm.  

Ngoài ra, cần xây dựng mô hình tổ 
chức quản lý phù hợp với đặc trưng 
về điều kiện sản phẩm; về quy mô và 
phạm vi sản xuất, chế biến, đối tượng 
tham gia và hoạt động sản xuất, chế 
biến, định hình rõ ràng, chất lượng, 
nguồn gốc, dấu hiệu nhận diện quy 
trình; linh hoạt trong việc sử dụng 
các tổ chức tập thể (hiệp hội/hợp tác 
xã);  Xây dựng hệ thống kiểm soát 
chỉ dẫn địa lý hợp lý, hỗ trợ xây dựng 
chỉ dẫn địa lý gắn với chuỗi giá trị.... 

Theo cam kết tại FTA Việt Nam – 
EU, Việt Nam đồng ý bảo hộ 169 chỉ 
dẫn địa lý của EU và EU đồng ý bảo 
hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. 
Hiện tại mới chỉ có chỉ dẫn địa lý 
nước mắm  Phú Quốc của Việt Nam 
là đã được bảo hộ tại thị trường này. 

Tổng hợp 

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU CHUẨN 
HÓA THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM 
“ĐÍCH THỰC” CHO HÀNG HÓA 
TRƯỚC KHI XUẤT NGOẠI 

Dẫn lại tình trạng nhầm lẫn khi 
người dân Mỹ mua nước mắm thương 
hiệu Phú Quốc nhưng lại dán mác 
“made in Thailand”, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải 
chuẩn hóa thương hiệu Việt Nam 
“đích thực” cho hàng hóa trước khi 
xuất ngoại.  

 
Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ Chỉ dẫn 

địa lý số 00001 ngày 01.06.2001.  

Yêu cầu này được Thủ tướng đặt ra 
với lãnh đạo các tỉnh Đồng bằng sông 
Cửu Long tại diễn đàn “Vì Đồng bằng 
sông Cửu Long thịnh vượng và thích 
ứng khí hậu” tổ chức ngày 27/6. “Phải 
xây dựng các loại nông sản của Đồng 
bằng sông Cửu Long như Bưởi Da 
xanh Bến Tre, Quýt Hồng Lai Vung 
(Đồng Tháp), Xoài Cát Hòa Lộc 
(Đồng Tháp)… thành thương hiệu trái 
cây cao cấp, hiện diện trong hệ thống 
bán lẻ ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, 
EU… và phải mang thương hiệu Việt 
Nam đích thực, chứ tuyệt đối không 
thể vô danh, bị lạm dụng, đóng dưới 
nhãn mác của các nhà phân phối trung 
gian”, Thủ tướng quả quyết. 
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Bưởi Tân Triều được bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

số 00031 ngày 14.11.2012. 

 
Những trăn trở của Thủ tướng về 

vấn đề bảo vệ và phát triển tài sản trí 
tuệ, cụ thể là thương hiệu Việt, không 
những ở trong nước mà phải vươn ra 
thị trường quốc tế chính là mục tiêu 
cần hướng tới của hệ thống sở hữu trí 
tuệ (SHTT) Việt Nam và của toàn xã 
hội. 

Quyền SHTT mang tính chất lãnh 
thổ 

Theo Điều 53, Điều 93 và Điều 169 
Luật SHTT, Giấy chứng nhận đăng 
ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền liên quan; Văn bằng 
bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ 
dẫn địa lý; Bằng bảo hộ giống cây 
trồng có hiệu lực trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam. Vì vậy, khi tiến hành đăng 
ký bảo hộ quyền SHTT cho các sản 
phẩm, dịch vụ của mình ở Việt Nam, 
thì doanh nghiệp đồng thời cũng phải 
có chiến lược kinh doanh dài hạn, xác 
định được thị trường tiềm năng để 

nhanh chóng tiến hành đăng ký bảo 
hộ quyền SHTT tại các quốc gia nước 
ngoài, tránh trường hợp “mất bò mới 
lo làm chuồng”. Trong số đó, có thể 
kể đến các trường hợp như 
“Vinataba”, “Trung Nguyên”, “Buon 
Ma Thuot Coffee” bị các công ty 
nước ngoài đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
tại các quốc gia khác và mất nhiều 
công sức và chi phí để lấy lại tài sản 
trí tuệ của mình. 

Doanh nghiệp cần đăng ký bảo hộ 
quyền SHTT càng sớm càng tốt 

Theo khoản 1 Điều 90 Luật 
SHTT: “Trong trường hợp có nhiều 
đơn của nhiều người khác nhau đăng 
ký cùng một sáng chế hoặc đăng ký 
các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc 
không khác biệt đáng kể với nhau 
hoặc đăng ký các nhãn hiệu trùng 
hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn 
với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ 
trùng nhau hoặc tương tự với nhau thì 
văn bằng bảo hộ chỉ có thể được cấp 
cho đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc 
ngày nộp đơn sớm nhất trong số 
những đơn đáp ứng các điều kiện để 
được cấp văn bằng bảo hộ”. Tương 
tự, đối với giống cây trồng, theo 
khoản 1 Điều 166 Luật SHTT 
“Trường hợp có từ hai người trở lên 
độc lập nộp đơn đăng ký bảo hộ vào 
các ngày khác nhau cho cùng một 
giống cây trồng thì Bằng bảo hộ 
giống cây trồng chỉ có thể được cấp 
cho người đăng k ý hợp lệ sớm nhất”. 
Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên là một 
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nguyên tắc cơ bản của việc bảo hộ 
quyền SHTT. Do đó, doanh nghiệp 
cần nhanh chóng đăng ký quyền 
SHTT của mình tại Việt Nam và các 
thị trường nước ngoài mà doanh 
nghiệp có chiến lược phát triển, tránh 
trường hợp bị các chủ thể khác đăng 
ký trước. 

Đồng thời, theo nguyên tắc ưu tiên 
đối với đơn đăng ký sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, nhãn hiệu, một 
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
nhãn hiệu muốn xin hưởng quyền ưu 
tiên là ngày nộp đơn sớm hơn ở Việt 
Nam để nộp đơn vào các quốc gia 
khác thì cần phải nhanh chóng nộp 
đơn trong thời hạn ấn định theo các 
điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
Điều kiện để được hưởng quyền ưu 
tiên theo công ước Paris là đơn đăng 
ký cần được nộp trong thời hạn sau 
đây kể từ ngày nộp đơn đầu tiên: sáu 
tháng đối với đơn đăng ký kiểu dáng 
công nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn 
hiệu, mười hai tháng đối với đơn 
đăng ký sáng chế. 

Thực tế hiện nay, nhiều doanh 
nghiệp chưa thực sự quan tâm đến 
vấn đề đăng ký bảo hộ quyền SHTT 
ở những thị trường mà mình muốn 
quảng bá sản phẩm, hoặc khi sản 
phẩm có chỗ đứng rồi mới nghĩ đến 
việc đăng ký bảo hộ. Ngoài việc nâng 
cao nhận thức của doanh nghiệp, rất 
cần có sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ 
quan quản lý, sao cho tài sản trí tuệ 

của Việt Nam có chỗ đứng vững chắc 
không những ở trong nước mà phải 
vươn ra thị trường quốc tế. SHTT cần 
từng bước chứng tỏ là công cụ đắc 
lực để phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo Noip.gov.vn 
 

 
 
 

EU BẢO HỘ 39 CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 
CHO VIỆT NAM 

Ông Lưu Đức Thanh, Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
cho biết, danh sách chỉ dẫn địa lý 
(CDĐL) Việt Nam đề xuất có 41 
CDĐL, tuy nhiên EU chỉ đồng ý bảo 
hộ 39 CDĐL của Việt Nam khi Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) có hiệu lực. 

 
Hiện mới chỉ có nước mắm Phú Quốc được 

bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại EU. Ảnh internet. 

Sản phẩm được bảo hộ CDĐL chủ 
yếu là hàng rau quả (chiếm 49%), còn 
lại sản phẩm cây công nghiệp - chế 
biến chiếm 15%, thủy sản và chế biến 
từ thủy sản 13%, sản phẩm khác là 
13%. 

Trong khi đó, Việt Nam đồng ý 
bảo hộ 169 CDĐL cho EU. Cơ cấu 
sản phẩm được bảo hộ chứng nhận 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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CDĐL của EU sản phẩm chủ yếu là 
rượu và phomat, rất ít các sản phẩm 
tươi sống. 

Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay 
Việt Nam mới chỉ có duy nhất một 
sản phẩm nước mắm Phú Quốc được 
cấp CDĐL tại châu Âu, chiếm một tỷ 
lệ khiêm tốn trong số 7.000 CDĐL đã 
được cấp tại thị trường này. 

Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, 
Việt Nam có rất nhiều sản phẩm chất 
lượng mang đặc trưng vùng miền, tuy 
vậy, với một thị trường rộng lớn như 
EU thì việc Việt Nam mới được bảo 
hộ duy nhất một sản phẩm tại thị 
trường cũng là vấn đề đáng quan 
tâm.  

“Việc nhận thức quản lý với tài sản 
này còn bất cập, thiếu hoạt động 
quảng bá, do đó hoạt động kiểm soát 
chỉ dẫn địa lý nhất là chất lượng gắn 
với chỉ dẫn địa lý cần được làm tốt 
hơn nữa”, ông Thanh nói.  

Trước một thị trường khó tính, Việt 
Nam cần học tập kinh nghiệm từ 
châu Âu trong việc xây dựng hệ 
thống kiểm soát CDĐL, qua đó có 
điều kiện nâng cao hơn nữa giá trị 
xuất khẩu vào thị trường rộng lớn 
này. 

Còn theo ý kiến của bà Jana 
Herceg, Phó trưởng Ban kinh tế-
Thương mại, phái đoàn EU tại Việt 
Nam, với nhiều sản phẩm nổi tiếng 
như thanh long, cà phê, chè... Việt 
Nam có khả năng khai thác để hưởng 

lợi lớn từ việc đăng ký CDĐL. 
Tất nhiên, để khai thác được lợi thế 

này còn nhiều công việc ở phía trước 
trong đó có trách nhiệm của cơ quan 
quản lý lẫn người sở hữu CDĐL.  

