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NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA BÁO 
CHÍ TRONG VIỆC NÂNG CAO 
HIỆU QUẢ THỰC THI QUYỀN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Ngày 09/8/2016, tại Hà Nội, Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) phối hợp với Dự án Văn phòng 
Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ 
chức chương trình tọa đàm “Nâng 
cao hiệu quả thực thi quyền Sở hữu 
trí tuệ và vai trò của báo chí”. 

 
Theo ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục 

trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), 
thời gian qua tình trạng xâm phạm 
SHTT, sản xuất, buôn bán hàng giả ở 
Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp với 
nhiều thủ đoạn tinh vi. Tình trạng vi 
phạm bản quyền tác giả trong hầu hết 
các lĩnh vực của nền kinh tế, từ hàng 
tiêu dùng thông thường đến các loại 
hàng hóa có giá trị cao… Hiện nay, 
nổi cộm lên vấn đề vi phạm bản 
quyền trong môi trường internet, các 
hành vi sao chép và phổ biến trái 

phép diễn ra thường xuyên và khó 
kiểm soát. 

Theo Cục Quản lý thị trường, 6 
tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị 
trường đã phát hiện và xử lý 925 vụ, 
xử phạt trên 5,5 tỷ đồng, trị giá hàng 
vi phạm trên 4,5 tỷ đồng về giả mạo 
nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, bao bì; xử 
lý 222 vụ, phạt trên 734 triệu đồng, 
trị giá tang vật ước tính trên 5,3 tỷ 
đồng vi phạm giả về tem, nhãn bao bì 
hàng hóa và xử phạt 194 vụ, phạt trên 
1,4 tỷ đồng, trị giá tang vật trên 1,6 tỷ 
đồng. 

Cũng theo số liệu từ Cục SHTT 
cho thấy, 6 tháng đầu năm 2016, đơn 
vị đã tiếp nhận 26707 đơn về bảo hộ 
quyền SHTT. Trong đó, bảo hộ về 
sáng chế là 2.399 đơn, kiểu dáng 
công nghiệp là 1.325, nhãn hiệu đăng 
ký Quốc gia là 19.723 và nhãn hiệu 
đăng ký quốc tế chỉ định Việt Nam là 
3.016 đơn… 

Ông Nishiyama Tomohiro, Cố vấn 
dự án JICA cho biết: mục tiêu của dự 
án này nhằm phổ biến rộng rãi quyền 
SHTT tại Việt Nam. Tuy nhiên, để 
người dân hiểu và ý thực được thì cần 
rất nhiều thời gian. Do đó, báo chí sẽ 
là kênh thông tin quan trọng, là cầu 
nối để chuyển tải nội dung quyền 
SHTT đến với người dân. Đồng thời, 
ông Nishiyama Tomohiro cũng nhấn 
mạnh vai trò công tác truyền thông 
trong việc tuyên truyền sâu rộng đến 
người tiêu dùng. Để có thể hiểu hết 
về tác hại của việc xâm phạm quyền 
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SHTT, quyền bảo hộ SHTT từ đó họ 
tự giác không tham gia mua hàng giả, 
vi phạm SHTT. 

Việc nâng cao giải pháp hoàn thiện 
về hệ thống pháp luật, triển khai các 
biện pháp đấu tranh phòng chống tội 
phạm xâm phạm SHTT thì việc nâng 
cao ý thức của người tiêu dùng trong 
việc chống lại hàng giả, hàng nhái 
cần được coi là vấn đề trọng tâm. Bên 
cạnh đó, vai trò công tác truyền thông 
đặc biệt quan trọng.  

Tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu 
cho rằng, hàng giả xâm phạm SHTT 
không chỉ được sản xuất trong nước 
mà còn được sản xuất ở nước ngoài 
sau đó đưa vào tiêu thụ trong nước 
bằng nhiều đường, cả chính ngạch và 
tiểu ngạch. Tình trạng vi phạm bản 
quyền tác giả trong hầu hết các lĩnh 
vực vẫn diễn ra phức tạp. Các hành vi 
xâm phạm bản quyền như in sách lậu, 
sử dụng các tác phẩm âm nhạc, điện 
ảnh, ghi âm, ghi hình mà không trả 
tiền cho các chủ thể quyền tác giả, 
quyền liên quan… khá phổ biến. Vấn 
đề vi phạm bản quyền càng trở nên 
phức tạp hơn trong môi trường 
internet, vì tại đây người sử dụng dễ 
dàng thực hiện các hành vi sao chép 
và phổ biến trái phép. 

Bởi vậy, để nâng cao hiệu quả thực 
thi quyền SHTT cần từng bước nâng 
cao dân trí, làm cho toàn dân hiểu 
được tác hại của việc xâm phạm 
quyền sở hữu, quyền bảo hộ SHTT, 
từ đó hiểu được quyền lợi và nghĩa 

vụ của cá nhân, đơn vị, tổ chức mình. 
Từ đó, người dân sẽ tự giác không sử 
dụng hàng giả, hàng vi phạm quyền 
SHTT; đồng thời tích cực tham gia 
cùng lực lượng chức năng phòng 
ngừa và ngăn chặn có hiệu quả vi 
phạm và tội phạm trong lĩnh vực này. 
Vì vậy, vai trò công tác truyền thông 
đặc biệt quan trọng trong việc nâng 
cao hiệu quả thực thi quyền SHTT, 
góp phần nâng cao ý thức của người 
tiêu dùng chống lại hàng giả, hàng 
nhái trên thị trường. 

(TH dangcongsan +noip) 
 
XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG NGHIỆP 'LUỒN LÁCH' 
PHỨC TẠP  

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN), 
trong 6 tháng đầu năm 2016, cơ quan 
này 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. 

Cụ thể, Thanh tra Bộ KH&CN đã 
chủ trì và phối hợp, tiến hành thanh 
tra đối với 25 tổ chức, cá nhân có dấu 
hiệu xâm phạm quyền SHCN, xử 
phạt với số tiền gần 1 tỷ đồng. 

Các hành vi xâm phạm quyền đối 
với các đối tượng Sở hữu công 
nghiệp bị xử lý, theo Thanh tra Bộ 
KH&CN 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 
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sản phẩm xâm phạm bị xử lý là các 
sản phẩm thời trang, lương thực, thực 
phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, thép 
xây dựng, thiết bị điện, điện tử... 

 
(Thanh tra Bộ KH&CN đã tổ chức tiêu hủy 

tang vật vi phạm quyền Sở hữu công nghiệp 
năm 2015) 

Riêng trong lĩnh vực bản quyền 
phần mềm, đợt thanh tra đầu tiên sau 
“Tháng hưởng ứng ngày SHTT Thế 
giới vì mục tiêu hội nhập” đã được 
thực hiện ở các doanh nghiệp tại địa 
bàn phía Nam, gồm Công ty TNHH 
Tỷ Hùng, Công ty TNHH Dược 
Phẩm AAA ( có trụ sở tại TP.HCM), 
Công ty TNHH May Mặc Alliance 
One (có trụ sở tại Bến Tre). Đoàn 
thanh gồm Thanh tra Bộ Văn hóa Thể 
thao & Du lịch (BVHTTDL) phối 
hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống 
tội phạm sử dụng công nghệ cao 
(C50, Bộ Công an) đã kiểm tra 247 
máy tính, phát hiện hơn 500 phần 
mềm không phép. Theo ước tính của 
chủ sở hữu, phần mềm vi phạm mà 3 
doanh nghiệp này sử dụng có giá trị 
khoảng 3 tỷ đồng. 

Ông Trần Minh Dũng - Chánh 
Thanh tra Bộ KH&CN cho biết: 

“Tiếp theo tháng tuyên 
truyền  “Tháng hưởng ứng Ngày 
SHTT Thế giới vì mục tiêu hội 
nhập”, trong thời gian tới các hoạt 
động thanh tra, kiểm tra sẽ tiếp tục 
được đẩy mạnh trên toàn quốc trong 
lĩnh vực sở hữu công nghiệp, phần 
mềm máy tính… để đạt được mục 
tiêu bảo hộ hiệu quả quyền SHTT của 
Việt Nam, giữ vững các cam kết 
Quốc tế về SHTT.” 

Là đơn vị hỗ trợ Bộ KH&CN tổ 
chức chương trình này trong 2 năm 
liên tiếp, Ông Roland Chan, Giám 
đốc cấp cao phụ trách Chương trình 
tuân thủ, khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương của BSA - Liên minh Phần 
mềm chia sẻ: “Chúng tôi thực sự 
đánh giá rất cao nỗ lực rất lớn của Bộ 
KH&CN và các thành viên Chương 
trình phối hợp hành động về phòng, 
chống xâm phạm quyền SHTT giai 
đoạn II (2012-2015) (gọi tắt là 
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 Khảo sát Phần mềm Toàn cầu 
mới công bố của BSA - Liên minh 
Phần mềm vào ngày 25/5/2016. Giảm 
3 điểm là một con số lớn và ấn 
tượng.” 
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“Tôi tin tưởng rằng, những chương 
trình tuyên truyền toàn diện, song 
song với việc đẩy mạnh các hoạt 
động thực thi, sự phối hợp hành động 
chặt chẽ của 9 cơ quan thực thi trong 
Chương trình 168 sẽ giúp Việt Nam 
đạt được các mục tiêu đề ra trong 
công cuộc bảo hộ quyền SHTT, tuân 
thủ các cam kết Quốc tế”, ông Roland 
Chan chia sẻ thêm. 

Trong nhiều năm qua, Bộ 
KH&CN, với vai trò là cơ quan 
thường trực Chương trình 168 đã có 
nhiều hoạt động hợp tác tích cực với 
các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy 
mạnh mẽ hoạt động tuyên truyền để 
nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ 
quyền SHTT. Trong đó, “Tháng 
hưởng ứng Ngày SHTT Thế giới vì 
mục tiêu hội nhập” được Bộ KH&CN 
phối hợp với BSA - Liên minh Phần 
mềm tổ chức bước sang năm thứ 2, 
hoạt động này được các tổ chức, cộng 
đồng trong và ngoài nước đánh giá 
cao về tính hiệu quả đối với mục tiêu 
bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam. 

Tổng kết chương trình “Tháng 
hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế 
giới vì mục tiêu hội nhập” 

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

Đây là hoạt động chuyên đề về 
SHTT do Bộ KH&CN chủ trì, phối 

hợp với các Bộ/ngành là thành viên 
của Chương trình phối hợp hành 
động về phòng, chống xâm phạm 
quyền SHTT giai đoạn II (2012-
2015) (gọi tắt là Chương trình 168). 
Đây là năm thứ 2 chương trình được 
triển khai liên tiếp và đã mang lại 
những tác động tích cực rõ ràng tới 
công cuộc bảo hộ và thực thi quyền 
SHTT tại Việt Nam. 

Cùng với nhiều hoạt động tuyên 
truyền quan trọng đã diễn ra, các hoạt 
động thực thi quyền SHTT được đẩy 
mạnh trên toàn quốc. “Tháng hưởng 
ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới vì 
mục tiêu hội nhập” kỳ vọng sẽ tạo đà 
để 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. 

