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TẠO ĐIỀU KIỆN TỐI ĐA CHO 
PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ VƯƠN LÊN 
NHÓM DẪN ĐẦU TRONG 
ASEAN 

Quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày 
càng thể hiện rõ nét là công cụ phát 
triển kinh tế hiệu quả ở Việt Nam. 
Trước đây, quyền SHTT như một đặc 
ân riêng của các nước phát triển mà 
Việt Nam chưa bắt nhịp được với sự 
phát triển kinh tế dựa vào quyền 
SHTT. 

 Tuy nhiên, sau hàng chục năm nỗ 
lực kể từ khi thực hiện chính sách đổi 
mới của nước ta, nhất là sau khi gia 
nhập WTO, quyền SHTT đã được các 
doanh nghiệp quan tâm hơn và bước 
đầu sử dụng, khai thác hiệu quả trong 
sản xuất và kinh doanh, đóng góp 
đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội trong thời gian qua. Quyền SHTT 
trở thành tài sản có giá trị không nhỏ 
và doanh nghiệp cũng nhận thức đầy 
đủ hơn về quyền SHTT, sử dụng nó 
như một công cụ hiệu quả trong kinh 
doanh và cạnh tranh. Tuy nhiên, việc 
khai thác, sử dụng quyền SHTT của 
các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa 
tương xứng với tiềm năng vốn có, do 
đó tỷ trọng đóng góp vào phát triển 
kinh tế - xã hội của quyền SHTT 
chưa cao. Trong bối cảnh này, Chính 

phủ đã có chỉ đạo quyết liệt để tạo 
đột phá về SHTT, trên cơ sở đó hỗ 
trợ cho các hoạt động khoa học và 
công nghệ, góp phần đổi mới mô 
hình tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam. 

 
Phiên họp thường kỳ của chính phủ năm 2016 

Cụ thể, sau khi trao đổi tại phiên 
họp thường kỳ tháng 10 năm 2016, 
nội dung về SHTT đã được đưa vào 
Nghị quyết phiên họp của Chính phủ 
theo hướng “Tạo điều kiện tối đa cho 
phát triển lĩnh vực SHTT vươn lên 
nhóm dẫn đầu trong ASEAN”. Để 
đảm bảo cho việc triển khai, Nghị 
quyết yêu cầu Bộ Khoa học và Công 
nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính, Bộ Nội vụ xây dựng và áp 
dụng cơ chế tương tự như cơ chế tự 
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 
đối với Cục SHTT; điều chỉnh phí, lệ 
phí dịch vụ sở hữu công nghiệp và tỷ 
lệ thu được để lại theo hướng tạo điều 
kiện tối đa cho phát triển lĩnh vực 
SHTT vươn lên nhóm dẫn đầu trong 
ASEAN. Trường hợp triển khai chỉ 
đạo của Chính phủ có vấn đề gì vượt 
thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công 
nghệ báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định. 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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Chính phủ cũng giao Bộ Khoa học 
và Công nghệ đề xuất những giải 
pháp cụ thể để đổi mới, nâng cao 
năng lực, sáng tạo công nghệ và 
SHTT, giải quyết tình trạng tồn đọng 
đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công 
nghiệp, rút ngắn thời hạn xử lý đơn. 

 (Theonoip.gov.vn) 
 
THAM GIA TPP HAY KHÔNG, 
VIỆT NAM VẪN HỘI NHẬP SÂU 
RỘNG VỚI THẾ GIỚI  

Trong phiên chất vấn trước Quốc 
hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc nhận được nhiều câu hỏi 
từ các đại biểu Quốc hội, trong đó có 
vấn đề về tương lai của Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) và kịch bản chính sách của 
Việt Nam đối với những biến đổi khi 
ông Donald Trump lên làm Tổng 
thống Mỹ. 

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả 

lời chất vấn trước Quốc hội  
Quốc hội Mỹ cũng do Đảng Cộng 

hòa kiểm soát vẫn theo tư tưởng bảo 
thủ, đóng cửa, lợi ích của nước Mỹ là 
trên hết. Cho nên việc thông qua TPP 
thời gian tới là rất khó. Tuy nhiên, 
như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc khẳng định: "Không tham 

gia TPP hay có tham gia TPP thì 
chúng ta vẫn tiếp tục hội nhập sâu 
rộng với quốc tế". 

Việt Nam đã chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết tham gia TPP và sẵn sàng 
trình Quốc hội khi phù hợp. Hiện 
nay, Mỹ tuyên bố dừng TPP, nên 
Việt Nam cũng chưa trình lên Quốc 
hội. Quan điểm của Việt Nam là 
mong muốn tham gia, Thủ tướng nói. 

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng khẳng 
định: "Chúng ta còn nhiều hiệp ước 
kinh tế khác, đảm bảo quá trình hội 
nhập kinh tế thế giới. Không tham gia 
TPP hay có tham gia TPP thì chúng 
ta vẫn tiếp tục hội nhập sâu rộng với 
quốc tế. Vì chúng ta đã có 12 hiệp 
định thương mại tự do cho nên có 
tham gia TPP thì rất tốt nhưng không 
có thì chúng ta vẫn tiếp tục hội nhập 
với những chương trình chúng ta đã 
ký kết". 

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn 
TP HCM) hỏi Thủ tướng về giải pháp 
đảm bảo nền kinh tế độc lập tự chủ 
trong điều kiện hội nhập sâu rộng. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn 
mạnh: Hội nhập sâu rộng nhưng độc 
lập tự chủ nền kinh tế là vấn đề mà 
các quốc gia cũng như Việt Nam luôn 
đặt ra. Đó là trước hết không phụ 
thuộc một thị trường, một đối tác nào 
hết.  