Theo khuyến cáo của bà  Jana 
Herceg, cơ quan quản lý cần thiết lập 
cơ chế để người sản xuất hưởng lợi từ 
đó giúp sản phẩm có thể đưa ra thị 
trường và xuất khẩu được nhiều hơn. 
Người sở hữu CDĐL cần tập trung 
chất lượng, nâng cao nhãn hiệu, 
thương hiệu, marketing sản phẩm. 

Theo baohaiquan.vn 
 
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA, 
VẪN CHẢ THIẾT THA 

Để xây dựng thương hiệu Việt Nam 
điều đầu tiên cần phải làm là gắn kết 
chương trình thương hiệu quốc gia 
(THQG) với việc xây dựng thương 
hiệu các điểm đến du lịch. 

Gần 70% doanh nghiệp không 
quảng bá trên website 

Đã đi được chặng đường 13 năm, 
Chương trình THQG được triển khai 
với mục đích xây dựng hình ảnh về 
Việt Nam, nâng cao sức cạnh tranh 
cho thương hiệu sản phẩm của Việt 
Nam trên thị trường trong nước và 
quốc tế.  

Không chỉ dừng ở đây, ông 
Nguyễn Quốc Thịnh, chuyên gia ban 
tư vấn Chương trình THQG, bộ môn 
quản trị thương hiệu - Đại học 
Thương mại Hà Nội còn cho biết, 
doanh nghiệp được bình chọn là 
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THQG còn có thể gắn logo chương 
trình để minh chứng sản phẩm trên 
thị trường, giới thiệu cho bạn bè thế 
giới biết đến thương hiệu Việt Nam. 

Nhưng đáng tiếc, số lượng doanh 
nghiệp chú ý đến vấn đề này còn rất 
ít. Số liệu do ông Thịnh công bố tại 
Diễn đàn thương hiệu quốc gia với 
sản phẩm địa phương ngày 13-7 cho 
thấy, trong 63 doanh nghiệp đạt 
THQG thì có đến 44 doanh nghiệp 
không đưa logo chương trình lên 
website, trong đó 17/23 doanh nghiệp 
đạt 4 lần THQG, 10/11 doanh nghiệp 
đạt 3 lần THQG, 10/14 đạt 2 lần 
THQG, 7/15 đạt 1 lần THQG.  

Chỉ có 19 doanh nghiệp đưa logo 
Chương trình lên website, trong đó 
15 doanh nghiệp đưa ngay trang chủ 
(có 3 doanh nghiệp đặt đầu trang với 
kích cỡ to rõ là Doji, Hoa Sen, Duy 
Tân, còn lại kích cỡ logo khá nhỏ, mờ 
nhạt), 4 doanh nghiệp để trong phần 
giải thưởng hoặc giới thiệu thành 
tích. 

Cần phải nhấn mạnh rằng, đây 
không phải là một giải thưởng mà là 
một kênh giúp doanh nghiệp có thể 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm đã 
được chứng minh về chất lượng của 
mình đến người tiêu dùng, đến đối 
tác, rộng hơn là đến thị trường quốc 
tế. 

Chính vì thế Chương trình THQG 
còn có một mục tiêu khá quan trọng 
là hỗ trợ doanh nghiệp địa phương 
trong việc xây dựng thương hiệu cho 

sản phẩm của mình. 
Tuy nhiên, việc kết nối Chương 

trình THQG với địa phương theo ông 
Thịnh dù đã làm nhưng còn rất kém. 
Việt Nam có rất nhiều sản phẩm xuất 
khẩu nhưng gần như không mang bất 
kỳ thương hiệu nào từ con cá, cho 
đến lúa gạo, các loại hoa quả… đều 
mang thương hiệu khác. 

“Rất khó để Việt Nam có một 
thương hiệu lớn như Coca Cola, 
Lacoste... Vì vậy chúng ta phải đoàn 
kết nhau lại, phải làm thế nào để khi 
người ta cầm một sản phẩm lên là 
biết nó được sản xuất ở Việt Nam, từ 
đó tạo dựng hình ảnh đất  nước Việt 
Nam trên thị trường quốc tế”, ông 
Thịnh chia sẻ. 

Kết hợp với du lịch 
Chưa bàn đến việc xây dựng 

thương hiệu trên trường quốc tế, việc 
dễ làm nhất mà chúng ta có thể làm 
ngay lúc này là giới thiệu các sản 
phẩm địa phương gắn với điểm đến 
du lịch của Việt Nam.  

Trên thực tế, Việt Nam có rất nhiều 
sản phẩm đặc sắc của các địa 
phương. Việc gắn kết du lịch với sản 
phẩm địa phương sẽ giúp thương hiệu 
sản phẩm được biết đến nhanh hơn 
khi khách du lịch đến trải nghiệm, 
tiếp xúc với nhiều “tài nguyên” của 
Việt Nam. 

Một lần nữa ông Thịnh lại tỏ ra 
luyến tiếc khi 63 doanh nghiệp đạt 
THQG mới chỉ có 2 thương hiệu liên 
quan đến du lịch. Các địa phương có 
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rất nhiều tiềm năng, nhưng hiện chỉ 
mới khai thác ở dạng thô, tức là khai 
thác những cái sẵn có, chứ chưa đầu 
tư nhiều vào những tiềm năng này. 

Ông Thịnh còn chia sẻ thực tế này 
bằng chính kinh nghiệm thực tế của 
mình: “Mỗi chuyến đi du lịch, tôi khá 
vất vả khi tìm kiếm thông tin trên 
mạng. Danh sách nhà nghỉ ở Hà 
Giang chẳng hạn, toàn là số cố định 
mà khi gọi thì không có ai nghe máy. 
Giới thiệu món ăn cũng chỉ quanh đi 
quẩn lại những thứ nhàm chán, như là 
xúc xích nướng, thịt hun khói... Như 
vậy làm sao quảng bá được, làm sao 
hấp dẫn khách đến được?”. 

Ngoài ra, cần phải khai thác được 
những chỉ dẫn địa lý, gắn liền sản 
phẩm với từng địa phương, ví như để 
Lục Ngạn thành thương hiệu cho quả 
vải, để Cao Phong trở thành thương 
hiệu cho những trái cam. 

Theo Baohaiquan.vn 
 

BẢO HỘ NHÃN HIỆU: VẤN ĐỀ 
SỐNG CÒN CỦA DN 

Trong quá trình hội nhập, để cạnh 
tranh được với doanh nghiệp (DN) 
nước ngoài ngay tại thị trường trong 
nước và mở rộng xuất khẩu ra nước 
ngoài, bảo hộ nhãn hiệu là một vấn 
đề sống còn của DN. 

Đó là chia sẻ của ông Vương Đức 
Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Công tác 
phía Nam, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tại hội thảo “Đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu tại các nước 

ASEAN” sáng ngày 13/7. 
Theo thống kê, kim ngạch thương 

mại hai chiều giữa Việt nam – 
ASEAN trong quý I/2016 là 9,74 tỷ 
USD, tăng gấp 10 lần so với năm 
2002. 

Hiện nay, hàng hóa của các nước 
trong khu vực xâm nhập ngày càng 
sâu rộng vào Việt Nam, không chỉ 
hàng hóa của Thái Lan, Malaysia mà 
ngay cả hàng hóa của các nước Lào, 
campuchia cũng đang chiếm một vị 
trí không nhỏ. 

Bên cạnh việc cạnh tranh với hàng 
nhập khẩu, nhiều nhãn hàng chất 
lượng, nổi tiếng của chúng ta cũng 
đang phải đối phó với tình trạng làm 
giả, làm nhái do thiếu bảo hộ về nhãn 
hiệu. 

Đứng trước vấn đề này, ông Vương 
Đức Tuấn cho rằng, việc bảo hộ nhãn 
hiệu cho các DN Việt Nam đang là 
vấn đề cấp thiết, bởi chúng ta đang 
hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền 
kinh tế thế giới. Trong tương lai, khi 
hàng hóa của các nước thuộc khối 
Hiệp định tự do thương mại TPP, thị 
trường chung ASEAN được “mở 
cửa”, nếu không có phương án thích 
hợp, DN Việt sẽ rất dễ rơi vào cảnh 
bị thua thiệt ngay trên chính thị 
trường của mình. 

Cũng tại buổi hội thảo, các DN đã 
được chuyên gia đến từ Bộ KH&CN 
phổ biến những quy định của pháp 
luật về bảo hộ nhãn hiệu và thủ tục 
đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam; 
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đăng ký nhãn hiệu tại các nước 
ASEAN thông qua hệ thống đăng ký 
quốc tế nhãn hiệu Madrid; đăng ký 
nhãn hiệu trực tiếp tại một số quốc 
gia ASEAN; các yêu cầu chung đối 
với đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu,... 

Các DN cũng được phổ biến về các 
quy định chung theo Luật pháp từng 
nước ASEAN, các dấu hiệu có thể 
được bảo hộ nhãn hiệu, lưu ý tới các 
DN có các dấu hiệu thường bị từ chối 
cấp đăng ký. 

Nhằm nâng cao hiệu quả trong 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, các DN 
cũng có nhiều kiến nghị lên Bộ 
KH&CN và các cơ quan chức năng 
nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ thông tin 
về sở hữu trí tuệ cho DN. 

Bên cạnh đó là tổ chức các lớp đào 
tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ 
thông qua các hội thảo, chương trình, 
tư vấn pháp lý từng nước, khu vực 
cũng như hướng dẫn cụ thể quy trình 
đăng ký bảo hộ ở các nước khác nhau 
cho doanh nghiệp. 

Theo Khám phá 
 

VÌ SAO CẦN PHẢI XÂY DỰNG 
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ? 

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là công cụ 
cho phép bảo tồn, chống lại sự lạm 
dụng, gian lận thương mại và tăng 
cường lợi thế so sánh và sức cạnh 
tranh của sản phẩm. Vì vậy, theo ông 
Lưu Đức Thanh, Trưởng phòng 
CDĐL và nhãn hiệu quốc tế thuộc 
Cục Sở hữu trí tuệ, chúng ta cần phải 

có hệ thống đăng ký CDĐL và ban 
hành quy định thẩm định CDĐL, để 
từ đó giúp sản phẩm của Việt Nam 
nâng cao sức cạnh tranh cao trong 
sân chơi hội nhập. 