Đại diện cơ quan thực thi, ông Trần 
Minh Dũng, Chánh Thanh tra Bộ 
KH&CN cho biết: “Thực hiện chỉ 
đạo của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ 
KH&CN là đầu mối, phối hợp với 
BSA - Liên minh phần mềm triển 
khai các hoạt động của “Tháng 
hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế 
giới vì mục tiêu hội nhập” gắn giữa 
tuyên truyền, giáo dục và hoạt động 
thực thi nhằm nâng cao nhận thức về 
vai trò và ý nghĩa của quyền SHTT 
đối với phát triển của xã hội; đẩy 
mạnh việc xác lập, khai thác, phát 
triển và thực thi quyền SHTT; bảo 
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đảm quyền SHTT thực sự trở thành 
động lực thúc đẩy phát triển khoa học 
- công nghệ nói riêng và kinh tế - xã 
hội nói chung; Tạo ra nhận thức trong 
toàn xã hội để thực hiện các cam kết 
quốc tế về SHTT, đặc biệt là các cam 
kết trong Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP)”. 

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 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 TPP, để 
giúp các doanh nghiệp nắm bắt được 
cơ hội cũng như có kế hoạch chuẩn bị 
để tuân thủ đúng những cam kết này. 

Đặc biệt, Hội nghị tổng kết 
Chương trình 168 giai đoạn II (từ 
năm 2012 đến năm 2015) do Bộ 
KH&CN phối hợp với 8 Bộ/ngành tổ 
chức 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. 

(Theo VietQ.vn) 
 

 
 
 

 
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO ĐỘC 
QUYỀN  

Phải khẳng định rằng logo mang 
một sức mạnh tiềm tàng, trong mọi sự 
kiện việc sử dụng logo trên sản phẩm 
đóng vai trò xây dựng hỉnh ảnh 
thương hiệu của một doanh nghiệp. 

Với một khía cạnh nào đó, logo 
được coi là “người đại diện” của một 
doanh nghiệp. Chính vì vậy, đăng ký 
logo là một điều kiện tất yếu đối với 
doanh nghiệp. 

- Thủ tục cần thiết để đăng ký: 
+ Mẫu logo độc quyền;  
+ Đăng ký logo hình ảnh, đăng ký 

logo chữ; 
+ Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng 

nhận đăng ký logo độc quyền (theo 
mẫu); 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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+ Giấy uỷ quyền (gửi lại cho khách 
hàng sau khi nhận được thông tin yêu 
cầu đăng ký); 

Phần danh mục các hàng hóa, dịch 
vụ mang nhãn hiệu trong tờ khai phải 
được liệt kê rõ ràng các sản phẩm, 
dịch vụ mang nhãn hiệu (logo) và 
phải được phân nhóm phù hợp với 
Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, 
dịch vụ theo Thỏa ước Nice. 

Theo luật định, thời gian kể từ khi 
nộp đơn đến khi được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc 
quyền (logo) là từ 10 - 12 tháng (với 
điều kiện là logo đáp ứng các điều 
kiện bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn 
hiệu và đơn đăng ký nhãn hiệu không 
bị sửa đổi, bổ sung hoặc bị phản đối). 

- Qui chế sử dụng độc quyền logo 
nếu logo thương hiệu độc quyền yêu 
cầu bảo hộ là logo độc quyền tập thể. 

- Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn 
hợp pháp nếu người nộp đơn thụ 
hưởng quyền nộp đơn của người 
khác. 

- Bản sao đơn đầu tiên hoặc Giấy 
chứng nhận trưng bày triển lãm nếu 
trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu 
tiên theo Điều ước quốc tế. 

- Tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải 
thưởng, huy chương nếu logo thương 
hiệu độc quyền chứa đựng các thông 
tin đó. 

- Giấy phép của cơ quan có thẩm 
quyền, nếu trên độc quyền logo có sử 
dụng các biểu tượng, tên riêng... 

(Theo baohothuonghieu.com) 

VẤN NẠN BÁO ĐỘNG VỀ XÂM 
PHẠM NHÃN HIỆU  

Doanh nghiệp bị thiệt hại 
Theo thống kê của Bộ Khoa học & 

Công nghệ, số vụ vi phạm quyền Sở 
hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng có diễn 
biến phức tạp tại Việt Nam. Các vụ vi 
phạm thương hiệu, nhãn hiệu của các 
doanh nghiệp nổi tiếng xảy ra trong 
nhiều lĩnh vực ngành hàng từ hàng 
hóa tiêu dùng như quần áo, thuốc lá, 
thực phẩm, đồ uống, … đến các loại 
máy móc công nghiệp.... Hàng giả, 
hàng nhái bày bán công khai trên thị 
trường với giá rẻ chỉ bằng một nửa, 
thậm chí chỉ bằng một phần ba so với 
hàng thật. 

Trong giai đoạn 2012 - 2015, lực 
lượng chức năng đã tiếp nhận 18.329 
vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền 
SHTT, sản xuất và buôn bán hàng 
giả; phạt hành chính với số tiền lên 
tới trên 73 tỷ đồng; khởi tố 120 vụ án 
về hàng giả và xâm phạm SHTT với 
196 bị can; cơ quan kiểm sát đã truy 
tố 84 vụ với 140 bị can. 

Hành vi vi phạm quyền SHTT nói 
chung và xâm phạm nhãn hiệu nói 
riêng đã làm tổn hại cho doanh 
nghiệp sản xuất chân chính, gây 
nhầm lẫn, suy giảm lòng tin của 
khách hàng vào các sản phẩm đã 
đăng ký bảo hộ, đồng thời gây thiệt 
hại cho người tiêu dùng khi mua phải 
hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu. 

Có thể lấy sản phẩm máy biến áp 
truyền tải & phân phối của Tập đoàn 
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ABB, một Tập đoàn hàng đầu trên 
thế giới về công nghệ điện và tự động 
hóa có trụ sở tại Zurich, Thụy Sỹ là 
một ví dụ. Là một nhà sản xuất máy 
biến áp hàng đầu thế giới, mỗi năm 
Tập đoàn ABB sản xuất và đưa hơn 
2.000 máy biến áp truyền tải và 
500.000 máy biến áp phân phối lên 
lưới điện. Tại Việt Nam, ABB (Công 
ty TNHH ABB, website: abb.com.vn) 
là nhà đầu tư nước ngoài duy nhất sản 
xuất máy biến áp có trụ sở và nhà 
máy biến áp tại Km9, Quốc lộ 1A, P. 
Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội. 

Tuy nhiên, trong rất nhiều doanh 
nghiệp xâm phạm nhãn hiệu và lợi 
dụng uy tín của nhãn hiệu ABB trên 
thị trường, có thể nêu điển hình hai 
doanh nghiệp vi phạm là Công ty Cổ 
phần Máy biến thế ABB Việt Nam 
(trụ sở tại cụm công nghiệp Hà Bình 
Phương, Thường Tín, Hà Nội) và 
Công ty TNHH ABB Việt Nam (trụ 
sở tại Đông Anh, Hà Nội; website: 
bienapabb.vn). Hai doanh nghiệp này 
sử dụng dấu hiệu “ABB” trong tên 
doanh nghiệp, sản phẩm máy biến thế 
tương tự với nhãn hiệu và tên thương 
mại đang được bảo hộ của Tập đoàn 
ABB, khiến người tiêu dùng nhầm 
lẫn với sản phẩm cùng loại của Tập 
đoàn ABB. 

Cần xử lý triệt để 
Sở dĩ việc xâm phạm nhãn hiệu, 

quyền SHTT vẫn tồn tại phổ biến, 
xuất phát từ sự thiếu thông tin, hiểu 
biết của doanh nghiệp nhưng cũng có 

nhiều doanh nghiệp cố tình lợi dụng 
sự nổi tiếng của các thương hiệu để 
trục lợi. Bên cạnh đó, còn thiếu sự 
kết nối của các cơ quan quản lý nhà 
nước trong việc cấp giấy phép đăng 
ký kinh doanh. 

Theo các quy định của pháp luật 
hiện hành về đăng ký doanh nghiệp, 
thì việc sử dụng tên thương mại, nhãn 
hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá 
nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên 
riêng hay gắn trên sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ của doanh nghiệp đã 
đăng ký bảo hộ mà không được chấp 
thuận của chủ sở hữu thì coi như đã 
vi phạm về Sở hữu công nghiệp, xâm 
phạm quyền đối với nhãn hiệu. 

Xét về trường hợp sản phẩm máy 
biến thế của một số doanh nghiệp 
trong nước gắn nhãn hiệu ABB đã 
được bảo hộ, rõ ràng các doanh 
nghiệp này đang xâm phạm quyền 
SHTT của ABB. Thế nhưng việc xử 
lý vi phạm giữa các cơ quan quản lý 
vẫn không triệt để và nhất quán. 

Luật sư Phạm Duy Khương, Giám 
đốc Công ty Cổ phần Tư vấn S&B 
(SB LAW) cho rằng, việc doanh 
nghiệp được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh không đồng 
nghĩa với việc công ty được coi là 
không xâm phạm quyền đối với tên 
thương mại và nhãn hiệu theo quy 
định của Luật SHTT. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong 
bối cảnh hội nhập sâu rộng với nhiều 
cam kết thúc đẩy lành mạnh hóa thị 
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trường, trong đó có quyền SHTT thì 
các cơ quan chức năng nên sớm giải 
quyết những yêu cầu chính đáng của 
doanh nghiệp. Điều này không chỉ 
góp phần tạo môi trường kinh doanh 
lành mạnh, công bằng mà còn góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh, 
thu hút đầu tư nước ngoài.  

(Theo laodong.com.vn) 
 

CHI 5 TỶ/NGÀY CHO QUẢNG 
CÁO, VINAMILK VẪN KHÓC 
RÒNG VÌ KHÔNG ĐƯỢC COI 
LÀ THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG 

Vì vướng mắc trong Luật Sở hữu 
trí tuệ, đến nay Vinamilk vẫn vẫn 
chưa được công nhận là nhãn hiệu 
nổi tiếng. Câu chuyện công nhận này 
không chỉ là của riêng Vinamilk. 

Được bảo hộ và thực thi quyền Sở 
hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu nổi tiếng 
là nhu cầu, quyền lợi và mong muốn 
của các doanh nghiệp lớn - Tiến sĩ 
Nguyễn Như Quỳnh, Phó chánh 
thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã khẳng định như thế tại hội thảo 
"Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, nhu cầu 
thực tiễn của doanh nghiệp và giải 
pháp" diễn ra tại TP HCM ngày 16/6. 

Tuy nhiên, hơn 10 năm kể từ khi 
Luật Sở hữu trí tuệ được ban hành, 
chưa có bất cứ nhãn hiệu nào của 
Việt Nam được chính thức công nhận 
vào danh mục các nhãn hiệu nổi 
tiếng. 

Năm 2015, hãng định giá thương 
hiệu Brand Finance - Anh đánh giá 

thương hiệu Vinamilk dẫn đầu top 10 
thương hiệu Việt, xếp hạng cao nhất 
AAA và được định giá thương hiệu 
hơn 1,1 tỉ USD. 

Để phục vụ cho nhãn hiệu của 
mình, có thời điểm Vinamilk đã 
mạnh tay chi đến 5 tỉ đồng/ngày tiền 
quảng cáo. Tuy nhiên đến nay, 
Vinamilk vẫn chưa được công nhận 
là nhãn hiệu nổi tiếng. 