Việt Nam đã đặt những viên gạch 
đầu tiên cho TPP và chuẩn bị nhiều 
mặt cho việc thực thi hiệp định này. 
Gia nhập TPP, Việt Nam sẽ tiếp cận 



                                          Số 190-12/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 3 
 

sâu rộng hơn vào 2 nền kinh tế lớn 
nhất thế giới - Mỹ và Nhật Bản. 
Tham gia TPP sẽ giúp Việt Nam hội 
nhập sâu hơn vào thị trường tài 
chính thế giới. Các luồng vốn đầu tư 
quốc tế vào Việt Nam cũng sẽ tăng 
mạnh, tạo thuận lợi cho hệ thống 
ngân hàng tăng cường thanh khoản 
và tiếp cận các nguồn vốn quốc tế 
với chi phí thấp hơn. Các Doanh 
nghiệp nhà nước sẽ không còn được 
hưởng các ưu đãi hay đặc quyền về 
điều kiện tiếp cận vốn và quyền 
được bảo hộ. Thỏa thuận TPP cũng 
sẽ giảm đáng kể thuế nhập khẩu áp 
dụng cho các mặt hàng may mặc 
Việt Nam vào thị trường các quốc 
gia thành viên, qua đó gia tăng cạnh 
tranh với hàng hóa tương tự từ các 
nước khác như Trung Quốc, Ấn Độ, 
Indonesia hay Thái Lan… Tuy 
nhiên, đi cùng với đó là những thách 
thức không nhỏ, đặc biệt là những 
thách thức đến từ việc nhiều ngành 
hàng của Việt Nam chưa có sự 
chuẩn bị tốt khi mà cơ cấu hàng xuất 
khẩu chủ yếu có công nghệ thấp, 
thâm dụng lao động như hàng may 
mặc, giày dép, đồ nội thất… Khi đó, 
phần thua thiệt lại chính là Doanh 
nghiệp Việt.  

Chính vì thế, để hội nhập, nếu 
không có TPP vẫn đòi hỏi nền kinh 
tế trong nước phải nâng cao năng lực 
cạnh tranh, chất lượng, vệ sinh an 
toàn thực phẩm, giá cả hợp lý… 
Trên thực tế, thời gian qua, Việt 

Nam đã gấp rút chuẩn bị các điều 
kiện cho TPP. Chính phủ rà soát các 
quy định pháp luật cho phù hợp với 
hiệp định thế hệ mới này. Những sự 
chuẩn bị ấy là hết sức tích cực và 
không hề vô nghĩa, cho dù có TPP 
hay không. Ngay cả khi TPP nếu 
không thành công thì những sự đầu tư 
đó cũng là tạo điều kiện cho công 
nghiệp phụ trợ phát triển, nâng cao 
giá trị hàng xuất khẩu. Đó là điểm 
mấu chốt. 

Hội nhập sâu rộng nhưng độc lập 
tự chủ nền kinh tế là vấn đề mà các 
quốc gia cũng như Việt Nam luôn đặt 
ra. Trên tinh thần như vậy, Việt Nam 
có nhiều biện pháp để xây dựng được 
một nền kinh tế độc lập, tự chủ, trong 
đó có tái cơ cấu nền kinh tế, xây 
dựng thể chế, phát triển thế mạnh của 
Việt Nam (nông nghiệp, du lịch,...), 
mở rộng thị trường để không bị lệ 
thuộc. 

(Tổng hợp) 
 

 
 
 
PHÓ THỦ TƯỚNG: VI PHẠM VỀ 
HÀNG GIẢ DO SƠ HỞ VỀ THỂ 
CHẾ, PHÁP LUẬT 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình 
khẳng định: “Diễn biến hàng giả, 
hàng nhái phức tạp đây là trách 
nhiệm của các cơ quan quản lý nhà 
nước, lãnh đạo các cấp, ngành, chính 
quyền địa phương, của Hiệp hội và 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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doanh nghiệp” cần có nhiều giải 
pháp, kiến nghị về cơ chế chính sách 
và biện pháp để nâng cao hiệu quả 
đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ 
thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã 
tổ chức lễ kỷ niệm Ngày phòng 
chống hàng giả, hàng nhái (ngày 29 - 
11) hàng năm. Ông Lê Thế Bảo, Chủ 
tịch VATAP cho biết, có đến 32 
nhóm ngành hàng bị làm giả gồm 
điện lạnh, rượu bia, nước giải khát, 
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, 
nuôi trồng thủy sản... Đây là vấn đề 
không thể chấp nhận được. 

 
Phó Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ 

niệm 
Theo số liệu của Bộ Tài chính, 10 

tháng đầu năm 2016 đã có gần 88 
nghìn vụ vi phạm hàng giả, hàng 
nhái, gần 12 nghìn vụ buôn lậu, gian 
lận thương mại bị bắt giữ trên địa bàn 
cả nước. Đặc biệt, con số này 
dự báo sẽ còn  tăng cao trong 2 tháng 
cuối năm 2016 khi Tết cận kề. Thực 
tế cho thấy, mặt hàng nào đem lại lợi 
nhuận là có hàng giả, hàng kém chất 
lượng, buôn lậu, gian lận thương mại, 
đặc biệt rượu, bia, bánh mứt kẹo... là 
các sản phẩm được làm giả nhiều 

nhất trong các dịp lễ Tết cuối năm. 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ 

tướng thường trực Trương Hòa Bình, 
Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia 
biểu dương những thành tích của các 
doanh nghiệp, các lực lượng thực thi 
trong thời gian qua đã có nhiều cố 
gắng trong việc ngăn chặn, kiểm tra, 
kiểm soát việc buôn bán, sản xuất 
hàng giả, hàng kém chất lượng cũng 
như trong quá trình xây dựng, bảo vệ 
thương hiệu của mình. 