Theo ông Lưu Đức Thanh, 
CDĐL có vai trò quan trọng đối với 
hàng hóa khi đưa ra thị trường. 
CDĐL là thông tin về nguồn gốc của 
hàng hoá bao gồm từ ngữ, dấu hiệu, 
biểu tượng, hình ảnh để chỉ một quốc 
gia, một vùng lãnh thổ, một địa 
phương mà hàng hoá được sản xuất 
ra từ đó. CDĐL cũng là thông tin 
công nhận về chất lượng, uy tín, danh 
tiếng của hàng hóa do nguồn gốc địa 
lý tạo nên. 

Theo đó, CDĐL là công cụ cho 
phép bảo tồn, chống lại sự lạm dụng, 
gian lận thương mại dựa trên việc 
thúc đẩy tiềm năng các nguồn lực địa 
phương, tăng cường lợi thế so sánh 
và sức cạnh tranh của sản phẩm 
thông qua một chiến lược riêng của 
các sản phẩm khu vực nông thôn, đặc 
biệt là nông sản thực phẩm. 

Ngoài ra, CDĐL còn là sứ giả 
mang văn hóa khu vực mà hàng hóa 
được sản xuất ra đến vùng miền khác. 

Khi tham gia Hiệp định Thương 
mại tự do giữa Việt Nam và Liên 
minh châu Âu (EVFTA), việc các sản 
phẩm được bảo hộ CDĐL sẽ tạo điều 
kiện giúp người dân, các địa phương, 
các hiệp hội làng nghề cũng như nhà 
sản xuất tiếp cận với các quy định tại 
EVFTA dễ dàng hơn. 
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Trước kia Việt Nam có rất nhiều 
sản phẩm có danh tiếng nhưng chưa 
được đăng ký CDĐL, chưa có cơ sở 
pháp lý để xử lý các vụ vi phạm làm 
giả, nhái sản phẩm. Hơn thế nữa, phải 
có đăng ký CDĐL, các sản phẩm mới 
dễ dàng được phát triển, quảng bá và 
có cơ hội xuất khẩu cao, tiếp cận 
được những thị trường khó tính. 

Điều đáng mừng là hiện nay, thị 
trường châu Âu đang rất ủng hộ sản 
phẩm của Việt Nam có CDĐL được 
đăng ký ở EU để xuất vào thị trường 
này. 

Hiện nay, có tới 7000 CDĐL đang 
được thị trường châu Âu công nhận 
từ nông nghiệp, đồ ăn thức uống… 
Ngoài ra, trong tất cả hiệp định 
thương mại mà châu Âu ký kết với 
các nước đều có nội dung CDĐL. 

Đối với Việt Nam, châu Âu đã gửi 
danh sách đề xuất 171 CDĐL nhưng 
Việt Nam chỉ đồng ý bảo hộ 169 
CDĐL. Ngược lại, Việt Nam cũng 
gửi lại danh sách 41 CDĐL và đã 
được EU bảo hộ 39 CDĐL. 

Cụ thể hai CDĐL mà Việt Nam 
không được EU bảo hộ đấy là hai sản 
phẩm mà phía châu Âu không công 
nhận là hàng hóa thuộc vào lĩnh vực 
cần bảo hộ: đồ thủ công mỹ nghệ và 
thuốc lá Tiên Lãng. Tuy nhiên, về đồ 
thủ công mỹ nghệ, hy vọng trong 
tương lai sẽ được bổ sung vào danh 
sách, bởi hiện tại nhiều nước châu Âu 
đang tiến hành hình thành pháp luật 
liên quan đến đồ thủ công mỹ nghệ. 

Ông Lưu Đức Thanh cho biết, khi 
hiệp định EVFTA có hiệu lực, chúng 
ta cần phải có hệ thống đăng ký 
CDĐL, bên cạnh đó ban hành quy 
định thẩm định CDĐL. Nếu xảy ra 
trường hợp phản đối giữa các nước 
về các sản phẩm CDĐL trùng nhau 
thì phải bảo đảm thủ tục phản đối giải 
quyết hài hòa nhất. Cuối cùng cần có 
thủ tục sửa đổi và hủy bỏ hiệu lực 
CDĐL. Cụ thể nếu một sản phẩm có 
CDĐL trước đó nhưng lại thay đổi 
địa điểm sản xuất hay không còn hợp 
lý với hiện tại nữa thì được phép xin 
sửa đổi CDĐL và hủy bỏ CDĐL cũ. 

Hiện nay, một trong những khó 
khăn trong việc bảo hộ CDĐL ở Việt 
Nam là tập hợp được những nhà sản 
xuất lại với nhau. Không ít nhà sản 
xuất hay nông dân do không hiểu hết 
giá trị của bảo hộ mang lại nên đã 
không hợp tác tích cực, thậm chí còn 
cạnh tranh không lành mạnh, ảnh 
hưởng đến việc hình thành các sản 
phẩm mang đặc trưng riêng của một 
vùng. Bên cạnh đó, các CDĐL ở Việt 
Nam tuy có nhiều tiềm năng phát 
triển, nhưng việc đăng ký và bảo hộ ở 
nước ngoài lại còn nhiều hạn chế, 
vướng mắc do thiếu đầu tư kinh phí. 

Tổng hợp 
 

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 
NÔNG SẢN VIỆT 

Là một nước có nhiều mặt hàng 
nông sản có thế mạnh nhưng sản 
phẩm có thương hiệu trên thị trường 
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quốc tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. 
Hơn bao giờ hết, để khai thác cơ hội 
từ các hiệp định thương mại tự do 
mang lại, vấn đề xây dựng thương 
hiệu cho hàng nông sản Việt cần tiếp 
tục được tính đến với những giải 
pháp căn cơ hơn.  

Khoảng 15% thương hiệu được 
đăng ký bảo hộ 

Theo chuyên gia thương mại, 
PGS.TS. Phạm Tất Thắng, xây dựng 
thương hiệu không là vấn đề mới, 
nhưng trên thực tế xây dựng thương 
hiệu cho hàng nông sản Việt Nam 
vẫn nói nhiều hơn làm. Kết quả thực 
tế vẫn chưa như mong muốn. Tình 
trạng hàng nông sản Việt Nam không 
có thương hiệu hay ẩn dưới thương 
hiệu khác là phổ biến. Thống kê của 
Cục Sở hữu công nghiệp cho thấy, 
hiện mới chỉ có khoảng 15% trong 
hơn 90.000 thương hiệu hàng hóa 
được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam là 
của các doanh nghiệp trong nước và 
có đến hơn 80% hàng nông sản của ta 
được bán ra thị trường thế giới thông 
qua các thương hiệu nước ngoài. 
Tương tự, ở trong nước, cũng có 
khoảng 80% sản phẩm nông sản được 
tiêu thụ mà không có nhãn hiệu. 

Do chưa có tên tuổi nên nhiều loại 
nông sản thiếu sức cạnh tranh khi ra 
thị trường lớn và nhanh chóng bị 
doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm. 
Đây là thực tế đáng buồn việc đăng 
ký quyền sở hữu trí tuệ của các doanh 
nghiệp Việt vẫn còn ít, chưa chú ý 

nhiều như doanh nghiệp nước ngoài. 
Phần lớn các thương hiệu nổi danh 
trên thị trường quốc tế chưa có nhiều 
hàng mang thương hiệu Việt Nam, 
đặc biệt là hàng nông sản. 40 thương 
hiệu nổi danh của Việt Nam chủ yếu 
ở các lĩnh vực như chế biến, bất động 
sản, dịch vụ, chứ chưa có nông sản,  
PGS.TS. Phạm Tất Thắng cho biết. 

Thời gian quan, cơ quan quản lý 
nhà nước cũng đã có những bước 
triển khai như xây dựng đề án phát 
triển thương hiệu gạo Việt Nam, 
nhưng dường như rất nhiều doanh 
nghiệp đang trực tiếp xuất khẩu gạo 
lại không biết đến đề án này. Điều đó 
cho thấy, việc tìm hướng đi cho xây 
dựng thương hiệu của hàng nông sản 
Việt và các bước triển khai chưa 
được thực hiện thống nhất giữa các 
ngành, các cấp để tập trung xây dựng 
thương hiệu.  

Nhiều nông sản xuất khẩu luôn 
đứng thứ nhất, thứ nhì thế giới, 
nhưng khi nước ngoài nhập khẩu, chế 
biến đã đóng bao bì và bán dưới tên 
thương hiệu khác. Trong khi đó, nhìn 
vào sự tham gia thị trường xuất khẩu 
gạo của Campuchia, tuy xuất khẩu rất 
muộn, sau chúng ta, nhưng cho đến 
nay là nhà xuất khẩu thứ 5 thế giới và 
thương hiệu gạo Campuchia đã được 
biết đến trên thị trường thế giới. Điều 
này do sự khác biệt trong cách làm 
thương hiệu giữa chúng ta với các 
nước khác. Có nhiều nguyên nhân, 
nhưng quan trọng nhất là chúng ta 
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chưa thoát khỏi tư duy sản xuất nhỏ, 
manh mún từ trong cách làm thương 
hiệu, cách quản lý, sản xuất những 
mặt hàng nông sản này. 

Cần hành động thiết thực và cụ 
thể 

Để nâng cao giá trị xuất khẩu nông 
sản, việc lựa chọn một số mặt hàng 
có thế mạnh để xây dựng thương 
hiệu, đáp ứng yêu cầu về khối lượng, 
chất lượng đồng đều, an toàn vệ sinh 
thực phẩm, với giá bán cạnh tranh.  
Đây là hướng đi thích hợp trong bối 
cảnh hiện nay. Trên thực tế đã có 
nhiều doanh nghiệp tập trung cho 
việc xây dựng thương hiệu như một 
số đơn vị đã tập trung xây dựng 
thương hiệu gạo xuất khẩu sang Hoa 
Kỳ, Thụy Sĩ, Nhật Bản. Nhiều doanh 
nghiệp như Cafe Trung Nguyên đã 
xây dựng tốt thương hiệu trên thị 
trường và cũng đã lấy lại thương hiệu 
khi bị xâm phạm tại Hoa Kỳ. Thời 
gian tới, cần chọn một số mặt hàng có 
thế mạnh hợp với thổ nhưỡng, khí 
hậu, nông dân đã quen với kỹ thuật 
sản xuất để xây dựng thương hiệu 
như gạo, vải thiều Bắc Giang, thanh 
long Bình Thuận, bưởi Năm Roi… 
Gần đây nhiều mặt hàng nông sản đã 
xuất khẩu được sang thị trường khó 
tính, đấy là dấu hiệu tốt, thúc đẩy 
chúng ta có những hành động thiết 
thực và cụ thể hơn. 