Đại diện theo ủy quyền của 
Vinamilk Tiến sĩ Lê Nam Giang, cho 
biết, mặc dù đã đáp ứng đủ các tiêu 
chí để được công nhận là nhãn hiệu 
nổi tiếng và cũng rất mong muốn 
được công nhận điều mà lẽ ra 
Vinamilk phải có nhưng đến nay vẫn 
chưa được. 

Vinamilk chỉ là một cái tên bất 
bình trong số rất nhiều cái tên khác 
đang khó khăn vì không được công 
nhận nhãn hiệu nổi tiếng. Lý giải cho 
việc ngày, các doanh nghiệp cho rằng 
những khó khăn khiến họ không được 
công nhận đến từ Luật Sở hữu trí tuệ.  

Theo bà Giang thì trong Luật Sở 
hữu trí tuệ hiện hành chưa có những 
quy định cụ thể về việc những chủ 
thể như Vinamilk được chủ động nộp 
đơn xin công nhận nhãn hiệu nổi 
tiếng.  

Và nếu đơn vị này có yêu cầu được 
công nhận nhãn hiệu nổi tiếng thì bản 
thân Cục Sở hữu trí tuệ cũng sẽ lúng 
túng vì Luật không quy trình cụ thể 
nào để xem xét một nhãn hiệu nổi 
tiếng. 
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Một điểm khó khăn khác được chỉ 
ra là tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí 
tuệ, trong tất cả những tiêu chí được 
nêu ra, Luật không cho biết tiêu chí 
nào là bắt buộc, tiêu chí nào không 
hay có bắt buộc tất cả hay không. 

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn 
Kỷ, tổng giám đốc Vinacafe chỉ ra 
hiện pháp luật chỉ có những khái 
niệm về nhãn hiệu nổi tiếng, tiêu chí 
của nhãn hiệu nổi tiếng nhưng chưa 
có những quy định, hướng dẫn cụ thể 
nên doanh nghiệp không biết làm sao 
để được công nhận. 

Do đó, dù cho doanh nghiệp hàng 
năm có tốn đến tốn hàng trăm tỉ đồng 
trong việc quảng bá, xây dựng 
thương hiệu nhưng vì chưa được 
công nhận nhãn hiệu nổi tiếng nên họ 
không có hành lang bảo hộ rộng rãi 
và thường xuyên bị nhái thương hiệu, 
gây thiệt hại lớn. 

Điều này đã được ông Phan Minh 
Nhựt, đại diện theo uỷ quyền của 
hãng Nike tại Việt Nam bức xúc: 
“Bước ra đường là thấy ngay hàng 
giả, nhái thương hiệu Nike. Ở Việt 
Nam làm giả, nhái thương hiệu 
thoải mái nhưng không thấy ai xử 
lý". 

Một nhãn hiệu lớn khác là BMW 
cũng kêu trời khi dẫn chứng việc phụ 
tùng nhái, giả BMW được xuất khẩu 
ra nước ngoài mà không hề bị xử lý. 

Ông Hoàng Văn Trực - Phó cục 
trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Phó 
chánh Văn phòng thường trực Ban 

chỉ đạo 389 Quốc gia thừa nhận việc 
xử lý vi phạm về Sở hữu trí tuệ, hàng 
giả, hàng nhái hiện nay chưa triệt để 
là do quy định của pháp luật còn 
chung chung, rối rắm. 

Còn ông Lê Ngọc Lâm, Phó cục 
trưởng cho hay cơ quan này đang rà 
soát lại các văn bản pháp lý để xem 
độ vênh giữa quy định Quốc gia và 
những cam kết khi Việt Nam hội 
nhập với thế giới, mà đặc biệt là Hiệp 
định đối tác xuyên Thái Bình Dương 
- TPP. 

Ông Lâm cũng cho biết thêm bên 
cạnh sự bảo vệ của pháp luật, các chủ 
sở hữu nhãn hiệu cũng phải chủ động 
tự bảo vệ mình như giám sát các hoạt 
động đăng ký để hủy bỏ hiệu lực của 
các nhãn hiệu trùng với nhãn hiệu đã 
đăng ký; phối hợp với cơ quan chức 
năng cung cấp đầy đủ những thông 
tin chứng minh quyền Sở hữu trí tuệ 
khi cần thiết... 

Ngoài ra, Tiến sĩ Nguyễn Như 
Quỳnh, Phó chánh thanh tra Bộ Khoa 
học và Công nghệ cũng khẳng định 
cơ quan này cũng đã phối hợp với 
Hiệp hội nhãn hiệu hàng hoá quốc tế 
- INTA thực hiện dự án "Nhãn hiệu 
nổi tiếng" từ năm 2015-2017. 

Dự án này nhằm mục tiêu nghiên 
cứu, đánh giá, thu thập, 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 liên quan tới 
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việc công nhận, bảo hộ và thực thi 
quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng. 

Thông qua đó sẽ có những đề xuất 
sửa đổi, bổ sung để luật và thực tiễn 
có thể song hành với nhau. 

(Theo soha.vn) 
 

QUY ĐỊNH VỀ SÁNG CHẾ MẬT  
Quy định về sáng chế mật. Sáng 

chế mật là sáng chế được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền xác định là 
bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc 
phòng và an ninh quốc gia theo pháp 
luật về bảo vệ bí mật nhà nước gọi. 

Hình thức bảo hộ sáng chế 
mật: Sáng chế mật chỉ có thể được 
cấp Bằng độc quyền sáng chế mật 
hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu 
ích mật. 

Do tính chất quan trọng của sáng 
chế mật mà đơn đăng ký sáng chế 
mật, Bằng độc quyền sáng chế mật, 
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
mật không được công bố và phải 
được bảo mật theo pháp luật về bảo 
vệ bí mật nhà nước. Việc sử dụng, 
chuyển giao quyền sử dụng sáng chế 
mật, chuyển giao quyền nộp đơn, 
quyền sở hữu sáng chế mật phải được 
phép của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo pháp luật về bảo vệ bí mật 
nhà nước. 

Các thủ tục xác định sáng chế mật 
và giải mật sáng chế; bảo vệ sáng chế 
mật; thủ tục thẩm định đơn và cấp 
văn bằng bảo hộ sáng chế mật; quản 
lý việc sử dụng, chuyển giao quyền 

đối với sáng chế mật và đăng ký bảo 
hộ Sở hữu công nghiệp đối với sáng 
chế mật ở nước ngoài sẽ được quy 
định riêng do Bộ Công an chủ trì xây 
dựng. 

Sử dụng sáng chế mật: 
Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng có thể sử dụng, giao 
cho tổ chức, cá nhân sử dụng sáng 
chế mật nhằm mục đích công cộng, 
phi thương mại, phục vụ quốc phòng, 
an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh 
dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng 
các nhu cầu cấp thiết của xã hội theo 
quy định của pháp luật. 

Khi sáng chế mật được giải mật: 
Việc xác định sáng chế mật và giải 

mật do Bộ Quốc phòng và Bộ Công 
an thực hiện theo pháp luật về bảo vệ 
bí mật nhà nước. 

Kể cả ngày sáng chế mật được cơ 
quan có thẩm quyền giải mật theo 
pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, 
đơn và văn bằng bảo hộ sáng chế mật 
được xử lý như sau: 

a) Đơn sáng chế mật tiếp tục được 
xử lý như đơn sáng chế; 

b) Bằng độc quyền sáng chế mật, 
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
mật được chuyển đổi thành Bằng độc 
quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải 
pháp hữu ích và được công bố trên 
Công báo Sở hữu công nghiệp và ghi 
nhận vào Sổ đăng ký Quốc gia về 
sáng chế. 

Kiểm soát an ninh đối với sáng chế 
trước khi đăng ký ra nước ngoài. 
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- Tổ chức, cá nhân Việt Nam chỉ 
được đăng ký sáng chế mật ở những 
nước có quy định về bảo hộ sáng chế 
mật và phải được Bộ Công an chủ trì, 
phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ 
Khoa học và Công nghệ cho phép 
theo quy định của pháp luật. 

- Sáng chế của tổ chức, cá nhân 
Việt Nam và sáng chế được tạo ra tại 
Việt Nam không được Nhà nước Việt 
Nam bảo hộ nếu đã nộp đơn đăng ký 
bảo hộ Sở hữu công nghiệp ở nước 
ngoài trái với quy định về kiểm soát 
an ninh sau đây: 

+ Chỉ được nộp đơn yêu cầu bảo hộ 
Sở hữu công nghiệp ở nước ngoài khi 
đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt 
Nam và đã kết thúc thời hạn 6 tháng 
kể từ ngày nộp đơn đó, trừ trường 
hợp quy định tại điểm b khoản này; 

+ Không được nộp đơn yêu cầu 
bảo hộ Sở hữu công nghiệp ở nước 
ngoài khi sáng chế được xác định là 
sáng chế mật theo pháp luật về bảo 
hộ bí mật nhà nước và đã có thông 
báo của cơ quan có thẩm quyền. 

(Theo baohothuonghieu.com)  
 

CHỦ ĐỘNG ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN 
ĐỊA LÝ CHO SẢN PHẨM  

Chỉ dẫn địa lý như một công cụ 
trong bảo hộ nông sản, thực phẩm 
chế biến trong bối cảnh cạnh tranh 
trên thị trường giữa các doanh 
nghiệp (DN) ngày càng gay gắt. Thế 
nhưng, tính đến nay, chỉ mới có 43 
chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được các 

nước trên thị trường thế giới đồng ý 
bảo hộ. 

Lý giải thực tế này, ông Lê Ngọc 
Lâm, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho 
rằng DN là đối tượng nhận biết rõ 
nhất việc DN nước ngoài đã và đang 
sử dụng chỉ dẫn địa lý Việt Nam 
trong phát triển, mở rộng thị trường 
sản phẩm. Do vậy, để có thể nâng cao 
giá trị nhãn sản phẩm có bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý, DN cần phải chủ động 
hoạch định chiến lược phát triển 
thương hiệu và thị trường sản phẩm. 
Từ đó, có chiến lược đăng ký bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm của 
mình. Trên thực tế, DN có khả năng 
sử dụng hiệu quả nhất chỉ dẫn địa lý 
là DN hoạt động sản xuất ngành nghề 
truyền thống. Tuy nhiên, phải thấy 
rằng những DN này đa phần là DN 
vừa và nhỏ, thậm chí là kinh doanh 
hộ gia đình. Do đó, phần lớn họ chưa 
thực sự quan tâm đến vấn đề như 
đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Trong 
khi đó, thị trường Việt Nam đang có 
độ mở cao. Nhiều DN nước ngoài có 
chiến lược đầu tư dài hơi đã nhanh 
chân nhảy vào thị trường Việt Nam 
và đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt 
Nam cho sản phẩm của mình. Kết 
quả là sản phẩm truyền thống của 
Việt Nam vẫn có mặt trên thị trường 
thế giới nhưng lại không phải do DN 
Việt Nam sản xuất. Mặt khác, việc 
khiếu kiện liên quan đến vi phạm chỉ 
dẫn địa lý của các DN nội cũng rất 
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khó khăn do nội lực DN Việt nhỏ và 
yếu, không đủ điều kiện kinh phí để 
theo đuổi vụ kiện. Để có thể bảo vệ 
được chỉ dẫn địa lý nhất thiết phải có 
vai trò rất lớn của hiệp hội ngành 
nghề, nhưng cho đến nay, vai trò của 
hiệp hội trong vấn đề này còn khá mờ 
nhạt. 