Để làm tốt hơn nữa công tác đấu 
tranh chống hàng giả, xâm phạm 
quyền SHTT, Phó Thủ tướng đề nghị 
các cơ quan chức năng nhất là các 
Bộ: Tài chính, Công Thương, Công 
an, Khoa học và Công nghệ tiếp tục 
chủ động, thường xuyên rà soát chính 
sách, pháp luật liên quan, kịp thời 
phát hiện những bất cập, sơ hở, khẩn 
trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, 
tạo khung pháp lý đầy đủ, vững chắc 
để thuận lợi cho thực thi công tác 
chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi 
phạm quyền SHTT. Đặc biệt, vấn đề 
an toàn thực phẩm đang diễn ra phức 
tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 
người dân trên cả nước và đồng thời 
ảnh hưởng đến chất lượng của vật 
nuôi, cây trồng và nền nông nghiệp 
của nước ta. 

Phía doanh nghiệp cũng cần nhận 
thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình 
trong công tác xây dựng và bảo vệ 
thương hiệu, bảo vệ quyền lợi của 
khách hàng; tránh biểu hiện do dự, 



                                          Số 190-12/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 5 
 

tránh né trong thực hiện công tác 
chống hàng giả và bảo vệ thương 
hiệu bởi đây là quyền lợi của doanh 
nghiệp. 

Theo các chuyên gia kinh tế, hàng 
giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, 
thậm chí hàng lậu, hàng giả qua biên 
giới với số lượng lớn mỗi năm, đặc 
biệt thời điểm giáp Tết không những 
làm thất thu nhiều tỷ đồng tiền thuế 
nhà nước mà còn làm nhiều doanh 
nghiệp lao đao, khốn khổ. Đặc biệt, 
các mặt hàng trôi nổi, mang “gốc 
ngoại” nhưng không có căn cứ, tiêu 
chuẩn nào bảo đảm về chất lượng, an 
toàn khiến người tiêu dùng trở nên 
hoang mang, lo sợ phải mua nhầm, 
“tiền mất, tật mang”. 

 
Tiêu hủy hàng giả, hàng nhái 

Trong điều kiện nguồn lực còn 
nhiều hạn chế như hiện nay, Phó 
Thủ tướng yêu cầu  Hiệp hội Chống 
hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt 
Nam (VATAP) tập trung làm tốt 
công tác vận động hội viên thực hiện 
tốt quy định pháp luật, đẩy mạnh 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã 
hội về công tác chống hàng giả, xâm 
phạm quyền SHTT; tích cực tham 
gia xây dựng cơ chế chính sách và 

đề xuất các giải pháp, kiến nghị về cơ 
chế chính sách và biện pháp để nâng 
cao hiệu quả đấu tranh chống hàng 
giả, xâm phạm quyền SHTT. 

Chính vì vậy, các biện pháp kiểm 
tra, xử lý nghiêm các hành vi vận 
chuyển, kinh doanh các loại hàng hóa 
vi phạm pháp luật, nhất là các mặt 
hàng tiêu dùng có sức mua cao trong 
dịp Tết đang là thách thức được đặt ra 
cho các cơ quan quản lý. 

 (Tổng hợp) 
 

TỌA ĐÀM VỀ HOẠT ĐỘNG 
GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG 
NGHIỆP 

Tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) phối hợp với Viện Khoa học 
SHTT tổ chức Tọa đàm về hoạt động 
giám định sở hữu công nghiệp 
(SHCN) nhằm đánh giá thực trạng, 
kết quả của hoạt động giám định 
SHCN và tìm ra giải pháp nhằm đẩy 
mạnh hoạt động này trong thời gian 
tới. 

Tham dự và chỉ đạo Tọa đàm có 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) kiêm Cục trưởng Cục 
SHTT Trần Việt Thanh, Lãnh đạo 
Cục SHTT, Lãnh đạo Viện Khoa học 
SHTT và gần 100 đại biểu đến từ các 
cơ quan thuộc Bộ KH&CN Cục Bổ 
trợ tư pháp, các cơ quan thực thi 
quyền SHTT ở Trung ương và địa 
phương, Hội SHTT Việt Nam, các 
Viện nghiên cứu, trường đại học, các 
doanh nghiệp và 2 cơ quan chủ trì là 
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Cục SHTT và Viện Khoa SHTT, đặc 
biệt có sự tham dự của cả 4 giám định 
viên SHCN. 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ 
trưởng Trần Việt Thanh nhấn mạnh 
vai trò của SHTT đối với phát triển 
kinh tế - xã hội, trong đó giám định 
SHCN là một trong những yếu tố hết 
sức quan trọng góp phần phát triển hệ 
thống SHTT, nhất là bảo đảm tính 
hiệu quả trong thực thi quyền cũng 
như hỗ trợ chủ thể quyền bảo vệ, khai 
thác và phát triển tài sản trí tuệ. 

 
Đại biểu tham gia buổi Tọa đàm 

 Song song với việc phát triển dịch 
vụ đại diện SHCN, thì cần tập trung 
cho sự phát triển dịch vụ giám định 
SHCN đáp ứng nhu cầu của xã hội 
hiện nay. Thứ trưởng cũng đánh giá 
cao ý nghĩa của buổi tọa đàm và coi 
đây là một sự kiện quan trọng để tổng 
kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong 
hoạt động giám định SHCN. 