Chúng ta cần có những giải pháp 
căn cơ để xây dựng thương hiệu cho 
hàng nông sản xuất khẩu. Theo 

PGS.TS. Phạm Tất Thắng, trước hết, 
cần có sự điều chỉnh một số quy định 
để có thể tập trung xây dựng sản xuất 
nông nghiệp quy mô lớn, thực hiện 
việc tập trung ruộng đất. Đơn cử như 
ở đồng bằng sông Cửu Long hiện có 
đến 40.000 hộ sản xuất lúa thì khó để 
xây dựng thương hiệu. Đây là điều 
cần làm ngay để có thể đưa sản xuất 
nông nghiệp của chúng ta thành sản 
xuất lớn. Thứ hai, cần sự vào cuộc 
của các doanh nghiệp, tập đoàn, 
doanh nghiệp lớn có tiềm lực về tài 
chính, khoa học kỹ thuật; cần có lực 
lượng hạt nhân đủ năng lực để xây 
dựng thương hiệu và khi bị xâm 
phạm đủ khả năng bảo vệ thương 
hiệu đó. Cần tiến hành theo lộ trình, 
làm từng bước, từng mặt hàng, từng 
thị trường một cách thích hợp. 

Do vậy, không chỉ tập trung xây 
dựng thương hiệu nông sản tại thị 
trường nước ngoài, chúng ta cũng cần 
tập trung xây dựng thương hiệu cho 
hàng nông sản Việt Nam ngay tại thị 
trường nội địa để đưa vào hệ thống 
phân phối hiện đại và phát triển 
mạnh. Nếu không làm được điều này 
chúng ta sẽ thua ngay ở thị trường 
trong nước. Nông dân và doanh 
nghiệp sẽ phải đối mặt với thách 
thức, cạnh tranh mạnh mẽ từ hàng 
nông sản nhập khẩu, hàng nông sản 
nội chỉ còn chỗ đứng ở vỉa hè như 
nhiều ý kiến nhận định. Điều này cần 
phải có bước đi bài bản, sự phối hợp 
nhiều ngành, nhiều cấp mới thực sự 
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mang lại hiệu quả. 
Tổng hợp 

 
Ý TƯỞNG SÁNG T 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Đức sẽ thu gom rác nhựa trên 
biển 

Một mạng lưới gồm khoảng mười 
doanh nghiệp Đức đang xây dựng hệ 
thống thu gom, tái chế nhằm dọn rác 
nhựa trên biển trên phạm vi toàn thế 
giới và dự kiến chính thức đưa hệ 
thống này vào hoạt động từ năm 
2018. 

Trong dự án này, nhiều con tàu cũ 
được cải tạo lại và có trang bị lưới 
vớt nhựa sẽ chạy vào những vùng 
biển chứa nhiều rác nhựa nhất để thu 
gom chúng. Sau đó lượng rác thải 
này sẽ được tái chế hoặc tạo ra năng 
lượng trên một con tàu chuyên dụng. 
Để tìm được nơi nào có nhiều rác 
nhựa nhất trên biển, các nhà khí 
tượng học sẽ tính toán dựa trên cơ sở 
hướng gió, sóng biển và mưa. Nhóm 
điều phối dự án gồm mười doanh 
nghiệp này hi vọng sẽ có một số  
hãng vận tải tàu biển của Đức tham 
gia dự án vì hiện tại một số hãng vận 
tải biển có tình trạng dư thừa công 
suất, và thay vì tháo dỡ tàu cũ người 
ta có thể cải tạo chúng để phục vụ hệ 
thống bảo vệ môi trường biển. 

Theo ước tính, hiện tại lượng rác 
thải nhựa trên biển vào khoảng 140 

triệu tấn, mỗi năm có thêm 10 triệu 
tấn. Rác thải nhựa khi trôi ra đến biển 
có thể tồn tại hàng trăm năm. Do bị 
cọ xát, dưới tác động của nước biển, 
của tia cực tím rác, nhựa sẽ rã thành 
những mảnh nhỏ và có thể bị các loài 
hải sản ăn vào để rồi lại có mặt trong 
chuỗi thức ăn của con người. Do đó, 
ngành thủy sản và du lịch bị ảnh 
hưởng rất lớn bởi lượng rác thải này 
và phải mất rất nhiều phí tổn để khắc 
phục.  

Có 192 quốc gia bị ô nhiễm rác thải 
nhựa trên biển, trong đó một số nước 
châu Á như Trung quốc, Indonesia, 
Philippin và Việt Nam nặng nề nhất. 
Đức cũng bị ảnh hưởng của rác thải 
nhựa trên biển, tuy nhiên so với các 
nước châu Á thì không nhiều bằng, 
lượng rác thải nhựa trên biển hàng 
năm của Đức “chỉ khoảng” 20.000 
tấn ở vùng biển Bắc và biển Baltic. 

Chính phủ Liên bang Đức khuyến 
khích, hỗ  trợ  dự án này. Đức là quốc 
gia có nền kinh tế tái chế chất thải 
phát triển ở trên đất liền. Đức có thể 
phát triển hệ thống bảo vệ môi trường 
biển và có khả năng góp phần quan 
trọng vào việc chống rác hóa biển. 

 Theo tiasang.com.vn 
  

 Tham vọng dọn rác đại dương 
bằng hàng rào cao su 

Hàng rào được tạo thành từ chuỗi 
phao cao su hình chữ V có khả năng 
thu gom và loại bỏ rác thải nhựa trên 
biển. 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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Mô phỏng hàng rào chắn dài 100 km được 

lắp đặt ở khu vực nhiều rác thải nhất của 
Thái Bình Dương. Ảnh: Ocean Cleanup. 

Theo New Scientist, hiện có ít nhất 
224.000 tấn rác thải nhựa trôi nổi trên 
đại dương, trong đó bao gồm 9 triệu 
tấn nhựa từ những năm 1970. Xoáy 
rác thải nhựa khổng lồ xuất hiện ở 
giữa Thái Bình Dương là đối tượng 
của dự án Dọn sạch Đại dương 
(Ocean Cleanup) do một tổ chức phi 
lợi nhuận tại Hà Lan thực hiện. 

Mục tiêu của dự án nhằm lắp đặt 
hàng rào chắn làm từ chuỗi phao cao 
su hình chữ V dài 100 km ở giữa 
Thái Bình Dương để thu thập rác thải 
nhựa. Rác thải bị đẩy về phía đỉnh 
chữ V, sau đó được thu gom lại và 
mang đi tái chế. 

Một nghiên cứu về tính khả thi của 
dự án năm 2014 ước tính hàng rào 
như vậy có thể làm sạch nhựa tại khu 
vực xoáy rác chỉ trong vòng 10 năm 
với chi phí khoảng 400 triệu USD. 

Hàng rào chỉ có thể thu gom nhựa 
trên mặt biển. Các nhà khoa học 
không biết chính xác có bao nhiêu 
nhựa đang trôi nổi trong lòng đại 
dương.  

Vào cuối tháng 6 tại Hague, Hà 
Lan, nhóm nghiên cứu công bố mẫu 
hàng rào thử nghiệm mới nhất của họ 
dài 100 m. Họ thiết lập hàng rào ở 

ngoài khơi bờ biển Hà Lan trong 
khoảng một năm để xem xét hiệu quả 
hoạt động của nó, cũng như khả năng 
chống chịu với dòng chảy đại dương 
và bão khu vực. Thử nghiệm tiêu tốn 
3,3 triệu USD, nhưng 1/3 kinh phí 
được chính phủ Hà Lan hỗ trợ. 

Theo Vnexpress.net 
 

 Công nghệ dùng phổi lợn lọc 
máu người 

Các nhà khoa học Mỹ đang thử 
nghiệm công nghệ chỉnh sửa gene 
phổi lợn, khiến chúng có thể lọc được 
máu người và tiến tới cấy ghép cho 
người trong tương lai. 

Theo National Georgraphic, trong 
phòng thí nghiệm của tiến sĩ Lars 
Burdorf ở đại học Y Maryland, Mỹ, 
các nhà khoa học đang thử nghiệm 
công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR, 
loại bỏ virus có hại với người trong 
nội tạng lợn. 

 Mặc dù hiện nay chưa thể dùng 
nội tạng lợn để cấy ghép cho người 
nhưng thử nghiệm cấy ghép nội tạng 
lợn cho động vật linh trưởng đã đạt 
được một số thành công nhất định. 
Bằng cách chỉnh sửa gene phổi lợn 
theo gene người, chúng sẽ không thải 
loại máu người nữa, mà oxy hóa 
chúng.  

 Hàng trăm nghìn người Mỹ đang 
chờ nội tạng cấy ghép. Kỹ thuật 
CRISPR sẽ thay đổi cuộc chơi này, 
cho phép sử dụng nội tạng động vật 
để cấy ghép cho người. Lợn là ứng 
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viên “động vật có vú” hàng đầu để 
lấy tạng, vì nội tạng của chúng tương 
tự kích cỡ người. 

 Tuy nhiên, nội tạng của lợn 
thường bị virus nội sinh lợn (PERV, 
tương tự virus HIV) lây nhiễm, gây 
hại cho người. Đây là điểm hạn chế 
của việc sử dụng nội tạng lợn để cấy 
ghép cho người. Kỹ thuật CRISPR đã 
mở ra tương lai mới, loại trừ hạn chế 
này. 

 Theo Vnexpress.net 
 

 Công nghệ biến rác thải nhựa 
thành dầu diesel 

Các nhà khoa học tìm ra một cách 
mới để biến rác thải nhựa thành 
nhiên liệu diesel có thể dùng để chạy 
nhiều phương tiện và động cơ.  