Không dừng lại đó, sự bất cập 
trong hoạt động quản lý cũng khiến 
cho chính sách bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
kém hiệu quả. Trong những năm qua, 
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cùng 
với các địa phương trong cả nước 
cũng như các ban ngành liên quan 
thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ việc 
đăng ký bảo hộ cũng như khai thác 
các chỉ dẫn địa lý, nhưng cho đến nay 
vẫn thiếu một cơ sở pháp lý chung 
trong quản lý, thiếu nguồn lực để 
triển khai, nhu cầu sử dụng chỉ dẫn 
địa lý còn hạn chế do sản xuất nhỏ và 
thương mại theo phương thức truyền 
thống, chưa hình thành các chuỗi 
cung ứng khép kín. Công tác quản lý 
chỉ dẫn địa lý cũng còn nhiều lúng 
túng về sản phẩm, khu vực địa lý, hệ 
thống kiểm soát cũng không áp dụng 
được vào thực tế, việc sử dụng chỉ 
dẫn địa lý cũng mới chỉ khuyến khích 
chứ chưa phải nhu cầu. 

Trước thực tế đó, trong khuôn khổ 
hợp tác hỗ trợ Việt Nam nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các DN 
thông qua tăng cường sử dụng hiệu 
quả chỉ dẫn địa lý trong sản phẩm, 
Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Dự 

án Hỗ trợ chính sách thương mại và 
đầu tư của châu Âu (MUTRA) sẽ hỗ 
trợ DN Việt Nam sử dụng hiệu quả 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra, để 
nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng 
chỉ dẫn địa lý, cần xây dựng hệ thống 
pháp lý ở cấp độ Quốc gia. 

(Theo sggp.org.vn) 
 
TRÀN LAN VI PHẠM BẢN 
QUYỀN: THÓI QUEN NGẠI ĐI 
KIỆN VÀ THÍCH “XÀI CHÙA”! 

Tình trạng vi phạm bản quyền 
đang diễn ra ở hầu hết các lĩnh vực 
với nhiều hình thức và mức độ khác 
nhau, từ sử dụng tác phẩm không xin 
phép, không trả tiền bản quyền, thù 
lao cho tác giả đến sao chép, nhái tác 
phẩm... Sau những ồn ào dư luận, 
các vụ việc đều bị rơi vào quên lãng 
và tình trạng vi phạm bản quyền vẫn 
ngày càng gia tăng. 

Kỳ 1:  Thói quen ngại đi kiện và 
thích “xài chùa”! 

Đạo nhạc, sách lậu tràn lan, thói 
quen nghe - tải nhạc, phim miễn phí, 
ngại đi kiện hoặc không biết kêu ai 
khi phát hiện tác phẩm của mình bị 
xâm phạm bản quyền… Nguyên nhân 
của điều này, một phần do người dân 
chưa có ý thức về vấn đề bảo vệ tác 
quyền, phần nữa do các quy định về 
quyền tác giả, quyền liên quan còn 
nhiều bất cập. 

Cuộc chiến dài kỳ 
Chuyện vi phạm bản quyền chưa 

bao giờ hết nóng. Thời gian vừa qua, 
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dư luận ồn ào tranh cãi quanh chuyện 
ca khúc “Chúng ta không thuộc về 
nhau” của ca sĩ Sơn Tùng M-TP có 
“đạo nhạc” hay không. Việc tranh cãi 
về các sáng tác của Sơn Tùng đã kéo 
dài suốt 2 năm qua, từ những sản 
phẩm đầu tay như “Cơn mưa ngang 
qua”, “Nắng ấm xa dần” bị phát hiện 
phần beat nhạc và hình ảnh giống các 
MV của nghệ sĩ thế giới. Nhưng cũng 
chừng ấy thời gian, việc tranh cãi vẫn 
chưa ngã ngũ, thậm chí đều rơi vào 
im lặng, khiến những nghệ sĩ chân 
chính bức xúc, còn nhiều người 
mượn chuyện “đạo nhạc” như một 
chiêu PR. 

Tiếp đó là việc họa sĩ Lưu Tiến 
khiếu nại chương trình “Hát cùng 
Siêu Chíp” trên VTV2 vi phạm bản 
quyền các nhân vật của mình khiến 
Cục Bản quyền tác giả, Bộ VHTTDL 
phải vào cuộc. Trước đó là vụ ầm ỹ 
khi triển lãm “Những bức tranh từ 
Châu Âu trở về” trưng bày tranh giả, 
tranh chép tại Bảo tàng Mỹ thuật 
TPHCM. Nhưng hết thời gian triển 
lãm, chủ nhân bộ sưu tập đưa tranh 
về nhà thì vụ việc cũng chìm xuồng, 
“hòa cả làng”. 

Việc vi phạm ngày càng có xu 
hướng gia tăng với hình thức tinh vi 
và phức tạp hơn, ở đủ mọi lĩnh vực, 
từ văn học, âm nhạc, điện ảnh cho tới 
truyền hình... Trung tâm Bảo vệ 
quyền tác giả âm nhạc thường xuyên 
đau đầu với chuyện không trả tiền, 
đòi nợ. Chỉ tính riêng địa bàn Hà Nội, 

trung bình mỗi năm có hơn 500 cuộc 
biểu diễn thì có tới hơn 80% trong số 
đó phớt lờ chuyện hỏi ý kiến nhạc sĩ. 
Các bầu sô có đủ chiêu lách luật như 
liên danh, mượn hoặc thuê đơn vị 
khác làm thủ tục xin cấp giấy phép 
biểu diễn một lần, nhằm tránh việc 
chi trả bản quyền tác giả.  

Với các trang mạng xã hội, chia sẻ 
video như YouTube hay Facebook, 
việc vi phạm bản quyền càng nhức 
nhối hơn.  

Bà Ngô Thị Bích Hạnh - Phó TGĐ 
Cty TNHH BHD - sau nhiều năm bảo 
vệ bản quyền các bộ phim của mình 
đã phải thừa nhận công việc này chưa 
bao giờ dễ dàng, công nghệ càng hiện 
đại, phát triển thì việc bảo vệ quyền 
tác giả càng khó khăn. Cũng gần 2 
năm nay, ông Bùi Minh Tuấn (ở Vĩnh 
Linh, Quảng Trị) - tác giả video “Việt 
Nam qua góc nhìn flycam” - đã nhiều 
lần gửi đơn đến các cơ quan chức 
năng để khiếu nại việc bị vi phạm bản 
quyền, nhưng đến nay vẫn chưa có 
hồi âm. Họa sĩ Bùi Đình Thăng - tác 
giả truyện tranh “Ba tôi” - từng vượt 
300 km từ Nghệ An ra Hà Nội khiếu 
nại chương trình “Quà tặng cuộc 
sống” đã sử dụng truyện tranh của 
anh để dựng thành phim mà chưa xin 
phép, nhưng phải ra về trong thất 
vọng, vì không nhận được dù chỉ một 
lời xin lỗi. 

Bao giờ xem - nghe có ý thức? 
Đó là câu hỏi của nhạc sĩ Quốc 

Trung - một người rất tích cực chống 
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nạn vi phạm bản quyền và đã cùng 
nhạc sĩ Huy Tuấn phát động phong 
trào “Nghe có ý thức” từ năm 2012. 
“Thực sự đây là cái tên của một chiến 
dịch vận động mọi người quan tâm và 
ủng hộ, chấp hành các quy định về 
bản quyền. Chúng tôi kêu gọi ý thức 
của công chúng, ý thức xây dựng của 
những người làm nghề và tất cả ai 
tham gia vào nền công nghiệp âm 
nhạc đoàn kết cùng đóng góp xây 
dựng đời sống âm nhạc Việt ngày 
một lành mạnh, công bằng và phát 
triển hơn” - nhạc sĩ Quốc Trung chia 
sẻ. 

Tuy nhiên sau vài năm phát động, 
nay chiến dịch đã “im lìm”, vì đó là 
“cuộc chiến không cân sức”, khi phần 
lớn người Việt vẫn có thói quen nghe 
và xem miễn phí, trong khi các trang 
tải nhạc trực tuyến và phim lậu ra đời 
ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, chính 
những người làm nghệ thuật cũng 
chưa quan tâm đến vấn đề bản quyền 
và có tâm lý “ngại đi kiện”. Ca sĩ 
Tuấn Hưng liên tục lên Facebook cá 
nhân bày tỏ bức xúc khi các ca sĩ và 
gameshow sử dụng ca khúc độc 
quyền của anh không xin phép. 
Thanh Duy, Đại Nhân mới đây cũng 
“tố” BTC Hoa hậu Việt Nam 2016 vi 
phạm độc quyền ca khúc “Tonight” 
của mình.  

Nhưng mọi ồn ào chỉ dừng lại ở 
việc lên mạng xã hội viết vài dòng, 
khi người vi phạm bản quyền xin lỗi 
là “xong chuyện”. Việc các chủ thể 

quyền chưa chủ động áp dụng các 
biện pháp theo quy định để bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của mình cũng là 
một hình thức tiếp tay cho nạn xâm 
phạm bản quyền ngày càng gia tăng. 

Nói về tình trạng vi phạm bản 
quyền, nhất là quyền tác giả - quyền 
liên quan ở nước ta, thạc sĩ - luật sư 
Phạm Duy Khương - GĐ Cty Luật Sở 
hữu trí tuệ SB LAW - cho rằng: “Tư 
duy “dùng chùa” đã len lỏi vào nhiều 
người dân, nên không khó hiểu khi 
thấy hễ có cơ hội là dùng phần mềm 
không xin phép, vi phạm bản quyền 
diễn ra không một vết gợn”. Tuy 
nhiên, luật sư Khương cảnh báo, 
trong thời gian tới, khi đi vào thực 
hiện Hiệp định TPP thì sẽ có sức ép 
buộc các cá nhân, doanh nghiệp phải 
đổi thay và nghiêm khắc tuân thủ 
Luật Sở hữu trí tuệ. Vì quyền Sở hữu 
trí tuệ trong Hiệp định TPP đề cập 
đến tất cả nội dung nhãn hiệu, chỉ dẫn 
địa lý, quyền tác giả, bằng sáng chế, 
bí mật kinh doanh, quyền sở hữu trí 
tuệ, nếu người dân, doanh nghiệp 
không nâng cao ý thức về vấn đề tôn 
trọng bản quyền, thì sẽ rất dễ xảy ra 
tranh chấp, kiện tụng. (Còn nữa) 

(Theo laodong.com.vn) 
 
Ý TƯỞNG SÁNG T 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Chiến binh robot siêu nhỏ tìm 
diệt tế bào ung thư 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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Một nhóm nghiên cứu Canada phát 
triển loại robot sinh học siêu nhỏ có 
khả năng chuyên chở thuốc đặc trị tới 
đúng tế bào ung thư đang hoạt động. 

Theo Phys.org, trong nghiên cứu 
được công bố trên tạp chí Nature 
Nanotechnology ngày 15/8, các nhà 
khoa học từ Đại học Bách khoa 
Montréal và Đại học McGill 
(Canada) tìm ra phương pháp sử dụng 
robot sinh học chỉ nhỏ bằng cỡ phân 
tử, mang trên mình thuốc đặc trị, len 
lỏi trong các mạch máu để tìm đến 
tiêu diệt tế bào ung thư. 