Phát biểu dẫn đề, Ông Lê Ngọc 
Lâm, Phó Cục trưởng Cục SHTT 
nhấn mạnh đến yêu cầu của việc xã 
hội hóa hoạt động giám định SHCN 
theo quy định của Luật SHTT 2005 
(sửa đổi, bổ sung 2009) và các văn 
bản hướng dẫn thi hành, nhất là đáp 

ứng đòi hỏi của thực tiễn, nêu một số 
định hướng phát triển hệ thống này 
nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của hoạt động thực thi quyền SHTT 
tại Việt Nam. 

Với 3.607 vụ việc giám định 
SHCN được thực hiện trong 7 năm 
(9/2009 – 9/2016), Viện Khoa học 
SHTT, Tổ chức duy nhất đủ điều kiện 
hoạt động giám định SHCN, đã 
khẳng định nhu cầu giám định về 
SHCN của các tổ chức, cá nhân là 
hiện hữu và ngày một tăng. Hoạt 
động giám định SHCN của Viện 
Khoa học SHTT trong thời gian qua 
đã đạt được những kết quả và có 
những thuận lợi nhất định, nhưng 
cũng gặp không ít khó khăn, nhất là 
sức ép về nhu cầu của xã hội, về thời 
gian giám định, về các vụ việc giám 
định ngày càng đa dạng và phức tạp, 
nhân lực thực hiện giám định có hạn. 
Vì vậy, Viện Khoa học SHTT cũng 
đã đưa ra một số đề xuất nhằm phát 
triển hệ thống dịch vụ giám định, 
trong đó cần tăng cường kết nối 
thông tin giữa hoạt động xác lập 
quyền SHCN và hoạt động giám định 
SHCN. 

Đại diện Hội SHTT Việt Nam, các 
tổ chức dịch vụ đại diện SHCN và đại 
diện các cơ quan thực thi quyền 
SHTT ở Trung ương và địa phương 
(Cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh 
sát kinh tế, Cục Điều tra chống buôn 
lậu - Tổng cục Hải quan, Chi Cục 
Quản lý thị trường Hà Nội) đều thống 
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nhất bày tỏ sự cần thiết và nhu cầu 
ngày càng tăng của xã hội đối với 
hoạt động giám định SHCN và ý 
nghĩa của hoạt động giám định 
SHCN trong công tác thực thi quyền 
SHCN. Các ý kiến đều đồng tình với 
định hướng của Cục SHTT đưa ra và 
nhanh chóng tổ chức kỳ kiểm tra 
nghiệp vụ để cấp thêm Thẻ Giám 
định viên cho những cá nhân, kể cả 
những người đại diện SHCN hoạt 
động lâu năm trong lĩnh vực này và 
thành lập thêm một số tổ chức thực 
hiện dịch vụ giám định SHCN. Bên 
cạnh đó, các đại diện đến từ các cơ 
quan thực thi, các viện nghiên cứu, 
trường đại học và doanh nghiệp cũng 
tích cực tham gia thảo luận và đề xuất 
hướng giải quyết nhằm nâng cao hơn 
chất lượng hoạt động của công tác 
giám định SHCN trong thời gian tới. 

Kết thúc Tọa đàm, Thứ trưởng 
Trần Việt Thanh đánh giá cao kết quả 
của buổi tọa đàm. Trên cơ sở các ý 
kiến đóng góp, Bộ KH&CN sẽ chỉ 
đạo Cục SHTT và Viện Khoa học 
SHTT nghiên cứu và đưa ra giải 
pháp, biện pháp phù hợp trong thời 
gian tới, đặc biệt là hướng tới việc hỗ 
trợ tối đa cho sự phát triển của hệ 
thống thực thi và bảo vệ quyền 
SHCN, từ đó góp phần cải thiện cho 
môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng 
thời đưa kinh tế đất nước ngày càng 
phát triển. 

 (Theo noi.gov.vn) 

CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỐI 
TƯỢNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 
số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) về 
bảo vệ quyền SHTT và quản lý nhà 
nước về SHTT thì việc xác định đối 
tượng được bảo hộ quyền SHTT được 
thực hiện bằng cách xem xét các tài 
liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ 
phát sinh, xác lập quyền SHTT, cụ 
thể như sau: 

Đối với các loại quyền SHTT đã 
được đăng ký tại cơ quan có thẩm 
quyền, đối tượng được bảo hộ được 
xác định theo giấy chứng nhận đăng 
ký, văn bằng bảo hộ và các tài liệu 
kèm theo giấy chứng nhận đăng ký, 
văn bằng bảo hộ đó. Đối với quyền 
tác giả, quyền của người biểu diễn, 
quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, 
ghi hình, quyền của tổ chức phát sóng 
không đăng ký tại cơ quan có thẩm 
quyền thì các quyền này được xác 
định trên cơ sở bản gốc tác phẩm, bản 
định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, 
bản ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng và các tài liệu liên quan 
(nếu có). 

Trong trường hợp bản gốc tác 
phẩm, bản định hình đầu tiên của 
cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng và các tài liệu 
liên quan không còn tồn tại, quyền 
tác giả, quyền của người biểu diễn, 
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quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, 
ghi hình, quyền của tổ chức phát sóng 
được xem là có thực trên cơ sở các 
thông tin về tác giả, người biểu diễn, 
nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ 
chức phát sóng và về đối tượng 
quyền tác giả, quyền liên quan tương 
ứng, được thể hiện thông thường trên 
các bản sao được công bố hợp pháp. 

Đối với tên thương mại, đối tượng 
được bảo hộ được xác định trên cơ sở 
quá trình sử dụng, lĩnh vực và lãnh 
thổ sử dụng tên thương mại đó. 

Đối với bí mật kinh doanh, đối 
tượng được bảo hộ được xác định 
trên cơ sở các tài liệu thể hiện nội 
dung, bản chất của bí mật kinh doanh 
và thuyết minh, mô tả về biện pháp 
bảo mật tương ứng. 

Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, đối 
tượng được bảo hộ được xác định 
trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thể 
hiện sự nổi tiếng của nhãn hiệu đó. 

 (Theo sohuutritue.net)  
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Nghiên cứu thiết kế và triển khai 
hệ thống đỗ xe tự động tại Việt 
Nam 

Để có thể góp phần giải quyết được 
các vấn đề quá tải của các bãi xe 
truyền thống tại một số thành phố lớn 
như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng,… Năm 2014, nhóm nghiên cứu 
do TS. Lê Hồng Quân, Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn (TNHH) sản xuất cơ 
khí và cầu trục NMC, Bộ Công 

Thương đứng đầu đã thực hiện đề tài 
Nghiên cứu thiết kế và triển khai 
thành công hệ thống đỗ xe tự động tại 
Việt Nam.  

Đây được xem là sản phẩm nghiên 
cứu khoa học mang tính ứng dụng 
thực tế, phù hợp với điều kiện của 
Việt Nam. Bãi đỗ xe tự lái này chiếm 
khá nhiều diện tích (bình quân 
25m²/1 vị trí đỗ xe bao gồm cả vị trí 
di chuyển).  

 
Hệ thống đỗ xe tự động nhiều tầng 

Hệ thống đỗ xe tự động nhiều tầng 
là loại kết cấu có trang bị hệ thống 
nâng để di chuyển xe ô tô từ mặt đất 
lên điểm đỗ xe ở trên cao (đối với hệ 
thống nổi) hoặc chuyển xe xuống 
điểm đỗ ô tô dưới lòng đất (đối với 
hệ thống ngầm) một cách an toàn tự 
động, không cần người lái. Sau khi 
đưa xe vào phòng xe, hệ thống lập 
trình FLC sẽ tự động đưa xe vào vị trí 
đỗ, người lái xe không cần thao tác 
bất kỳ động tác nào ngoài việc bấm 
nút xe (hoặc nhận thẻ từ hệ thống). 
Khi cần lấy xe ra, hệ thống thiết bị 
nâng này sẽ tự động làm việc để đưa 
xe đến điểm trả xe cố định, lái xe chỉ 
cần việc lấy xe ra từ điểm cố định 
này.  
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Khi có bất kỳ sự cố nào bất thường 
trong hệ thống (ví dụ như có người 
đột nhập, cửa xe bị bật ra,...) thì hệ 
thống sẽ báo động tức thời về trung 
tâm xử lý. Do xe không vận hành 
trong hệ thống nên không gây ra các 
vấn đề ô nhiễm không khí do chất 
thải của xe, vì vậy cũng tránh được 
nguy cơ cháy nổ do xe lưu thông 
trong hầm. Tùy theo vị trí có thể lắp 
đặt hệ thống nổi hoặc ngầm. Sau một 
thời gian nghiên cứu, nhóm nghiên 
cứu đã đưa ra được quy trình thiết kế, 
chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm tải và sử 
dụng hệ thống đỗ ô tô tự động.  

Hệ thống này là nền móng để ứng 
dụng rộng rãi cho các hệ thống, sản 
phẩm cùng loại hoặc sản phẩm ở mức 
giản đơn hơn, đáp ứng được nhu cầu 
của thị trường Việt Nam. Đây cũng là 
bộ tài liệu tham khảo cho công tác 
đào tạo về chế tạo, lắp đặt, vận hành, 
bảo trì, khai thác hệ thống đỗ ô tô tự 
động. Qua đã tìm hiểu, nghiên cứu 
các quy định, tiêu chuẩn của nước 
ngoài liên quan đến hệ thống đỗ ô tô 
tự động, nhóm nghiên cứu đã phối 
hợp với các đối tác để xây dựng bộ 
tiêu chuẩn cơ sở phù hợp với tiêu 
chuẩn Việt Nam, làm cơ sở cho Bộ 
Khoa học và Công nghệ xem xét 
nâng cấp tiêu chuẩn để ứng dụng 
rộng rãi. 

Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị 
cần đưa hệ thống này vào danh mục 
hàng hóa được hưởng mức thuế suất 
= 0% như các loại thiết bị nâng khác. 

Điều này sẽ giúp giảm giá thành sản 
phẩm. Nhanh chóng ban hành các 
tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống đỗ 
xe tự động này để có thể kiểm định 
hệ thống trước khi đưa vào sử dụng, 
từ đó tạo ra sự canh tranh bình đẳng 
giữa các nhà cung cấp thiết bị uy tín 
và nhà cung cấp chỉ kỳ vọng lợi 
nhuận.  

 (Theo most.gov.vn) 
 

 Thiết bị có thể giúp người bị liệt 
di chuyển bình thường  

Nghiên cứu cho thấy thiết bị ghép 
nối não bộ và tủy sống có thể giúp 
con khỉ bị liệt một chân di chuyển trở 
lại mà không cần luyện tập trên máy 
chạy bộ hay mặt đất. 

Các nhà khoa học tại Viện Công 
nghệ Liên bang Thụy Sỹ (EPFL) vừa 
giúp những con khỉ bị tổn thương tủy 
sống khôi phục khả năng điều khiển 
các chi bị liệt. 

 
Thiết bị ghép nối não bộ và tủy sống giúp 

khỉ bị liệt đi lại bình thường 

Các bác sỹ chữa trị cho con khỉ 
bằng thiết bị thần kinh nhân tạo đóng 
vai trò như một cầu nối không dây 
giữa não bộ và cột sống. Thiết bị 
ghép nối giải mã các tín hiệu điều 
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khiển cử động của não rồi chuyển 
tiếp đến phía dưới vùng tổn thương 
thông qua các điện cực để kích thích 
đường dẫn thần kinh và thúc đẩy cơ 
bắp chân. Bằng cách đưa tín hiệu 
thần kinh đi vòng qua chỗ thương tổn 
và khôi phục sự truyền đạt thông tin 
giữa não bộ với các bộ phận liên 
quan trong tủy sống, nhóm nghiên 
cứu đã chữa trị thành công cho hai 
con khỉ nâu bị liệt một chân do tổn 
thương một phần tủy sống. 