Theo Science Alert, polyethylene là 
loại nhựa phổ biến nhất trên thế giới, 
tạo ra gần như tất cả mọi thứ từ bao 
bì thực phẩm, chai nhựa, màng chất 
dẻo cho đến túi nylon. Trung bình 
mỗi năm có khoảng 100 triệu tấn 
nhựa polyethylene được sản xuất. 

Hầu hết rác thải nhựa do con người 
tạo ra được tập trung ở các bãi rác, bị 
chôn dưới đất hoặc tích tụ trong các 
đại dương tạo thành những đảo rác 
khổng lồ trôi nổi. Theo dự kiến của 
Diễn đàn Kinh tế Thế giới tháng 
1/2016, trong các đại dương cứ ba tấn 
cá sẽ có một tấn rác thải nhựa tính 
đến năm 2025 và nhựa nhiều hơn cá 
vào năm 2050. 

Để giải quyết vấn đề này, con 

người cần biến rác thải nhựa thành 
hàng hóa có thể sử dụng như nhiên 
liệu hydrocarbon lỏng. Polyethylene 
được làm từ các loại nhiên liệu hóa 
thạch, nhưng việc chuyển đổi 
polyethylene trở lại thành phần như 
ban đầu đặt ra thách thức lớn, vì nhựa 
là hợp chất hóa học bền vững. 

Cấu trúc nhựa polyethylene có 
những liên kết đơn nguyên tử rất ổn 
định. Nếu đun nóng nhựa ở nhiệt độ 
cao hơn 400 độ C, các liên kết trong 
phân tử bị tách rời theo nhiều cách 
khác nhau tạo ra hỗn hợp của khí, 
dầu, sáp, than. 

Để khai thác tối đa hiệu quả xử lý 
rác thải nhựa cũng như kiểm soát sản 
phẩm tạo ra, Guan và nhóm nghiên 
cứu tại Viện Hóa học Hữu cơ Thượng 
Hải, Trung Quốc, phát minh một kỹ 
thuật tái chế nhựa tiêu tốn ít nhiệt 
hơn. 

Các nhà khoa học trộn nhựa với 
chất xúc tác là hợp chất hữu cơ kim 
loại. Hợp chất xúc tác này được tạo 
ra bằng cách trộn các phân tử sẵn có 
với iridium kim loại. Phản ứng khiến 
liên kết của nhựa suy yếu và dễ tách 
rời. Sau đó, nhóm nghiên cứu phá vỡ, 
thêm, sắp xếp lại cấu trúc của 
polyethylene để tạo ra một loại nhiên 
liệu diesel có thể dùng cho phương 
tiện chạy bằng điện và các loại động 
cơ khác. 

Tỷ lệ nhựa/chất xúc tác hiện nay 
khoảng 30/1, gần phù hợp cho mục 
đích thương mại. Mục tiêu của các 
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nhà khoa học là đưa tỷ lệ này tới 
10.000/1 trong thời gian tới. Quá 
trình biến nhựa thành nhiên liệu lỏng 
đòi hỏi nhiệt độ khoảng 175 độ C, 
thấp hơn nhiều so với mức nhiệt 400 
độ C trong các kỹ thuật phân hủy 
nhựa tương tự. Nhược điểm của kỹ 
thuật là phản ứng hóa học diễn ra 
chậm và đòi hỏi chất xúc tác đắt tiền. 

Theo Vnexpress.net 
 

 Máy lọc biến không khí bẩn 
thành đá quý chuẩn bị ra mắt 

Không khí chúng ta đang hít thở 
ngày nay không còn trong lành như 
trước nữa, ở một vài nơi, độ trong 
lành của không khí thực sự bị đe dọa 
ở mức đáng báo động.  

Theo như một 
nghiên cứu mới đây 
được thực hiện bởi 
các nhà khoa học tại 
UC Berkeley, mỗi 

ngày có 4.000 người chết tại Trung 
Quốc do khói bụi. Và theo thống kê 
của Hiệp hội Phổi Mỹ (American 
Lung Association), cứ 10 người thì 
có 4 người gặp vấn đề về sức khỏe do 
ô nhiễm phân tử hoặc ozone gây nên. 

Hướng tới công cuộc làm sạch bầu 
không khí, an toàn cho việc hít thở 
của con người, nhà thiết kế người Hà 
Lan Daan Roosegaarde đã chế tạo ra 
chiếc máy lọc không khí cao 7 mét có 
tên Smog Free Tower (Tháp Ngừa 
Khói bụi). Thiết bị mang hình dáng 
tòa tháp này có khả năng hút lớp khói 

bụi trong không khí từ trên đỉnh tháp 
giống như chiếc máy hút bụi chúng ta 
hay sử dụng hằng ngày, sau khi lọc, 
không khí sạch được đưa ra ngoài 
qua các lỗ thông hơi. Nó có thể làm 
sạch tới 30.000 m3 không khí mỗi giờ 
đồng hồ, tiêu thụ 1.400W năng lượng 
sạch. 

Sau 3 năm nghiên cứu và phát 
triển, được tài trợ bởi Kickstarter, 
cuối cùng Roosegaarde đã có thể ra 
mắt thành quả huy hoàng của mình 
vào tháng 9 này tại Rotterdam. 

Hiện tại, Roosegaarde và cộng sự 
phối hợp với Bộ Bảo vệ Môi trường 
Trung Quốc lên kế hoạch đưa chiếc 
máy lọc không khí khổng lồ này sang 
Trung Quốc làm công tác hỗ trợ làm 
sạch không khí nơi đây. 

Máy lọc không khí này được thiết 
kế nhằm mục đích chính là cung cấp 
chất lượng không khí cho địa phương 
tại nơi đặt máy, thường là trong công 
viên công cộng.  

Không chỉ dụng để làm sạch khói 
bụi, chiếc máy còn được dùng làm đồ 
trang sức cỡ nhỏ. 

Các phần tử carbon gom trong máy 
sẽ được nén lại với nhau, tạo nên 
những viên đá quý nho nhỏ, lồng gắn 
được vào các mảnh trang sức như 
nhẫn hay khuy cài. Mỗi viên đá nhỏ 
ấy tương đương với 1000 m3 không 
khí lọc. 

Chiếc máy đầu tiên sẽ xuất hiện tại 
Trung Quốc vào mùa thu này. Ngoài 
ra, thành phố Mexico, Paris và Los 
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Angeles cũng nằm trong kế hoạch du 
ngoạn mà Roosegaarde đang hướng 
tới. 

Theo Genk 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nông dân học hết lớp 7 chế tạo 
trực thăng phun thuốc sâu 

“Chiếc trực thăng này sẽ giúp tiết 
kiệm thời gian trong việc phun thuốc 
sâu ở các cánh đồng rộng, trang trại 
lớn; đảm bảo sức khỏe con người 
hơn”, ông Lê Văn Thỏa – “kỹ sư” 
nhà nông mới học hết lớp 7 chia sẻ. 

Ông Lê Văn Thỏa (SN 1965, trú 
Khu Công nghiệp thị trấn Quỳ Hợp, 
huyện Quỳ Hợp) chỉ được học hết lớp 
7 đã phải nghỉ giữa chừng.  

Trong một lần lên mạng xem video 
một cụ già 70 tuổi ở nước ngoài chế 
tạo thành công chiếc trực thăng, thấy 
vậy ông Thỏa liền nghĩ đến chuyện 
tại sao họ làm được mà mình không 
làm được. Ông nghĩ rằng nếu làm 
được chiếc trực thăng như vậy sẽ 
dùng vào việc phun thuốc sâu cho cả 
cánh đồng rộng lớn, sẽ chữa cháy 
rừng một cách hiệu quả. 

Được biết, chiếc trực thăng này dài 
3,5 m, cao 2,7 m, điểm rộng nhất của 
thân là 2,2 m, quạt nâng nằm trên 
đỉnh máy bay có độ sải cánh 5m, đuôi 
có in hình lá cờ tổ quốc... Theo thiết 
kế, khi cất cánh thành công, máy bay 
có thể đạt độ cao tối đa 300m, tốc độ 
tối đa có thể đạt 100 km/h và nhiên 
liệu để hoạt động liên tục trong 3 giờ. 

Chiếc trực thăng này cũng có thể 
mang được khoảng 2 tạ vật dụng đi 
theo. Ước tính chi phí khi hoàn thiện 
máy bay là 120 triệu đồng. Hiện tại, 
chiếc máy bay đã hoàn thiện 70% và 
đang hoạt động thử. 

 
Chiếc máy bay được thiết kế từ các động 

cơ ô tô, xe máy… 

Theo ông Lê Văn Thỏa, điều ông 
mong muốn nhất là sau khi chế tạo 
thành công chiếc trực thăng này các 
cơ quan chức năng đồng ý và cho 
phép thử nghiệm. Ngoài thỏa mãn sự 
đam mê sáng tạo, ông Thỏa còn cho 
biết sự quan trọng khi chế tạo thành 
công chiếc trực thăng: “Có trực thăng 
chữa cháy sẽ không mất công sức 
người, không nguy hiểm đến tính 
mạng con người khi tham gia chữa 
cháy. Không những thế, nó còn giúp 
cho việc phun thuốc sâu ở các cánh 
đồng rộng, trang trại lớn tiết kiệm 
thời gian, đảm bảo sức khỏe con 
người hơn”. 

Nói về ý tưởng của ông Thỏa, 
chính quyền sở tại cho biết họ rất 
khuyến khích mọi người đam mê 
sáng tạo, thế nhưng cần phải đăng ký, 
thông qua các cơ quan chức năng để 
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được nghiên cứu cấp phép thử 
nghiệm. 

Theo Khám phá 
 

  Cô gái Ấn Độ sáng chế ra máy 
giặt chạy bằng chân 

Sáng chế của Jose thực sự hoạt 
động rất tốt, giúp cho việc giặt giũ 
trở nên dễ hơn rất nhiều cho gia đình 
mà không cần đến điện. 

 
Remya Jose sống tại làng 

Kizhattoor Panchayat của Ấn Độ, cô 
nảy ra ý tưởng này khi cô và người 
em gái song sinh của mình đang phụ 
việc nhà giúp mẹ lúc bà bị bệnh. 
Thay vì giặt đồ bằng tay ở sông như 
thường lệ, Jose đã sáng tạo ra giải 
pháp giúp tiết kiệm thời gian và công 
sức độc đáo này. 