Phương pháp sử dụng robot mang 
thuốc đảm bảo hiệu quả tối đa đối với 
khối u mục tiêu, hạn chế gây nguy 
hiểm cho các cơ quan cũng như mô 
khỏe mạnh xung quanh. Đây được 
coi là một bước đột phá ngoạn mục 
trong nghiên cứu điều trị ung thư. 

"Những quân đoàn chiến binh 
robot nano thực ra là hơn 100 triệu vi 
khuẩn roi có khả năng tự di chuyển 
và nạp đầy thuốc. Chúng di chuyển 
theo con đường ngắn nhất giữa điểm 
tiêm thuốc tới khu vực có tế bào ung 
thư", GS Sylvain Martel - Chủ tịch 
Hội đồng nghiên cứu robot nano y 
học kiêm giám đốc Phòng thí nghiệm 
Nanorobotics, Đại học Bách Khoa 
Montréal giải thích. "Các robot sinh 
học này có thể mang thuốc thâm nhập 
sâu vào bên trong khối u". 

Ngoài ra, robot sinh học có thể tự 
động phát hiện khu vực tế bào ung 
thư đang phát triển thông qua cơ chế 

đặc biệt tên "hypoxic zone". 
"Hypoxic zone" là các vùng thiếu 
oxy, do các tế bào ung thư phát triển 
thường tiêu thụ oxy quá mức. Các 
robot tự động phát hiện những nơi 
cạn kiệt oxy và mang thuốc tới đúng 
địa chỉ. Hiện nay, khu "hypoxic 
zone" không thể tiếp cận và điều trị 
bằng phương pháp thông thường, bao 
gồm xạ trị. 

Để di chuyển, robot sinh học của 
nhóm Martel dựa trên hai cơ chế tự 
nhiên. Một loại la bàn được tạo ra 
bằng cách tổng hợp chuỗi hạt nano 
từ, cho phép chúng di chuyển theo 
hướng của từ trường điều khiển bằng 
máy tính. Trong khi đó, một cảm biến 
đo nồng độ oxy cho phép chúng săn 
tìm khu vực "hypoxic zone". Bằng 
cách khai thác hai cơ chế này, các 
nhà khoa học chỉ ra vi khuẩn roi hoàn 
toàn có thể hoạt động như những 
robot sinh học nhân tạo ứng dụng 
trong nhiều lĩnh vực. 

 (Theo vnexpress.net) 
 

 Bản đồ các thiết bị kết nối 
Internet trên Trái đất  

Bằng phương pháp gửi tín hiệu và 
chờ phản hồi, một nhà khoa học máy 
tính người Mỹ đã xây dựng thành 
công bản đồ tất cả các thiết bị kết nối 
Internet toàn cầu. 

Theo Imgur, bản đồ này được hoàn 
thành vào ngày 2/8/2016 bởi John 
Matherly - nhà sáng lập công cụ tìm 
kiếm Shodan ở Texas (Mỹ). 



                                          Số 186 - 8/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 16 
 

Martherly tự gọi mình là “người vẽ 
bản đồ Internet”, đã thu thập dữ liệu 
bằng cách gửi yêu cầu “ping” - một 
gói thông tin đến mọi địa chỉ IP trên 
Internet và lưu trữ lại các phản hồi để 
xác định vị trí của địa chỉ IP đó. 

“Phải mất khoảng 5 giờ để thu thập 
dữ liệu và 12 giờ hoặc hơn để vẽ bản 
đồ”, Martherly cho biết. Ông sử dụng 
công cụ vẽ bản đồ matplotlib của 
ngôn ngữ lập trình Python. 

Những chấm đỏ trên bản đồ thể 
hiện mật độ thiết bị kết nối Internet 
cao nhất, màu vàng là mức thấp hơn. 
Các vùng màu xanh có mật độ thấp 
nhất còn màu đen là những vùng 
không có phản hồi. 

Bản đồ này là phiên bản cập nhật 
của bản đồ năm 2014 cho thấy mức 
độ kết nối Internet trong 2 năm qua. 
Nơi có mức phát triển đáng chú ý 
nhất là Ấn Độ. Các nước châu Phi có 
mật độ kết nối Internet tương đối 
thấp. 

Bản đồ cũng cho thấy nơi có mật 
độ truy cập Internet cao nhất là châu 
Âu và bờ Đông nước Mỹ. Miền 
Trung nước Mỹ có lượng kết nối 
thấp, chủ yếu do có mật độ dân số 
thấp. Quanh Thung lũng Silicon ở 
California có mật độ kết nối cao. 

Một số vùng lớn như Trung Quốc 
thể hiện trên bản đồ là màu đen - 
không có kết nối Internet. Nguyên 
nhân theo Martherly là do có một số 
tổ chức chặn thông tin phản hồi trở 
lại. 

“Về cơ bản không có nhiều thông 
tin có thể cung cấp với các IP nằm ở 
Trung Quốc, dẫn đến việc vẽ bản đồ 
rất khó khăn”, Martherly cho biết. 
“Đa số sẽ được gộp vào Thượng Hải 
hoặc Bắc Kinh, dù có thể các IP này 
nằm ở những nơi khác”. 

Cũng theo Martherly, một máy 
quét mã nguồn mở gọi là Zmap được 
cung cấp miễn phí cho bất cứ ai 
muốn làm một tấm bản đồ tương tự. 
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, một 
công cụ giống thế này có thể sẽ bị 
những kẻ lừa đảo trên mạng lợi dụng, 
bằng cách gửi và nhận các gói tin tới 
mọi người kết nối Internet. 

(Theo vnexpress.net) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Xích lô chạy bằng năng lượng 
mặt trời của 3 chàng SV Đà Nẵng 

Với sáng tạo mới lạ, khả năng ứng 
dụng vào thực tiễn cao, “Xích lô chạy 
bằng năng lượng mặt trời” của 3 bạn 
Phạm Hồng Trường, Nguyễn Thành 
Minh (khoa Quản lí Dự án) và Lê 
Hoàng (khoa Điện, Đại học Bách 
khoa Đà Nẵng) đã xuất sắc giành 
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giải cao tại Cuộc thi “Thiết kế sản 
phẩm tiết kiệm năng lượng và ứng 
phó với biến đổi khí hậu” năm 2016 
do Sở KH&CN Đà Nẵng tổ chức. 

Sau những chuyến du lịch phố cổ 
Hội An (Quảng Nam), hình ảnh 
những bác tài xế vã mồ hôi, oằn mình 
đạp xích lô giữa tiết trời gay gắt đã in 
hằn trong tâm trí của 3 bạn Trường, 
Minh và Hoàng. Chính hình ảnh thân 
thương ấy là động lực, chất xúc tác 
giúp ba bạn hình thành ý tưởng sáng 
chế ra loại xích lô vận hành bằng 
năng lượng tự nhiên, thay vì dùng sức 
người. 

Sau khi chọn ánh sáng mặt trời 
nhằm đáp ứng cho việc tạo ra nguồn 
điện năng, nhóm tiếp tục đào sâu tìm 
hiểu trên sách báo, internet về cách 
thức chuyển hóa, sử dụng pin năng 
lượng mặt trời. 

Với mô hình có kết cấu đơn giản 
bởi chưa được đầu tư đúng mức, 
nhưng xích lô chạy bằng năng lượng 
mặt trời của nhóm Trường lại bất ngờ 
giành giải nhì danh giá của cuộc thi 
do Sở Khoa học – Công nghệ Đà 
Nẵng tổ chức. Tại buổi trao giải, các 
chuyên gia đánh giá cao sức sáng tạo 
và bộ máy vận hành trơn tru của sản 
phẩm. Đặc biệt, hội đồng giám khảo 
tấm tắc ngợi khen quy trình mô 
phỏng hoạt động của xích lô. 

Chỉ từ những tấm pin mặt trời, ánh 
sáng được biến đổi thành điện năng, 
tạo ra nguồn điện một chiều, chính 
nguồn điện này dẫn tới bộ điều khiển 

là một thiết bị có chức năng tự động 
điều hòa dòng điện từ pin mặt trời và 
dòng điện từ acquy thông qua bộ biến 
đổi điện vào động cơ giúp cho động 
cơ hoạt động. 

Theo ba thành viên tham gia sáng 
chế, ưu điểm lớn nhất ngoài giá thành 
rẻ (toàn bộ chi phí dao động từ 10-15 
triệu đồng/chiếc) của sản phẩm thì 
chiếc xe có thể hoạt động liên tục 3-4 
tiếng đồng hồ cho 1 lần sạc đầy bình. 
Thậm chí trong điều kiện trời nhiều 
nắng, xích lô đảm bảo hoạt động hết 
công suất có thể. 

Đề cập đến mô hình trên, ông 
Nguyễn Xuân Bình, giám đốc Trung 
tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, 
cho biết: “Xích lô chạy bằng năng 
lượng mặt trời là sáng tạo vô cùng và 
mang tính khả thi cao. Chúng tôi tính 
đề xuất thành phố sản xuất thí điểm 
10 xe và sau đó sẽ có kế hoạch cụ thể 
bởi đây là phương tiện hứa hẹn góp 
phần thúc đẩy phát triển du lịch”. 

 (Theo Khám phá) 
 

 Sinh viên Bách khoa chế tạo 
máy sấy nông sản sử dụng nhiệt 
mặt trời  
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Đặng Đức Trường – sinh viên Lớp 
KTCK5-K56, Viện Cơ khí, Trường 
đại học Bách khoa Hà Nội đã nghiên 
cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống bức xạ 
nhiệt mặt trời định hướng tự động 
theo tâm mặt trời và sử dụng nhiệt 
năng thu được ứng dụng vào lĩnh vực 
sấy nông sản. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 
9.2015 đến tháng 6.2016, dưới sự 
hướng dẫn của TS Đặng Thái Việt, 
Trường đã hoàn thành sản phẩm này 
với những thành công ban đầu. 

Theo Đức Trường thì kết cấu của 
hệ thống gồm một máng Parabol inox 
có tác dụng tập trung nhiệt vào tiêu 
điểm của máng, nơi có ống thủy tinh 
hấp thụ nhiệt. Máng Parabol sẽ phản 
chiếu ánh sáng mặt trời tập trung vào 
ống thủy tinh làm khí trong ống nóng 
lên và được quạt thổi vào buồng sấy 
làm bay hơi ẩm trong nông sản. 

Trong một khoảng thời gian ngắn, 
Trường cùng giáo viên hướng dẫn đã 
cùng tìm tòi, phân tích để cho ra được 
một sản phẩm có tính ứng dụng cao. 
Tuy nhiên, để có được thành quả như 
hiện tại, cậu sinh viên Bách khoa đã 
gặp không ít khó khăn. 

Theo Đức Trường, khó khăn lớn 
nhất chính là việc tính toán nhiệt 
lượng  thu được, cũng như vấn đề 
truyền nhiệt sao cho khoa học, thích 
hợp để nông sản được sấy khô trong 
điều kiện nhiệt độ an toàn và bảo 
quản được lâu. Đồng thời, khâu thiết 
kế cũng khiến chàng trai mê nghiên 

cứu vô cùng đau đầu khi phải tìm cho 
ra một thiết kế hoàn thiện, tiện dụng. 