Họ bắt đầu những nghiên cứu nhỏ 
trên con người để thử nghiệm một số 
thành phần. "Phương pháp liên kết tín 
hiệu thần kinh của bộ não với kích 
thích của tủy sống là hoàn toàn mới. 
Lần đầu tiên tôi có thể tưởng tượng 
một bệnh nhân liệt hoàn toàn có khả 
năng cử động chân của họ thông qua 
thiết bị ghép nối giữa não và cột 
sống", Jocelyne Bloch, nhà giải phẫu 
thần kinh tại Bệnh viện Đại học 
Lausanne, người cấy ghép thiết bị kết 
nối vào bộ não và tủy sống con khỉ, 
cho biết. 

Tuy nhiên, giáo sư Courtine cảnh 
báo vẫn còn nhiều thách thức lớn 
phía trước và sẽ mất vài năm trước 
khi phương pháp này có thể sử dụng 
để điều trị cho con người.   

 (Theo vnexpress.net) 
 
 Công nghệ biến nước thải thành 
dầu thô sinh học 

Nhà máy xử lý nước thải trong 
tương lai có thể trực tiếp biến nước 

thải thông thường thành dầu thô sinh 
học (biocrude) nhờ nghiên cứu 
của Phòng Thí nghiệm Quốc gia Tây 
Bắc Thái Bình Dương (PNNL) thuộc 
Bộ Năng lượng Mỹ, theo Science 
Daily. 

 
Dầu thô sinh học được tạo ra từ bùn trong 

nước thải 

Các nhà khoa học bắt chước điều 
kiện địa chất của Trái Đất, sử dụng 
nhiệt độ và áp suất cao để tạo ra dầu 
thô sinh học từ nước thải chỉ sau vài 
phút, thay vì mất hàng triệu năm như 
trong tự nhiên. Sau đó, dầu thô được 
tinh chế bằng hoạt động lọc dầu 
thông thường.  

Nước thải, hay cụ thể hơn là bùn 
thải, thường được xem là thành phần 
nguyên liệu không tốt để sản xuất 
nhiên liệu sinh học vì nó quá ướt. 
Nhóm nghiên cứu áp dụng công nghệ 
hóa lỏng thủy nhiệt (HTL) nhằm loại 
bỏ công đoạn sấy khô trong đa số các 
công nghệ chuyển đổi nước thải 
thành dầu thô sinh học hiện nay, làm 
giảm giá thành sản xuất và không tiêu 
tốn nhiều năng lượng. 

Công nghệ HTL biến đổi chất hữu 
cơ có trong nước thải thành những 
hợp chất hóa học đơn giản. Các nhà 
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khoa học làm tăng áp suất của hỗn 
hợp nguyên liệu đầu vào lên 204 atm, 
gấp 100 lần so với áp suất trong lốp 
xe hơi. Bùn điều áp sau đó đi vào hệ 
thống lò phản ứng hoạt động ở 
khoảng 349°C. Nhiệt độ và áp suất 
cao phá vỡ bùn thải thành nhiều 
thành phần khác nhau, bao gồm dầu 
thô sinh học và một dung dịch lỏng. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Enzym từ vi khuẩn có thể sản 
xuất nhựa phân hủy sinh học 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công 
nghệ Massachusetts (MIT) đã xác 
định được cấu trúc enzym từ vi khuẩn 
dùng để sản xuất nhựa phân hủy sinh 
học, một bước tiến giúp các kỹ sư hóa 
học tinh chỉnh enzym để nó trở nên 
có ích trên quy mô công nghiệp. 

Enzym tạo ra các chuỗi polime dài 
để hình thành nên nhựa cứng hoặc 
nhựa mềm tùy thuộc vào nguyên liệu 
sử dụng. Việc tìm hiểu thêm về cấu 
trúc enzym có thể giúp các kỹ sư 
kiểm soát thành phần và kích thước 
của polime, tiến tới sản xuất nhựa 
phân hủy sinh học thương mại khác 
với nhựa thường được sản xuất từ các 
sản phẩm dầu mỏ. 

Cấu trúc khó nắm bắt 
Enzym polyhydroxyalkanoate (PHA) 
synthase được tìm thấy trong hầu hết 
mọi loại vi khuẩn. Vi khuẩn sử dụng 
enzym này để sản sinh khối lượng 
lớn polime tích trữ cacbon khi thức 
ăn khan hiếm. Vi khuẩn Cupriavidus 

Necator có thể tích trữ đến 85% trọng 
lượng khô của nó. 

PHA synthase được các nhà hóa 
học và kỹ sư hóa học đặc biệt quan 
tâm vì nó có thể kết hợp với 30.000 
tiểu đơn vị hay monome một cách 
chính xác. Các nhà khoa học đã xem 
xét cấu trúc của enzym PHA synthase 
trong nhiều năm, nhưng đến nay vấn 
đề này vẫn rất nan giải do khó kết 
tinh protein. Quá trình kết tinh là một 
bước cần để thực hiện kết tinh bằng 
tia X, tiết lộ cấu trúc nguyên tử và 
phân tử của protein. 