Đầu tiên, Jose nghiên cứu cách 
hoạt động của những máy giặt thông 
thường để cô có thể thay thế cơ chế 
hoạt động của máy bằng sức người. 
Bố Jose đã giúp cô tìm những bộ 
phận cần thiết cho thiết kế máy giặt 
độc đáo của mình, và sau đó ông đã 
cầm bản vẽ của cô đến một tiệm xe 
gần nhà để họ giúp tạo ra cỗ máy. 

Cuối cùng, nó hoạt động còn tốt 
hơn những gì mà Jose dự đoán. Bộ 
khung bên ngoài được làm bằng hợp 

kim nhôm, và bên trong là lồng đựng 
đồ được kết nối với dây xích xe đạp 
và bàn đạp. Quần áo sẽ được bỏ vào 
bên trong lồng, cùng với nước nóng 
và bột giặt, ngâm trong 10 phút. Sau 
đó, bạn sẽ đạp bàn đạp để xoay quần 
áo bên trong lồng như thường thấy 
trên máy giặt. 

Để đưa nước ra ngoài thì bạn dùng 
một vòi nước nhỏ được gắn dưới 
chiếc máy, sau đó bạn cho nước sạch 
vào để giặt lại lần cuối. Đây là một 
sáng chế đơn giản và thông minh 
dành cho những gia đình ở khu vực 
nông thôn khó tiếp cận với những 
chiếc máy giặt bình thường. 

Phát minh của Jose đã được cựu 
tổng thống Ấn Độ Abdul Kalam trao 
tặng Giải thưởng Quốc Gia, vào năm 
18 tuổi cô đã đăng ký bằng sáng chế 
cho phát minh của mình và hiện tại, 
năm 20 tuổi, cô đang làm việc với 
chức vụ Nhà sáng chế tại Quỹ Quốc 
gia ở Ấn Độ, tiếp tục tạo ra những 
sáng chế độc đáo cho các gia đình 
nông thôn tại đất nước của cô. 

Theo Genk 
 

 Thùng rác thông minh biết nhận 
diện con người 

Với Nguyễn Đức Thông và Dương 
Minh Xuân, hai chàng sinh viên thích 
mày mò sáng tạo khoa học, một chiếc 
thùng rác thông minh không chỉ làm 
sạch môi trường mà còn phải biết… 
nhận diện được con người cũng như 
tiết kiệm năng lượng.  
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Xuất phát từ tình trạng vứt rác bừa 
bãi với ý thức kém của nhiều người, 
hai bạn Nguyễn Đức Thông và 
Dương Minh Xuân đã nghĩ đến việc 
cần cải thiện chất lượng môi trường 
xung quanh thông qua việc cải tiến 
thùng rác.  

Cùng là sinh viên lớp 14TDH1 
thuộc khoa Điện (ĐH Bách khoa – 
ĐH Đà Nẵng), Thông và Xuân đã 
cùng nhau mày mò và thực hiện ý 
tưởng. Sau nhiều nỗ lực, chiếc thùng 
rác thông minh với tên gọi đơn giản 
SmartBin đã ra đời. SmartBin có cấu 
tạo gồm 3 phần chính là phần nắp, 
phần thân và phần đáy thùng. 

Trong đó, phần nắp được lắp pin 
mặt trời và cảm biến nhận diện - phát 
hiện người đến. Phần thân bao gồm 2 
thùng con tương đương với 2 ngăn 
phân loại rác tái chế và không tái chế, 
có cảm biến phát hiện rác đầy, bộ 
điều khiển và ác-quy cùng than hoạt 
tính xử lý mùi hôi có trong rác thải. 
Phần đáy thùng sẽ xử lý nước thải với 
khay đựng nước thải được thiết kế 
hợp lý. 

Năng lượng từ ánh sáng mặt trời sẽ 
được nạp vào ắc-quy qua tấm pin trên 
phần nắp. Thùng rác sẽ hoạt động 
hoàn toàn bằng nguồn năng lượng 
“miễn phí” này. Nắp thùng rác sẽ tự 
động mở ra khi có người đến và đóng 
lại khi con người đi khỏi. Khi rác đầy 
thì hệ thống truyền dẫn tự động thông 
báo về trung tâm xử lý rác để xử lý 
kịp thời. Nước thải sẽ được đưa từ 

ngăn rác đến khay đựng thông qua 
ống lọc nhiều tầng với than hoạt tính, 
cát, sỏi. Trên thùng còn có hình ảnh 
minh họa và loa hướng dẫn nhắc nhở 
mọi người bỏ rác đúng loại. 

Thiết kế của SmartBin đảm bảo 
việc xử lý được tình trạng ô nhiễm 
môi trường do các loại thùng rác 
thông thường gây ra, cũng như góp 
phần tạo cảnh quan môi trường đô thị 
xanh - sạch - đẹp. 

Sản phẩm đã giành được Giải 
khuyến khích tại Cuộc thi “Monokon 
2016 - Internet of Things Now and 
Future” do Công ty Global CyberSoft 
Việt Nam tổ chức; giải ý tưởng trong 
cuộc thi nghiên cứu khoa học của 
khoa Điện, Trường ĐH Bách khoa; 
đồng thời giành giải ba tại Triển lãm 
sản phẩm Bách khoa Đà Nẵng - 
Techshow 2016. 

Theo khampha.vn 
 

 Nhật chế tạo robot siêu nhỏ điều 
khiển bằng ánh sáng 

Các nhà khoa học Nhật Bản đang 
phát triển robot động cơ hoạt động 
bằng năng lượng ánh sáng, có thể 
dùng để vận chuyển thuốc trong cơ 
thể người.  

Yoshiyuki Kageyama, Sadamu 
Takeda và các đồng nghiệp tại Khoa 
Hóa học, thuộc Đại học Hokkaido ở 
Nhật Bản đã thành công tạo ra một 
hợp chất hóa học, hay còn gọi là lắp 
ráp dạng tinh thể. Theo đó, chúng có 
thể di chuyển lặp đi lặp lại khi tiếp 
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xúc với ánh sáng xanh. 
Nhóm nghiên cứu tạo ra khối tinh 

thể lắp ráp này từ một hợp chất hữu 
cơ, được gọi là azobenzene. Loại hợp 
chất này thường được sử dụng trong 
sản xuất thuốc nhuộm và axit oleic, 
chúng thường được tìm thấy trong 
dầu ăn. 

Sau khi cho hợp chất vào ánh sáng 
xanh và quan sát dưới kính hiển vi, 
các nhà nghiên cứu phát hiện ra các 
tinh thể này có khả năng chuyển động 
liên tục. Và trong môi trường nước, 
chúng di chuyển như kiểu “bơi”. 
Chúng có khả năng uốn cong và bung 
ra tùy thuộc vào tỷ lệ “cis” và “trans” 
của azobenzene. Đặc biệt, khi cường 
độ của ánh sáng tăng, tần số dao động 
của chúng cũng tăng lên. 

Trong quá khứ, những robot siêu 
nhỏ xuất hiện một số hạn chế trong 
khả năng biến hình. Nhưng các lắp 
ráp tinh thể được tạo ra tại Đại học 
Hokkaido có một cơ chế chuyển đổi 
hai bước cho phép chuyển động dao 
động lặp đi lặp lại thường xuyên như 
đã nói. 

Do vậy, phát hiện mới được đánh 
giá là bước tiến quan trọng trên con 
đường hướng đến phát triển công 
nghệ vi robot, robot phân tử tương 
lai. Điều này có nghĩa là chúng ta có 
thể chiếu đèn flash vào những robot 
siêu nhỏ, điều khiển chúng chúng bơi 
qua dòng máu trong cơ thể hướng 
đến mục tiêu chính xác hoàn hảo như 
dự định. 

Các nhà nghiên cứu chưa có kế 
hoạch nào về việc thương mại hóa 
nhưng công nghệ này có thể sớm 
được áp dụng trong lĩnh vực y học. 

Theo khampha.vn 
 
 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY 
ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG 
DẪN XỬ LÝ ĐỐI VỚI TRƯỜNG 
HỢP TÊN DOANH NGHIỆP 
XÂM PHẠM QUYỀN SHCN (P1) 

Ngày 05/4/2016, Bộ Khoa học và 
Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
đã ký 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 xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp. 

 Theo đó, Thông tư này gồm 4 
chương và 12 điều, quy định chi tiết 
và hướng dẫn về căn cứ xác định tên 
doanh nghiệp (DN) xâm phạm quyền 
sở hữu công nghiệp (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 
sở hữu công nghiệp. 

 Đối tượng áp dụng của Thông tư 
này 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 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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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 
này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
20/5/2016. Dưới đây là nội dung quy 
định chi tiết trong thông tư: 

Chương I: Những quy định chung 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định chi tiết và 

hướng dẫn 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 
sở hữu công nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. DN thành lập theo quy định của 

Luật DN sử dụng tên DN đã đăng ký 
xâm phạm quyền SHCN.  

2. Chủ thể quyền SHCN đối với 
nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn 
địa lý đang được bảo hộ (sau đây gọi 
tắt là chủ thể quyền SHCN). 

3. 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. 

4. Phòng Đăng ký kinh doanh 
thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau 
đây gọi tắt là Phòng Đăng ký kinh 

doanh). 
5. Các tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 3. Thẩm quyền xử lý vi phạm 
và thực hiện việc thay đổi tên DN, 
thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
DN 

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

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

Chương II: Căn cứ xác định tên 
DN xâm phạm Quyền SHCN và 
các biện pháp khắc phục hậu quả 

Điều 4. Căn cứ xác định tên DN 
xâm phạm quyền SHCN 

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

Điều 5. Văn bản kết luận tên DN 
xâm phạm quyền SHCN 

Văn bản kết luận của cơ quan có 
thẩm quyền về việc sử dụng tên DN 
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xâm phạm quyền SHCN quy định tại 
Điểm a Khoản 4 Điều 19 Nghị định 
78/2015/NĐ-CP gồm: 

1. Kết luận thanh tra, kiểm tra của 
cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm 
phạm quyền SHCN quy định tại 
Khoản 1 Điều 3 Thông tư này. 