(Theo Một thế giới) 
 

 Máy phun thuốc trừ sâu của ông 
Tư Khén  

Đó là chiếc máy phun xịt thuốc trừ 
sâu có công suất gấp 10 người xịt 
vừa được ông Lâm Văn Khén (xã 
Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc 
Liêu) chế tạo. Sản phẩm này vừa đoạt 
giải 3 cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ 
thuật do Liên hiệp Các hội khoa học 
kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu tổ chức. 

Máy có hình dạng bốn bánh, hai 
bánh sau là bánh chủ động, chạy bằng 
động cơ dầu 8 - 10 mã lực, một người 
lái (như lái ôtô) thay thế 10 người 
phun thủ công. 

Toàn bộ hệ thống máy gồm một 
động cơ dầu và một bình chứa nước, 
hóa chất 200 lít cũng như chỗ ngồi 
đều đặt trên một khung đỡ chắc chắn 
được gắn liền với bốn bánh. Phía 
trước là hệ thống giàn phun thuốc 
gồm hai cần phun có “sải cánh” dài 
18m (mỗi bên 9m) với 63 béc phun. 
Với hệ thống này mỗi hecta lúa chỉ 
tốn khoảng 1 giờ 15 phút để xịt, trong 
khi xịt thủ công mất tới 5 - 6 giờ. 

Ông Phan Duy Tuyên, chủ tịch 
Liên hiệp Các Hội khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh Bạc Liêu, đánh giá máy 
phun đều, không gây hại lúa, đỡ công 
phun thuốc, giảm gây hại cho người 
phun và năng suất cao. 

(Theo Tuổi trẻ) 
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 Hệ thống thiết bị bảo quản chè 
đen CTC bằng tổ hợp silo có sử 
dụng bơm nhiệt  

 
Thông qua thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu công nghệ và hệ thống 
thiết bị bảo quản chè bằng tổ hợp silo 
có sử dụng bơm nhiệt” thuộc Chương 
trình KC07/11-15, các nhà khoa học 
thuộc Viện Cơ điện nông nghiệp và 
Công nghệ sau thu hoạch đã nghiên 
cứu chế tạo thành công hệ thống thiết 
bị bảo quản chè đen CTC bằng tổ 
hợp silo có sử dụng bơm nhiệt. 

Hệ thống thiết bị bảo quản chè đen 
CTC gồm cụm tiếp nhận và phân 
phối chè vào các silo (năng suất 3,5-4 
tấn/giờ); tổ hợp 16 silo được chế tạo 
bằng vật liệu inox Su 201-304 (dung 
tích 12 m3/silo, sức chứa 4,5 tấn chè 
đen CTC/silo); hệ thống định lượng 
và phối trộn chè theo tỷ lệ định trước 
(năng suất 3-3,5 tấn/giờ); trung tâm 
điều khiển, giám sát hoạt động của 
toàn bộ hệ thống có tác dụng điều 
khiển, giám sát tự động nhiệt độ, độ 
ẩm khối chè trong các silo, quá trình 
định lượng, phối trộn và cân đóng 
bao chè đen CTC. Kết quả ứng dụng 

tại Công ty TNHH một thành viên 
chè Á Châu (Phú Thọ) cho thấy, hệ 
thống bảo quản có thể duy trì chất 
lượng chè đen CTC trong thời gian 
12 tháng, chất lượng sản phẩm chè 
đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. 

Chi tiết xin liên hệ: TS Nguyễn 
Năng Nhượng - Viện Cơ điện nông 
nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. 
Số 60 Trung Kính, Trung Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội; Tel: 04.38687884. 

(Theo khoahoc&congnghevietnam) 
 
 Thiết bị sấy chân không nhiệt độ 
thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh  

Với sự hỗ trợ của Sở KH&CN Hà 
Nội, các nhà khoa học thuộc Viện 
Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công 
thương) đã nghiên cứu chế tạo thành 
công thiết bị sấy chân không nhiệt độ 
thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh. 
Thiết bị có thể sử dụng để sấy nông 
sản, thực phẩm, dược liệu, chế phẩm 
sinh học hoặc sản phẩm có hoạt chất 
sinh học. 

Thiết bị có các tính năng cơ bản 
như sau: nhiệt độ vật liệu sấy: 10-
300C; công suất ngưng ẩm: 15 
kg/24h; nhiệt độ giàn ngưng ẩm tối 
đa: -150C; thể tích bình ngưng ẩm tối 
thiểu là 45 l; số lượng giá sấy: 6 (diện 
tích 1 giá sấy là 3.360 cm2); công 
suất điện tiêu thụ: ≤ 7 kW… 

Thiết bị phù hợp để sấy các sản 
phẩm đòi hỏi yêu cầu điều kiện sấy 
khắt khe nhằm giảm thiểu tối đa sự 
mất mát các hoạt chất nhạy cảm với 
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nhiệt độ. Thông tin chi tiết liên hệ: 
Viện Công nghiệp Thực phẩm- Số 
301 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà 
Nội; Tel: 04.38584318. 

(Theo khoahocvacongnghevietnam) 
 
 Sáng chế của một học sinh phổ 
thông: Găng tay thông minh  

 Đó là sản phẩm “Găng tay thông 
minh dành cho người khiếm thị” của 
em Lê Ngô Duy Phong (học sinh 
trường THPT Phú Bài, thị xã Hương 
Thủy, Thừa Thiên - Huế). Với sáng 
chế này, Duy Phong vừa giành giải 
nhất Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu 
niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên - Huế 
lần thứ IX, năm 2016. 

Nhìn bề ngoài, đôi găng tay này 
không khác gì những đôi găng tay 
thông thường. Thế nhưng, bằng việc 
tích hợp các thiết bị điện tử, Lê Ngô 
Duy Phong đã tạo ra chiếc găng tay 3 
chức năng: nghe điện thoại, điều 
khiển máy tính từ xa và dò đường cho 
người khiếm thị. 

(Theo anninhthudo.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 (tiếp) 

Chương III- Trình tự, thủ tục xử 
lý đối với trường hợp tên doanh 
nghiệp xâm phạm Quyền SHCN 

Điều 8. Trình tự, thủ tục xử lý vi 
phạm liên quan đến tên doanh nghiệp 

Khi nhận được đơn yêu cầu xử lý 
vi phạm liên quan đến tên doanh 
nghiệp, cơ quan có thẩm quyền xử lý 
vi phạm có thể yêu cầu bên bị yêu 
cầu xử lý cung cấp thông tin, tài liệu, 
chứng cứ giải trình theo quy định tại 
Điểm C khoản 2 Điều 25 Nghị định 
99/2013/NĐ-CP hoặc tiến hành thanh 
tra, kiểm tra, xác minh, thu thập 
chứng cứ. Kết quả của quá trình xử lý 
vi phạm, cơ quan có thẩm quyền xử 
lý.  

Điều 9. Trình tự, thủ tục thay đổi 
tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi 
phạm trong tên doanh nghiệp trong 
trường hợp có văn bản kết luận tên 
doanh nghiệp xâm phạm quyền 
SHCN. 

Điều 10. Trình tự, thủ tục thay đổi 
tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi 
phạm trong tên doanh nghiệp và thu 
hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh của doanh nghiệp trong trường 
hợp có quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính về SHCN. 

Trong trường hợp doanh nghiệp vi 
phạm không tiến hành thủ tục thay 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố 
vi phạm trong tên doanh nghiệp thì 
trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể 
từ ngày hết hạn thi hành quyết định 
xử phạt, cơ quan có thẩm quyền xử lý 
vi phạm thông báo cho Phòng Đăng 
ký kinh doanh để phối hợp xử lý.  

Điều 11. Trách nhiệm, phối hợp xử 
lý tên doanh nghiệp xâm phạm quyền 
SHCN 

Trách nhiệm quy định cụ thể đối 
với chủ thể quyền SHCN, phòng 
Đăng ký kinh doanh, các cơ quan có 
thẩm quyền xử lý vi phạm.  

Chương IV- Điều khoản thi hành 
Điều 12: Hiệu lực thi hành và tổ 

chức thực hiện 
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 

ngày 20/5/2016.  
Thanh tra Bộ KH&CN, Cục quản 

lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra 
việc thực hiện theo các quy định tại 
Thông tư này trong quá trình xử lý 
tên doanh nghiệp xâm phạm quyền 
SHCN. 

(Theo noip.gov.vn) 
 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Thanh tra Bộ KH&CN tìm hiểu 
kinh nghiệm thực thi quyền Sở hữu 
trí tuệ và chống hàng giả tại Niu 
Zi-lân  

Từ ngày 27-30/7/2016, Đoàn công 
tác do Chánh Thanh tra Bộ KH&CN 

Trần Minh Dũng làm Trưởng đoàn 
đã có chuyến thăm Niu Zi-lân để tìm 
hiểu kinh nghiệm thực thi quyền Sở 
hữu trí tuệ và chống hàng giả. 

Với chức năng, nhiệm vụ được Bộ 
trưởng KH&CN giao và theo đề nghị 
của Thanh tra Bộ KH&CN, Trung 
tâm Nghiên cứu và Phát triển hội 
nhập KH&CN quốc tế (VISTIP) đã 
liên hệ với các đối tác của Niu Zi-lân 
tổ chức chuyến công tác cho Đoàn 
của Thanh tra Bộ KH&CN tại Niu 
Zi-lân. 

Tại mỗi quốc gia, quyền Sở hữu trí 
tuệ được thực thi theo nhiều cấp độ 
khác nhau xuất phát từ yêu cầu của 
luật pháp mỗi nước, hay nói cách 
khác từ mong muốn của lý thuyết 
quản lý cho tới cuộc sống hàng ngày 
(hoạt động thực tiễn). Do vậy, đây là 
một vấn đề rất rộng lớn, phức tạp và 
liên quan nhiều chủ thể từ tổ chức 
đến cá nhân, từ cơ quan nhà nước đến 
các thành phần tư nhân và từ phạm vi 
quốc gia đến mối quan hệ quốc tế… 

Để có được bức tranh toàn cảnh về 
thực thi quyền Sở hữu trí tuệ và công 
tác chống hàng giả tại Niu Zi-lân, 
VISTIP đã bố trí cho đoàn của Thanh 
tra Bộ gặp gỡ, trao đổi với nhiều cơ 
quan/ đơn vị khác nhau của Niu Zi-
lân, từ cơ quan Chính phủ như Bộ 
Doanh Nghiệp, Đổi mới và Việc làm 
(MBIE)- tiền thân là Bộ Khoa học, 
Công nghệ và Nghiên cứu (nơi đã ký 
MOU với Bộ KH&CN Việt Nam 
năm 2010)- cơ quan quản lý nhà 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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nước về tài sản trí tuệ cho tới các 
trường đại học- nơi sản sinh ra các tài 
sản trí tuệ. Làm việc với MBIE, đoàn 
đã tìm hiểu thêm được vai trò của cơ 
quan quản lý nhà nước trong việc 
thực thi quyền Sở hữu trí tuệ. Với 
Gibsonsheat- một Hiệp hội tư vấn 
pháp lý, đoàn có thêm kiến thức về 
thực trạng xử lý các tranh chấp về 
quyền Sở hữu trí tuệ cũng như cách 
thức mà các văn phòng luật sư tham 
gia vào hoạt động thực thi quyền Sở 
hữu trí tuệ. Với Cơ quan Thương mại 
và Doanh nghiệp Niu Zi-lân (NZTE), 
đoàn hiểu thêm về Chương trình đăng 
ký và quản lý thương hiệu Quốc gia - 
“Chương trình đăng ký Nhãn lá cây 
Dương xỉ” (FernMark Licence 
Programme). Đây là chương trình rất 
hữu ích cho “Chương trình Sản phẩm 
Quốc gia” của Việt Nam học tập. 
Riêng với đại học Victoria của 
Wellington, đoàn đã có thêm kiến 
thức thực tiễn về cách thức mà chủ sở 
hữu trí tuệ là các nhà khoa học và các 
trường đại học. Tại Niu Zi-lân, không 
ai khác chính các chủ sở hữu trí tuệ 
phải tự bảo vệ đứa con tinh thần là tài 
sản trí tuệ mà mình đã sinh ra. Nhà 
nước không tham gia trực tiếp vào 
quá trình thực thi quyền Sở hữu trí 
tuệ mà chỉ tạo hành lang pháp lý. Do 
vậy, vai trò của bên thứ Ba là các cơ 
quan tư vấn, thực thi và bảo vệ pháp 
luật như công an, hải quan, tòa án hay 
các hiệp hội luật sư rất quan trọng 
trong việc hỗ trợ chủ sở hữu tài sản 

trí tuệ tự bảo vệ các quyền chính 
đáng của mình. 