 
Marco Jost và Yifeng Wei, hai 

trong số các tác giả nghiên cứu, đã 
nghiên cứu thành công về sự kết tinh 
trong khuôn khổ một dự án phụ. Khi 
có các tinh thể, nhóm nghiên cứu đã 
thu thập và phân tích dữ liệu tinh thể 
tạo thành để xác định cấu trúc. Phân 
tích cho thấy PHA synthase gồm có 
hai tiểu đơn vị giống nhau tạo nên 
chất nhị trùng. Mỗi tiểu đơn vị có 
một vị trí kích hoạt, ở đó diễn ra hiện 
tượng polime hóa, loại bỏ giả thuyết 
trước đây cho rằng vị trí kích hoạt 
nằm ở giao diện của chất nhị trùng. 
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Phân tích còn cho thấy enzym có hai 
lỗ, một lỗ cho nguyên liệu đầu vào và 
lỗ còn lại cho phép chuỗi polime tạo 
thành đi ra. 

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ xử lý 
cấu trúc của enzym trong khi nó liên 
kết với chất nền và các sản phẩm để 
thu thập nhiều thông tin quan trọng 
nhằm mục đích tìm hiểu phương thức 
hoạt động của enzym. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Nhật bản chuẩn bị sử dụng trí 
tuệ nhân tạo để điều trị ung thư 

Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật 
Bản cho biết trung tâm này có kế 
hoạch sử dụng trí tuệ nhân tạo 
(artificial intelligence - AI) trong việc 
chẩn đoán bệnh ung thư và quyết 
định những liệu trình tốt nhất để điều 
trị những bệnh nhân mắc phải căn 
bệnh này. 

 
Cơ sở nghiên cứu ung thư hàng đầu 

Nhật Bản này sẽ phối hợp với các tổ 
chức khác, bao gồm Viện Công nghệ 
và Khoa học Công nghiệp Tiên tiến 
Quốc gia, để thử nghiệm hệ thống 
chẩn đoán và điều trị ung thư trong 
vòng 5 năm. 

Hệ thống này sẽ sử dụng một cơ sở 
dữ liệu được tạo từ nguồn dữ liệu lớn 
do Trung tâm Ung thư Quốc gia thu 
thập, gồm thông tin di truyền, kết quả 
xét nghiệm máu và chẩn đoán hình 
ảnh. Trung tâm Ung thư Quốc gia dự 
định sử dụng hệ thống trên để tìm ra 
những chỉ dấu mới giúp phát hiện 
ung thư ở giai đoạn đầu và phát triển 
các loại thuốc điều trị ung thư. 

Một số cơ sở khác ở Nhật Bản 
cũng đã triển khai sử dụng AI trong 
lĩnh vực y học. Viện Y Khoa thuộc 
Đại học Tokyo mới đây thông báo 
một trường hợp sử dụng AI để chẩn 
đoán bệnh bạch cầu và giúp cứu sống 
một bệnh nhân. 

 (Theo vietnamplus.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Cậu bé trẻ tuổi phát minh ba lô 
chống đạn 

Tại hội chợ khoa học Expociencias 
diễn ra tại bang Tamaulipas 
(Mexico), cậu bé Juan David 
Hernandez (11 tuổi) đã giới thiệu 
phát minh ba lô chống đạn của 
mình, Business Insider cho hay. 

 
Juan David Hernandez giới thiệu sản phẩm 

ba lô chống đạn tại hội chợ khoa học 
Nam sinh cho biết chiếc ba lô này 
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bao gồm lớp chống đạn, cảnh báo 
chống trộm, thiết bị định vị kết nối 
với điện thoại của phụ huynh. Nó 
nặng khoảng 5 kg. Ngoài ra, sản 
phẩm đủ lớn để người dùng có thể 
trốn phía sau, khi các vụ xả súng diễn 
ra. 

Trong những năm gần đây, tình 
hình an ninh ở Tamaulipas trở nên 
bất ổn, các nhóm tội phạm thường 
xuyên hoạt động. Người dân (đặc biệt 
trẻ em) đối mặt với nguy cơ mất 
mạng khi cảnh tượng những chiếc xe 
bốc cháy đỗ dọc đường để cản trở 
cảnh sát hay vụ đọ súng giữa các 
bang phái thường xuyên diễn ra. 
Chính quyền bang thậm chí phải tổ 
chức những buổi tập luyện đấu súng 
trong trường học trên địa bàn nhằm 
bảo vệ học sinh. 

Cậu hy vọng chiếc ba lô này sẽ góp 
phần đảm bảo an toàn cho trẻ em khi 
đến trường. Juan David Hernandez 
dự tính sản phẩm này sẽ có giá 48 - 
72 USD. 

 (Theo kienthuc.net.vn) 
 

 Chiếc ghế kỳ diệu chữa bệnh cột 
sống 

Với mong muốn giúp người mang 
bệnh về cột sống có thể tự điều chỉnh 
tư thế ngồi đúng cách và hỗ trợ điều 
trị bệnh này, bác sỹ Phạm Thị Kim 
Loan đã sáng chế ra một sản phẩm 
rất hữu ích đó là “ghế nhưng không 
phải ghế” - vừa được trao giải nhất 
giải thưởng về Sáng chế TP. Hồ Chí 

Minh lần thứ tư năm 2016. 
Việc ngồi sai tư thế kéo dài có thể 

gây tổn thương rất nặng, dẫn đến đau 
lưng, đau đầu gối, thần kinh tọa, mệt 
mỏi, mất ngủ... Từ thực trạng này, BS 
Loan đi sâu nghiên cứu về tư thế ngồi 
và hình thành ý tưởng tạo một sản 
phẩm giúp ngồi đúng cách. 

 
Cô Nguyễn Liên Hoa - nhân viên phòng 

khám Đức Phúc - hướng dẫn cách ngồi ghế 
đúng tư thế. 