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

Điều 6. Biện pháp buộc thay đổi 
tên DN, loại bỏ yếu tố vi phạm trong 
tên DN 

1. 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. 

2. Khi Quyết định xử phạt vi phạm 
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: 

a) Đăng ký thay đổi tên DN; 
b) Thông báo bằng văn bản về việc 

thay đổi ngành, nghề kinh doanh của 
DN gửi Phòng Đăng ký kinh doanh; 

c) Các biện pháp khác theo quy 
định của pháp luật. 

3. 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. 

Điều 7. Biện pháp thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký 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 DN 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. (còn tiếp) 

Theo noip.gov.vn 
 
 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Đoàn giám sát Ủy ban thường 
vụ Quốc hội làm việc với Cục Sở 
hữu trí tuệ 

Thực hiện Nghị quyết số 1076/NQ-
UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội, ngày 17/6/2016, Đoàn 
Giám sát của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội đã có buổi làm việc tại Cục 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) (Bộ KH&CN).  

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Tham dự buổi làm việc, về phía 

Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội (UBTVQH) có ông Phan 
Xuân Dũng, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, 
Uỷ viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy 
ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường Quốc hội (Trưởng đoàn); ông 
Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
Quốc hội (Phó Trưởng đoàn thường 
trực); cùng các đại diện của Ủy ban 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 
Ủy ban Các vấn đề xã hội, Ủy ban 
Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, 
Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Tài 
chính - Ngân sách, Ủy ban Đối ngoại 
và Văn phòng Quốc hội. 

Về phía Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) và Cục SHTT có sự 
tham dự của ông Trần Việt Thanh, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN kiêm Cục 
trưởng Cục SHTT, ông Phan Ngân 
Sơn, Phó Cục trưởng Cục SHTT, đại 
diện của Văn phòng Bộ KH&CN, Vụ 
Pháp chế, cùng toàn thể cán bộ chủ 
chốt của Cục SHTT. 

Báo cáo với Ủy ban thường vụ 
Quốc hội về hoạt động SHTT giai 
đoạn 2005-2015, ông Phan Ngân Sơn 
cho biết Luật SHTT và các văn bản 
hướng dẫn thi hành đã được ban hành 
kịp thời, đáp ứng được yêu cầu quản 

lý nhà nước về SHTT và hội nhập 
kinh tế quốc tế. Với khung pháp luật 
tương đối đầy đủ và đồng bộ, các cá 
nhân, tổ chức của Việt Nam đã mạnh 
dạn hơn trong đầu tư nghiên cứu, 
phát triển khoa học, được thể hiện 
qua số lượng đơn đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp của người 
Việt Nam đang ngày một tăng lên. 

Trong giai đoạn 2005-2015, công 
tác đàm phán quốc tế về SHTT đạt 
được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh 
việc gia nhập điều ước quốc tế do 
WIPO và WTO quản lý, Cục SHTT 
cũng trực tiếp tham gia đàm phán nội 
dung SHTT trong các FTA thế hệ 
mới, bao gồm Hiệp định TPP, các 
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt 
Nam với EU, Liên minh hải quan 
Nga – Bê-la-rút – Ka-dắc-xtan, Liên 
minh kinh tế Á - Âu, Hàn Quốc, 
RCEP, v.v., đồng thời duy trì được 
lập trường về hệ thống bảo hộ SHTT 
phù hợp với trình độ phát triển của 
Việt Nam, cân bằng giữa quyền lợi 
của chủ sở hữu quyền SHTT và lợi 
ích chung của xã hội. Cục cũng chủ 
động mở rộng hoạt động hợp tác 
quốc tế về SHTT ở cấp độ đa phương 
và song phương nhằm phục vụ đắc 
lực cho quá trình phát triển của toàn 
bộ hệ thống SHTT ở Việt Nam. 

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, 
bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt 
động SHTT vẫn tồn tại một số hạn 
chế như quy định của một số văn bản 
còn chưa chi tiết, rõ ràng, dẫn đến 
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việc có nhiều cách hiểu và thi hành 
khác nhau, chưa phù hợp với mục 
tiêu của chính sách bảo hộ SHTT, cơ 
sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ 
công tác thẩm định đơn còn chưa đáp 
ứng được nhu cầu thực tế… 

Tại buổi làm việc, các thành viên 
Đoàn giám sát đã đặt nhiều câu hỏi 
cho Cục SHTT nhằm làm rõ những 
nội dung được báo cáo, những tồn tại, 
thực trạng của hoạt động SHTT trong 
thời gian qua và đưa ra một số kiến 
nghị, đề xuất. Để qua đó, Cục SHTT 
cùng với các cơ quan lập pháp, hành 
pháp đưa ra được những chính sách, 
quy định tạo điều kiện cho phát triển 
hoạt động SHTT, thúc đẩy công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./. 

Theo noip.gov.vn 
 

 Sôi động ngày hội kinh doanh ý 
tưởng Demo Day 2016 

11 doanh nghiệp khởi nghiệp đã 
trình bày, giới thiệu ý tưởng sản 
phẩm, mô hình kinh doanh,… trước 
các nhà quản lý, nhà đầu tư trong 
nước và quốc tế tại sự kiện Ngày hội 
đầu tư - Demo Day 2016 diễn ra sáng 
16/7, do Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tổ chức. 

Sự kiện này nằm trong chuỗi 
chương trình năm 2016 của Đề án 
“Thương mại hóa công nghệ theo mô 
hình Thung lũng Silicon tại Việt Nam 
- Vietnam Silicon Valley (VSV) của 
Bộ KH&CN nhằm tạo điều kiện cho 
các nhóm khởi nghiệp thuộc Đề án 

gặp gỡ trực tiếp, tìm kiếm cơ hội từ 
các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước 
và quốc tế. 

Trong năm thứ hai tổ chức, Demo 
Day 2016 có 11 nhóm khởi nghiệp 
tham gia thuyết trình, giới thiệu các 
dự án, những gì họ đã, đang và sẽ làm 
để giúp cuộc sống tiện nghi, tốt đẹp 
hơn nhằm thu hút các nhà đầu tư. 
Trước khi tham dự Demo Day, 11 
nhóm khởi nghiệp đã được tuyển 
chọn kỹ lưỡng từ hàng trăm hồ sơ 
đăng ký. Họ đã nhận được vốn đầu tư 
10.000 USD từ Đề án và trải qua 4 
tháng huấn luyện trong Tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh. Sau quá trình tập 
huấn nói trên, các nhóm khởi nghiệp 
đã hoàn thiện ý tưởng, mô hình kinh 
doanh, đã có sản phẩm, thị trường và 
sẵn sàng nhận đầu tư để mở rộng hoạt 
động kinh doanh của mình. 

Đề án VSV do Bộ KH&CN giao 
Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN và Văn phòng Phối 
hợp phát triển môi trường KH&CN 
nghiên cứu, triển khai từ năm 2013. 
Mục tiêu cơ bản của Đề án là tạo ra 
một hệ sinh thái gồm các startup 
được đào tạo, tư vấn trong chương 
trình đào tạo hỗ trợ khởi nghiệp (BA) 
để thu hút vốn đầu tư mạo hiểm nhằm 
xây dựng hệ thống doanh nghiệp 
KH&CN thành công. Theo đó, doanh 
nghiệp phải có sản phẩm đáp ứng nhu 
cầu thị trường, mô hình, chiến lược 
kinh doanh khả thi, có đội ngũ đủ 
năng lực thực hiện. Đồng thời tạo 
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môi trường để thu hút chất xám thông 
qua xây dựng hệ thống BA, tạo môi 
trường đầu tư thuận lợi, kết hợp 
nguồn vốn ngân sách để thu hút 
nguồn vốn đầu tư mạo hiểm tư nhân, 
đặc biệt từ nước ngoài. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 50 doanh nghiệp nước ngoài 
tham gia Techmart Hanoi 2016 

Tại buổi hội nghị giới thiệu 
Techmart Hanoi 2016 diễn ra sáng 
nay (15/7), bà Lê Thị Khánh Vân - 
Phó Cục trưởng, Cục Thông tin khoa 
học và công nghệ quốc gia cho biết, 
Techmart Hanoi 2016 sắp diễn ra sẽ 
có quy mô lớn với sự tham gia của 
khoảng 390 đơn vị, trong đó có 50 
đơn vị nước ngoài. Đây là sự kiện do 
UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Bộ 
KH&CN tổ chức nhằm gắn kết hoạt 
động nghiên cứu khoa học với sản 
xuất kinh doanh, qua đó phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

Techmart Hanoi 2016 với chủ đề 
“Liên kết cùng hội nhập và phát triển 
bền vững” nhằm mục đích tăng 
cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo 
với sản xuất, kinh doanh; Xúc tiến 
chuyển giao công nghệ tiên tiến, 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
KH&CN, sản phẩm công nghệ cao; 
Thúc đẩy hợp tác và chuyển giao 
công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ; 
Phát triển thị trường KH&CN... 

Tại Techmart Hanoi 2016 sẽ trưng 
bày, giới thiệu, chào bán các công 

nghệ, thiết bị tiên tiến trong nước, 
đồng thời thu hút đầu tư và chuyển 
giao công nghệ hiện đại từ nước 
ngoài phục vụ phát triển các ngành 
kinh tế trọng điểm của Hà Nội và 
vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. 
Các DN cũng sẽ có cơ hội chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật và các thành tựu 
KHCN vào sản xuất, nhờ đó nâng cao 
năng lực cạnh tranh. 

 
Bên cạnh những công nghệ, thiết bị 

phục vụ, hỗ trợ sản xuất, Techmart 
còn cho phép tiến hành giao dịch, 
mua bán những sản phẩm thương mại 
là kết quả của việc ứng dụng thành 
tựu nghiên cứu khoa học, công nghệ, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất. 

Chợ Công nghệ và Thiết bị 
(Techmart) Hà Nội 2016 sẽ được tổ 
chức từ ngày 29/9/2016 - 2/10/2016, 
với sự tham gia của các đơn vị hoạt 
động khoa học công nghệ (KHCN) ở 
cả trong và ngoài nước. 