Như vậy, đối với Việt Nam, để việc 
thực thi quyền Sở hữu trí tuệ được tốt 
thì trước hết cần phải nâng cao nhận 
thức đối với các chủ sở hữu về các 
quyền của họ đối với các tài sản trí 
tuệ mà họ tạo ra để họ có ý thức tự 
bảo vệ các quyền chính đáng của 
mình. Và cần đẩy mạnh vai trò của 
các bên thứ Ba, đặc biệt là vai trò của 
các cơ quan tư vấn pháp lý cũng như 
vai trò khách quan, minh bạch của 
các cơ quan giám sát và bảo vệ pháp 
luật như công an, tòa án, hải quan 
trong hoạt động thực thi quyền Sở 
hữu trí tuệ. 

(Theo most.gov.vn) 
 
 Xây dựng chỉ dẫn địa lý Khánh 
Hòa dùng cho sản phẩm ốc hương 
của tỉnh Khánh Hòa  

Ốc hương Khánh Hòa từ lâu đã 
được nhiều người tiêu dùng trong và 
ngoài nước biết đến. Nhằm duy trì uy 
tín của sản phẩm ốc hương Khánh 
Hòa, nâng cao giá trị kinh tế, tăng 
thu nhập và góp phần xoá đói giảm 
nghèo cho người dân ven biển, 
Trường Cao đẳng thủy sản đã thực 
hiện dự án “Xây dựng chỉ dẫn địa lý 
Khánh Hòa dùng cho sản phẩm ốc 
hương của tỉnh Khánh Hòa”. 

Sau gần 2 năm thực hiện, dự án đã 
xác định được cơ sở khoa học và thực 
tiễn cho việc đăng ký chỉ dẫn địa lý 
Khánh Hòa dùng cho sản phẩm ốc 
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hương, gồm: xác định các tiêu chí 
đặc thù cho sản phẩm (chất lượng, 
cảm quan của sản phẩm); xác định 
các yếu tố tự nhiên con người có ảnh 
hưởng quyết định đến tính đặc thù về 
chất lượng sản phẩm của ốc hương 
Khánh Hòa; xác định vùng địa danh 
tương ứng với chỉ dẫn địa lý được 
bảo hộ (tổng diện tích đề nghị chỉ dẫn 
địa lý cho ốc hương Khánh Hòa là 
hơn 880 ha)… Trên cơ sở đó, dự án 
đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký chỉ dẫn 
địa lý nộp Cục Sở hữu trí tuệ, đồng 
thời xây dựng một số phương tiện, 
điều kiện để giới thiệu, quảng bá chỉ 
dẫn địa lý Khánh Hòa dùng cho sản 
phẩm ốc hương. 

 
Ốc hương Khánh Hòa 

Đánh giá về hiệu quả của dự án, 
ThS Nguyễn Mạnh Hà - Chủ nhiệm 
dự án cho biết, kết quả của dự án là 
cơ sở khoa học và thực tiễn quan 
trọng để đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ 
cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
Khánh Hòa cho các sản phẩm ốc 
hương có xuất xứ tại những vùng đã 
được xác định. Việc quảng bá chỉ dẫn 
địa lý ốc hương Khánh Hòa trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, các 

hội chợ, triển lãm... đã góp phần nâng 
cao danh tiếng, giá trị kinh tế cho sản 
phẩm này trên thị trường trong nước 
và quốc tế... 

(Theo khoahoc&congnghevietnam) 
 
 Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy 
hoạt động sáng kiến và khai thác 
sáng kiến khu vực phía Nam"  

Nhằm góp phần thúc đẩy các 
phong trào lao động sáng tạo, phát 
huy sáng kiến, đồng thời cung cấp 
thông tin, kiến thức và các giải pháp 
để khai thác sáng kiến phục vụ sản 
xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế 
- xã hội các địa phương phía Nam, 
ngày 05/8/2016, Cục Sở hữu trí tuệ 
đã phối hợp với Sở Khoa học và 
Công nghệ T.p Cần Thơ tổ chức hội 
thảo “Giải pháp thúc đẩy hoạt động 
sáng kiến và khai thác sáng kiến phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực 
phía Nam” tại T.p Cần Thơ. 

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã 
được cung cấp thông tin về các quy 
định pháp luật về sáng kiến, các 
chính sách hỗ trợ thúc đẩy hoạt động 
sáng kiến và khai thác sáng kiến; 
thực trạng và kinh nghiệm tổ chức 
hoạt động sáng kiến và khai thác sáng 
kiến tại T.p Hồ Chí Minh, T.p Cần 
Thơ và tại một số doanh nghiệp tại 
khu vực phía Nam. 

Bế mạc hội thảo, ông Phan Ngân 
Sơn - Phó Cục trưởng Cục SHTT ghi 
nhận các ý kiến đóng góp, cảm ơn và 
đánh giá cao sự tham gia tích cực của 
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các đại biểu và hy vọng trong thời 
gian tới, phong trào đổi mới sáng tạo, 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 Lễ kỷ niệm 34 năm ngày thành 
lập Cục sở hữu trí tuệ  

Ngày 29/7/2016, Lễ kỷ niệm 34 
năm ngày thành lập Cục Sở hữu trí 
tuệ (từ 29/7/1982 đến 29/7/2016) đã 
được tổ chức trang trọng tại khu ẩm 
thực Bến Bạc, An Dương Vương, Tây 
Hồ, Hà Nội. 

Tới dự Lễ kỷ niệm có sự hiện diện 
của các đồng chí đại diện Văn phòng 
Chính phủ, Lãnh đạo Bộ KH&CN, 
đại diện Đảng ủy Bộ KH&CN, đại 
diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc 
Bộ như Văn Phòng Bộ, Vụ Kế hoạch 
Tổng hợp, Vụ Tài chính, Cục Thông 
tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 
v.v., các đồng chí lãnh đạo Cục Sở 
hữu trí tuệ qua các thời kỳ, cùng đông 
đảo cán bộ đã và đang công tác tại 
Cục. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lê 
Ngọc Lâm – Phó Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ đã báo cáo tóm tắt về tình 
hình hoạt động quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ trong 
thời gian qua, đồng thời nêu bật sự 
phát triển cũng như vai trò của sở hữu 
trí tuệ trong việc đóng góp cho sự 
phát triển kinh tế đất nước và trong 
quá trình đàm phán các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam tham gia như 
các Hiệp định FTA và TPP, ...  

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh đã biểu 
dương và tặng hoa chúc mừng sự lớn 
mạnh của Cục Sở hữu trí tuệ trong 
thời gian qua và bày tỏ sự tin tưởng 
rằng Cục sẽ tiếp tục đoàn kết và phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời 
gian tới.  

Tại buổi Lễ, ông Trần Việt Thanh - 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ- kiêm Cục trưởng Cục Sở hữu 
trí tuệ đã cảm ơn toàn thể cán bộ Cục 
đã sát cánh cùng nhau, đoàn kết, nhất 
trí và triển khai thực hiện tốt các 
nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao trong 
thời gian qua, đồng thời tin tưởng 
chắc chắn rằng Sở hữu trí tuệ sẽ là 
một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy 
phát triển khoa học công nghệ và 
phát triển kinh tế của đất nước trong 
thời gian tới.  

(Theo noip.gov.vn) 
 
 Sâm củ Ngọc Linh được cấp 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 

Theo Sở KH&CN tỉnh Kon Tum, 
Cục Sở hữu Trí tuệ đã chính thức cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa 
lý đối với sản phẩm sâm củ Ngọc 
Linh. 

Đơn vị tổ chức quản lý chỉ dẫn địa 
lý là Sở Khoa học và Công nghệ hai 
tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Khu 
vực địa lý gồm hai xã: Măng Ri, 
Ngọc Lây huyện Tu Mơ Rông (Kon 
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Tum) và xã Trà Linh huyện Nam Trà 
My (Quảng Nam). Khu vực địa lý 
này thuộc khối núi Ngọc Linh ở độ 
cao từ 1.800 đến 2.500m nằm trên địa 
bàn của hai tỉnh Quảng Nam và Kon 
Tum. Nhiệt độ trung bình hàng năm 
từ 14-18 độ C, độ ẩm từ 85-87%. 

Sâm củ Ngọc Linh được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00049, được bảo hộ trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam.  

Ngoài ra, giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý sản phẩm sâm củ Ngọc 
Linh cũng thể hiện rõ tính chất đặc 
thù về thảm thực vật là rừng nguyên 
sinh; đặc thù về thổ nhưỡng, chất 
lượng của sản phẩm; quy trình kỹ 
thuật sản xuất; chế biến sâm củ (phơi 
khô, ngâm rượu hoặc ngâm mật ong; 
để tươi bảo quản được 10-15 ngày). 

Bà Trần Thị Tuyết, Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon 
Tum cho biết, việc sản phẩm Sâm củ 
Ngọc Linh được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý mở ra 
nhiều triển vọng cho tỉnh Quảng Nam 
và Kon Tum. Theo bà Tuyết, về lâu 
dài có thể đưa sản phẩm sâm Ngọc 
Linh ra thị trường trong và người 
nước với quy mô lớn mà không mất 
đi nguồn gốc địa lý, tính đặc thù về 
chất lượng sản phẩm, tên gọi, xuất xứ 
đảm bảo củ sâm Ngọc Linh là hàng 
hóa chiến lược của Việt Nam nói 
chung và cây đặc hữu của núi rừng 
Ngọc Linh nói riêng. 