Theo vietq.vn 
 

 Cục Sở hữu trí tuệ làm việc với 
Đoàn chuyên gia SHTT Hàn Quốc 

Ngày 22/7/2016, tại Hà Nội đã diễn 
ra buổi làm việc giữa Cục SHTT với 
Đoàn chuyên gia SHTT Hàn Quốc 
nhằm triển khai Dự án APEC về xây 
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dựng cuốn sách “Hướng dẫn về chu 
kỳ kinh doanh SHTT cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ”.  

Buổi làm việc tập trung vào việc 
xây dựng cuốn sách liên quan đến 
hướng dẫn về chu kỳ kinh doanh 
SHTT cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ của APEC, trong đó có doanh 
nghiệp của Việt Nam. Nội dung của 
cuốn sách tập trung vào hai trụ cột 
chính là: làm thế nào để tạo ra quyền 
SHTT và khai thác quyền SHTT sau 
khi được xác lập quyền như thế nào 
để có hiệu quả cao. Cụ thể, phía Hàn 
Quốc mong muốn tìm hiểu và đặt ra 
nhiều câu hỏi khảo sát xung quanh ba 
vấn đề chính là: Cách thức hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc 
phân tích bản đồ sáng chế bao gồm 
phân tích mang tính định lượng và 
định tính để định hướng chiến lược 
của doanh nghiệp trong hoạt động 
nghiên cứu và triển khai; Cách thức 
xây dựng hệ thống và phương pháp 
định giá tài sản trí tuệ của doanh 
nghiệp đặc biệt là sáng chế; Có nên 
hay không cử chuyên gia quản lý 
sáng chế đến các trường đại học và 
viện nghiên cứu trong một thời gian 
nhất định nhằm hỗ trợ quản lý và 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
về sở hữu trí tuệ. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó 
Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân 
Sơn khẳng định: Việt Nam sẽ tạo 
điều kiện tốt nhất để hỗ trợ trong việc 
hoàn thành cuốn sách của dự án mà 

Hàn quốc đang thực hiện. Ông nhấn 
mạnh cuốn sách sau khi hoàn thành 
sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp 
của các nước trong khu vực trong đó 
có doanh nghiệp Việt Nam. Ông đánh 
giá cao về hệ thống SHTT Hàn Quốc 
với lượng đơn đăng ký quốc gia đứng 
vào top cao của thế giới. Vì vậy buổi 
làm việc cũng là cơ hội để phía Việt 
Nam học hỏi kinh nghiệm từ nước 
bạn. Ông đề nghị phía Hàn Quốc chia 
sẻ kinh nghiệm về hệ thống SHTT 
Hàn Quốc, đặc biệt là về cơ chế chính 
sách của nhà nước dành cho doanh 
nghiệp vừa và nhỏ và các trường đại 
học, viện nghiên cứu. 

Theo Noip.gov.vn 
 

 Mời tham dự tuần lễ SHTT 
Singapore 2016 

Từ ngày 22-24/8/2016, Tuần lễ Sở 
hữu trí tuệ Singapore 2016 sẽ được tổ 
chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển 
lãm Marina Bay Sands, Singapore. 

Tuần lễ SHTT là một sự kiện 
thường niên tại Singapore. Tuần lễ 
SHTT 2016 do Cơ quan SHTT 
Singapore (IPOS), Viện hàn lâm 
SHTT, Văn phòng Các vấn đề quốc 
tế IPOS và Viện Định giá SHTT phối 
hợp tổ chức. Được tổ chức năm thứ 5 
liên tiếp, Tuần lễ SHTT Singapore đã 
trở thành diễn đàn hàng đầu ở châu Á 
dành cho lãnh đạo các doanh nghiệp 
và các điển hình thành công của hệ 
sinh thái SHTT kết nối và trao đổi 
thông tin. Tuần lễ SHTT 2016 sẽ do 
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Bộ trưởng Bộ Tư pháp Singapore, bà 
Indranee Rajah, khai mạc. 

Với chủ đề “Hỗ trợ Chu kỳ đổi mới 
từ SHTT”, sự kiện chủ đạo của Tuần 
lễ “Diễn đàn toàn cầu về Đổi mới từ 
SHTT” sẽ góp phần nâng cao hiểu 
biết về các cơ hội mới mà SHTT có 
thể đem lại với tư cách một loại hình 
trí tuệ mới và cách thức SHTT được 
sử dụng như một công cụ tạo nên các 
thành quả đổi mới. Diễn đàn sẽ được 
tổ chức trong hai ngày 23-24/8/2016 
tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm 
Marina Bay Sands, Singapore. 

Cũng trong khuôn khổ của Tuần lễ 
SHTT 2016, Triển lãm Hệ sinh thái 
SHTT được tổ chức cùng ngày và tại 
cùng địa điểm nêu trên. Triển lãm mở 
cửa cho công chúng tự do tham quan, 
và là diễn đàn để các doanh nghiệp 
dịch vụ SHTT giới thiệu về mình. 
Trong thời gian diễn ra Triển lãm, sẽ 
có các buổi nói chuyện miễn phí về 
sở hữu trí tuệ. 

Chi tiết về Tuần lễ Sở hữu trí tuệ 
Singapore 2016 có thể xem thêm tại 
https://www.ipos.gov.sg/ipweek2016. 

Theo Noip.gov.vn 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Tôn vinh 79 thương hiệu vàng 
nông nghiệp Việt Nam 2016 

Ngày 10-7, tại Hà Nội, Tổng hội 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Việt Nam đã tổ chức Lễ tôn vinh 79 
“Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt 
Nam 2016". 

 
Trong gần 4 tháng qua, Ban tổ 

chức đã tiến hành khảo sát bình chọn 
ngẫu nhiên hơn 650 sản phẩm nông 
nghiệp của tất cả các vùng miền trên 
cả nước, kết quả trong số đó có 378 
sản phẩm được người tiêu dùng đánh 
giá cao. 

Dựa trên Điều lệ chương trình bình 
chọn “Thương hiệu Vàng Nông 
nghiệp Việt Nam” đã được Ban 
thường vụ Tổng hội Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Việt Nam phê 
duyệt, Hội đồng Bình chọn Trung 
ương đã chọn ra được 79 thương 
hiệu, sản phẩm nông nghiệp có chất 
lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng để 
trao danh hiệu “Thương hiệu Vàng 
Nông nghiệp Việt Nam 2016”. 

Một số đơn vị điển hình có thương 
hiệu/sản phẩm đạt danh hiệu 
“Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt 
Nam 2016” có thể kể tới như: Công 
ty CP supe phốt phát và hóa chất Lâm 
Thao; Thương hiệu sữa TH True milk 
(Công ty CP Chuỗi thực phẩm TH); 
Công ty CP giống cây trồng miền 
Nam; Công ty TNHH giống gia cầm 
Minh Dư; Công ty TNHH Ba Huân… 

Trong khuôn khổ chương trình, 
Ban tổ chức đã thực hiện 2 cuộc tọa 
đàm về chủ đề: “Xây dựng thương 
hiệu cho nông sản và sản phẩm nông 
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nghiệp Việt Nam để nâng cao sức 
cạnh tranh” và “Phát triển bền vững 
ngành nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, nâng cao chất lượng, sức 
cạnh tranh của sản phẩm nông 
nghiệp”.  

Theo baohaiquan.vn 
 

 Sản phẩm của Vedan đạt 
Thương hiệu vàng nông nghiệp 
Việt Nam năm 2016 

Tổng hội Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Việt Nam vừa tổ chức 
tôn vinh cho 79 doanh nghiệp đạt 
Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt 
Nam năm 2016, trong đó Công ty 
CPHH Vedan Việt Nam có hai sản 
phẩm: phân hữu cơ khoáng Vedagro 
dạng viên và sản phẩm phụ gia thức 
ăn chăn nuôi Vedafeed dạng viên 
được được vinh danh tại buổi lễ. 

Là một doanh nghiệp có thế mạnh 
về công nghệ sinh học, qua nhiều 
năm nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ tiên tiến, Công ty Vedan Việt 
Nam đã thành công trong quá trình 
thu hồi và tái chế nguồn tài nguyên 
hóa từ dịch cái sau lên men để sản 
xuất ra sản phẩm phụ gia thức ăn 
chăn nuôi Vedafeed dạng viên và 
phân hữu cơ khoáng Vedagro dạng 
viên đáp ứng nhu cầu thị trường về 
dinh dưỡng, hữu cơ cao cho sản 
phẩm nông nghiệp sạch. Các sản 
phẩm của Vedan được tôn vinh lần 
này đều là những sản phẩm có chất 
lượng cao và được sản xuất bằng 

công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý 
sản xuất nghiêm ngặt, sản phẩm đạt 
các chứng nhận ISO 9001, ISO/IEC 
17025, GMP+B2, ISO 14001,… 
Đồng thời được các cơ quan quản lý 
nhà nước công nhận theo quy định. 

Theo baohaiquan.vn 
 

 Apple vừa tốn tới 25 triệu USD 
để giải quyết một vụ kiện vi phạm 
bằng sáng chế 

Để kết thúc một vụ kiện vi phạm 
bằng sáng chế kéo dài nhiều năm 
nay, Apple vừa chi trả cho Network-1 
Technologies số tiền lên đến 25 triệu 
USD. 

Apple vừa chính thức xác nhận 
việc công ty phải chi trả 25 triệu USD 
để giải quyết một vụ kiện vi phạm 
bằng sáng chế với Mirror World 
Technologies – công ty con của 
Network-1 Technologies. Vụ kiện 
diễn ra từ năm 1999 với một bằng 
sáng chế có số hiệu "No. 6,006,227", 
mô tả về một hệ thống lưu trữ tài liệu 
theo thứ tự thời gian, tương tự như 
Cover Flow của Apple hay Time 
Machine. 

Theo các điều khoản của thỏa 
thuận, Apple sẽ chi trả để nhận được 
giấy phép không độc quyền của 227 
bằng sáng chế mà Apple sẽ hết hiệu 
lực sử dụng trong năm 2016. Cùng 
với đó là một số quyền liên quan đến 
bằng sáng chế mà Apple và Network-
1 đang tranh chấp. 

Theo genk.vn 