Theo vietq.vn 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Tuần lễ Sáng tạo (Innovation 
Week 2016) tại Trường Đại học 
Khoa học và Công nghệ Hà Nội 

Trong các ngày 17 – 20/8/2016 đã 
diễn ra Tuần lễ Sáng tạo (Innovation 
Week 2016) tại Trường Đại học 
Khoa học và Công nghệ Hà Nội, trực 
thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam. Đây là sự kiện 
lần đầu tiên được Trường Đại học 
Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ 
chức nhằm mang đến cho các bạn trẻ 
tham gia sự kiện một môi trường thực 
hành để biến ý tưởng đổi mới sáng 
tạo thành hiện thực. 

Tuần lễ Sáng tạo 2016 được tổ 
chức bởi các đơn vị cụ thể là: Hanoi 
Innovation Hub (HIHub), Trường Đại 
học Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
(USTH), Trung tâm Dịch vụ Công 
nghệ cao Hòa Lạc (TOT) cùng đơn vị 
đồng hành Hanoi Creative City 
(HNCC) và Vườn ươm khởi nghiệp 
(HATCH). 

Việt Nam đang trong quá trình phát 
triển mạnh mẽ trong công cuộc công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Tuy nhiên, đi kèm với những bước 
phát triển của đất nước là những 
thách thức không nhỏ về xã hội, môi 
trường và kinh tế. Những vấn đề cấp 
bách này đòi hỏi chúng ta phải có 
nhiều giải pháp mang tính đổi mới và 
sáng tạo bắt nguồn từ việc kết hợp 
các lĩnh vực khác nhau như công 
nghệ, chính sách công và kinh tế. 
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Đồng hành với sự kiện này, Cục Sở 
hữu trí tuệ đã tổ chức một bàn tư vấn 
về sở hữu trí tuệ và thông tin sở hữu 
công nghiệp phục vụ các đại biểu 
tham gia sự kiện. Các tài liệu nghiên 
cứu, tuyên truyền có giá trị đã được 
nhiều đại biểu quan tâm chú ý. 

Trong buổi khai mạc sự kiện, đại 
diện của Phòng Thông tin - Cục Sở 
hữu trí tuệ đã giới thiệu các quy định 
pháp luật liên quan đến việc đăng ký 
sáng chế tại Việt Nam, làm thế nào 
để các ý tưởng sáng tạo, đặc biệt là 
của các bạn trẻ có thể trở thành một 
tài sản có giá trị và thực sự có thể 
thương mại hóa. 

Đến với Tuần lễ Sáng tạo, các bạn 
trẻ sẽ học được cách tư duy sáng tạo, 
lập kế hoạch kinh doanh từ sự gặp 
gỡ, trao đổi kinh nghiệm với hàng 
chục chuyên gia hàng đầu đến từ 
nước ngoài và Việt Nam. Các chuyên 
gia thuộc nhiều lĩnh vực khác.  

Các bài thuyết trình tại sự kiện của 
các chuyên gia đã truyền tải đến các 
bạn trẻ những kiến thức về đổi mới 
và phát triển bền vững, những kỹ 
năng như giao tiếp, làm việc nhóm, 
cách tiếp cận giải quyết vấn đề một 
cách toàn diện và có hệ thống nhằm 
phát huy tính sáng tạo của thế hệ trẻ. 
Trong số các bài thuyết trình gây ấn 
tượng phải kể đến là bài thuyết trình 
của ông Trần Anh Tuấn, giảng viên 
trường Đại học Công Nghệ Nanyang, 
Singapo. Bài thuyết trình liên quan 
đến vấn đề sáng tạo trong công nghệ 

in 3D, công nghệ này đã giúp ích 
trong nhiều lĩnh vực như: chế tạo 
máy, điện tử, hàng không, trong y 
học giải phẫu cũng như trong thiết kế 
thời trang, v.v., từ đó nhiều ý tưởng 
sáng tạo đã được thực hiện không chỉ 
tạo ra sản phẩm với kích thước nhỏ 
mà công nghệ in 3D có thể in ra 
những sản phẩm rất lớn phục vụ nhu 
cầu con người chẳng hạn như công 
nghệ in 3D có thể in ra được chiếc 
cầu bắc qua con sông nhỏ hay in ra 
ngôi nhà để ở, v.v.. 

Trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật 
có bài thuyết trình khá đặc sắc đến từ 
nghệ sĩ Trần Nguyễn Ưu Đàm. Bài 
thuyết trình của ông trình bày về 
công nghệ License 2 Draw, đó là sự 
kết hợp thú vị giữa công nghệ vẽ 
tranh hiện đại và phương thức vẽ 
tranh truyền thống. Các hoạt động 
của Tuần lễ Sáng tạo đã giúp các đại 
biểu, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia 
sự kiện có một tầm nhìn toàn diện 
hơn về môi trường khởi nghiệp đang 
phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam hiện 
nay. 

(Theo most.gov.vn) 
 
 Ba doanh nghiệp Việt Nam đạt 
Giải thưởng Châu Á – Thái Bình 
Dương 2016 

Ông Charles Aubrey - Chủ tịch Hội 
đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc 
tế Châu Á - Thái Bình Dương đã 
công bố kết quả Giải thưởng GPEA 
năm 2016. 
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Theo đó, Việt Nam có 03 doanh 

nghiệp đạt Giải thưởng Chất 
lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình 
Dương (Global Performance 
Excellence Award – GPEA) 2016 
trong số 30 doanh nghiệp được đề cử 
từ 10 nước Châu Á – Thái Bình 
Dương. Các doanh nghiệp Việt Nam 
đạt giải GPEA năm 2016 là: Tổng 
công ty xây dựng công trình giao 
thông 4 – Cienco 4 (Hà Nội), đạt 
World Class Award cho loại hình 
Dịch vụ lớn; Công ty Cổ phần Thiết 
bị Điện – Thibidi (Đồng Nai) đạt 
Best in Class Award cho loại hình 
sản xuất lớn; Công ty Cổ phần Dược 
Lâm Đồng – LADOPHAR (Lâm 
Đồng) đạt Quest for Excellence 
Award cho loại hình Sản xuất nhỏ. 

Giải thưởng Chất lượng quốc tế 
Châu Á – Thái Bình Dương GPEA 
(trước đây là Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế Châu Á -Thái Bình Dương 
IAPQA) được thiết lập năm 1999. 
Đây là giải thưởng danh giá mà các 
công ty lớn ở khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương đều hướng tới. 

Hiện nay, Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương 

do Tổ chức Chất lượng Châu Á – 
Thái Bình Dương (APQO) xét duyệt. 

Lễ trao Giải thưởng GPEA 2016 
được tổ chức từ ngày 20-23/11/2016 
tại New Zealand nhân dịp Hội nghị 
Chất lượng Quốc tế lần thứ 22 của 
APQO. 

(Theo VietQ.vn) 
 
 Muốn bán bún bò Huế thì phải 
đến Huế xin phép?  

Quy chế quản lý và sử dụng loại 
nhãn hiệu “Bún bò Huế” vừa được 
ban hành đang gây ra khá nhiều bức 
xúc và thắc mắc gắn với tên gọi của 1 
món ăn truyền thống quen thuộc với 
người dân Việt Nam. 

Ai muốn bán bún bò Huế phải 
tới Huế xin phép? 

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa 
mới ban hành quy chế quản lý và sử 
dụng nhãn hiệu “Bún bò Huế” do ông 
Phan Ngọc Thọ, phó chủ tịch thường 
trực UBND tỉnh, ký vào ngày 13-7-
2016. Văn bản có 19 điều, quy định 
cụ thể các điều kiện, tiêu chí, phương 
thức quản lý, cấp phép, sử dụng và 
thu hồi nhãn hiệu chứng nhận “Bún 
bò Huế”... UBND tỉnh giao Hiệp hội 
Du lịch Thừa Thiên - Huế quản lý 
nhãn hiệu "Bún bò Huế". 

Sau khi ban hành, có nhiều ý kiến 
trái chiều về văn bản nói trên. Đặc 
biệt là có nhiều ý kiến bức xúc cho 
rằng họ đã kinh doanh bún bò Huế 
lâu rồi, nay “đùng 1 cái” phải kéo về 
Huế để đăng ký sử dụng nhãn hiệu 
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“Bún bò Huế”, là điều vô lý, chẳng 
khác 1 loại “giấy phép con” mà chủ 
trương chung đang dần loại bỏ... 

Bà Nguyễn Hoàng Thụy Vy - phó 
chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội 
Du lịch Thừa Thiên - Huế, đơn vị 
được giao việc soạn thảo quy chế nói 
trên - cho biết quy chế chỉ là 1 phần 
nhỏ của đề án tạo lập quản lý và phát 
triển chứng nhận cho các sản phẩm 
bún bò Huế của tỉnh Thừa Thiên - 
Huế, tất cả đang giai đoạn thực hiện. 

Bà Vy  cho hay “Về nguyên tắc, 
khi mà nhãn hiệu đã được bảo hộ với 
cụm chữ “Bún bò Huế” thì những 
đơn vị phải đăng ký với tỉnh. Khi ấy 
hiệp hội sẽ xem thử quy trình chế 
biến của họ có hợp vệ sinh không, đã 
tạo ra hương vị đặc trưng của bún bò 
Huế không, ... Lúc đó họ có thể sử 
dụng chữ “Bún bò Huế”... Nếu không 
đảm bảo tiêu chí đó thì họ có thể sử 
dụng “Bún Huế”, “Bún bò” ... không 
phải là “Bún bò Huế”!”. 

Phải đến Huế để đăng ký 
Theo bà Vy, các quán đã kinh 

doanh bún bò Huế lâu nay thì trước 
mắt đề án chưa đặt ra vấn đề buộc 
chủ kinh doanh phải đến Huế đăng 
ký, cho dù về lâu dài là sẽ đặt ra. 

Theo Bà Vy “Ban đầu hiệp hội 
cũng đặt ra những mục tiêu (tất cả 
các quán “Bún bò Huế” trên thế giới 
đều phải tới Huế đăng ký) như vậy. 
Tuy nhiên hiệp hội cũng đang có băn 
khoăn liệu có làm được không? Cho 
nên về lâu dài có thể vừa làm vừa 

điều chỉnh, tìm ra phương án phù 
hợp”. 

Bà Vy cũng chia sẻ vì chủ sở hữu 
là UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế chứ 
không phải 1 cá nhân hay công ty nào 
nên “sẽ tránh được độc quyền hay 
nhũng nhiễu”. 

 
Người ký văn bản này là ông Phan 

Ngọc Thọ cho hay: “Tỉnh làm để bảo 
vệ thương hiệu của mình, nếu không 
làm, nơi khác đăng ký thì mình sẽ 
mất và sẽ thua!”. Còn vấn đề quản lý 
thương hiệu, ông Thọ cho rằng đó là 
việc lớn, và thực hiện theo đúng luật 
là “không thể có chuyện khả thi”.  

Riêng chuyện UBND tỉnh đăng ký 
chính là chủ sở hữu thương hiệu 
“Bún bò Huế” có đúng luật không, 
ông Thọ nói: “Sai hay đúng không 
tranh luận nhiều, nếu như Bộ 
KH&CN cấp thì tỉnh đúng, nếu bộ 
không cấp thì tỉnh sai. Thực ra tỉnh 
không cần phải xây dựng nhãn hiệu 
này để mong muốn rằng ai làm cũng 
phải xin phép tỉnh, tuy nhiên phải làm 
để nâng cao giá trị của bún bò Huế!”. 

(Theo tuoitre.vn) 