Theo tác giả, với bề mặt lõm, 
người sử dụng muốn ngồi sai cũng 
khó bởi không thể trượt ra trước, sau 
hay vắt chéo chân (tư thế gây vặn 
xoắn, lệch xương chậu). Theo BS 
Loan, sản phẩm này đã nhận được 18 
bằng sáng chế, đã công bố tại Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ toàn cầu (WIPO), 
được bảo hộ tuyệt đối trong 20 năm ở 
hơn 50 quốc gia như Mỹ, Nhật, 
Singapore... Bà cũng đang nắm gần 
30 bằng sở hữu trí tuệ về kiểu dáng 
công nghiệp độc quyền. 

BS Nguyễn Ngọc Thành - chuyên 
gia vật lý trị liệu, phục hồi chức năng 
của Bệnh viện Quân y 7A, TP. HCM 
- đánh giá: “Hiện nay, việc điều trị 
bệnh cột sống bằng nội khoa, ngoại 
khoa, y học cổ truyền, vật lý trị liệu 
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đã mang lại hiệu quả tích cực; nhưng 
về phòng ngừa thì chưa có biện pháp 
nào hữu hiệu, mang tính chất cơ bản 
và lâu dài. Vì vậy, sáng chế của BS 
Loan rất cần thiết, có ý nghĩa thực 
tiễn cao”. 

Điều đó cũng đã được khẳng định 
qua thực tế sử dụng của nhiều bệnh 
nhân, trong đó có bà Phạm Lê Lan 
Phương - 35 tuổi, nhân viên văn 
phòng sống ở TPHCM. Bà bị mỏi 
đầu gối, chân run rẩy mỗi khi bước, 
lên và xuống cầu thang do thoát vị 
đĩa đệm, cơ đùi yếu do dây thần kinh 
bị xương chèn vào. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Mũ bảo hiểm thông minh cứu 
mạng lái xe bất tỉnh 

Thiết kế mũ bảo hiểm mới lạ với 
khả năng gọi cấp cứu tự động có thể 
nâng cao đáng kể khả năng sống sót 
cho các nạn nhân bất tỉnh trong tai 
nạn giao thông. 

 
Mũ bảo hiểm Helpmet sẽ thông báo cho 

nhân viên cứu thương về tai nạn, vị trí và tình 
trạng của nạn nhân 

Chiếc mũ bảo hiểm thông minh 
hoàn toàn mới do nhà phát minh 

người Tây Ban Nha Dani Paez thiết 
kế có thể nâng cao an toàn cho tất cả 
người đi xe máy bằng cách thông báo 
nhân viên cứu thương trong trường 
hợp xảy ra tai nạn, nạn nhân bất tỉnh 
và không có người phát hiện kịp thời. 

Mũ bảo hiểm Helpmet là một thiết 
bị di động có thể tự động gọi trợ giúp 
nếu ghi nhận lực tác động trên 95g, 
mức khiến con người bất tỉnh. Ngay 
sau khi va đập, Helpmet kích hoạt 
đèn LED sáng màu và tiếng còi hú để 
thông báo cho những người qua 
đường khác.  

Sau 10 giây, Helpmet truyền tín 
hiệu về địa điểm xảy ra tai nạn và tất 
cả dữ liệu quan trọng về nạn nhân 
như tuổi tác, nhóm máu, bệnh dị ứng, 
số liên lạc khẩn cấp đến dịch vụ cứu 
hộ. Các nhân viên cứu hộ có thể tìm 
đến chỗ nạn nhân nằm thông qua 
định vị vệ tinh (GPS). Hiện nay, 
Helpmet đang được giới thiệu tại 
Thái Lan, nơi 80% tai nạn chết người 
trên đường xảy ra ở nơi hẻo lánh. 

 (Theo vnexpress) 
 
 Thuốc nhuộm phát quang trong 
bóng tối có thể cung cấp năng 
lượng cho ô tô 

Các nhà nghiên cứu tại trường Đại 
học Buffalo, Hoa Kỳ đã tạo ra một 
loại thuốc nhuộm phát quang trong 
bóng tối, sẽ là vật liệu lý tưởng để 
tích trữ năng lượng trong pin sạc dựa 
vào chất lỏng nhằm cung cấp năng 
lượng cho xe hơi và nhà ở trong 
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tương lai. Thuốc nhuộm có tên là 
BODIPY hay bo-dipyrromethene phát 
sáng rực rỡ trong bóng tối. 

Theo nhóm nghiên cứu, thuốc 
nhuộm BODIPY có tính chất khác lạ, 
cho phép nó thực hiện hai nhiệm vụ 
chính, đó là lưu giữ các điện tử và 
tham gia chuyển giao điện tử. Pin 
phải thực hiện các chức năng này để 
tiết kiệm và phân phối năng lượng và 
thuốc nhuộm BODIPY đảm nhiệm 
tốt các chức năng này. 

 
Trong thí nghiệm, pin được chế từ 

thuốc nhuộm BODIPY, hoạt động 
hiệu quả và có tuổi thọ cao, ngoài ra 
còn vận hành tốt sau khi các nhà 
nghiên cứu sạc và xả sạc pin 100 lần. 
Pin năng lượng chứa đầy chất lỏng 
này có một số ưu điểm vượt trội hơn 
pin được chế từ vật liệu thông dụng. 
Pin dòng oxy hóa khử cũng có thể dễ 
dàng được mở rộng để tích trữ nhiều 
năng lượng, đủ để cung cấp điện cho 
nhà ở hoặc cho phép công ty dịch vụ 
công cộng tích trữ năng lượng gió để 
sử dụng vào giờ cao điểm. Vấn đề 
này rất quan trọng vì việc mở rộng 
quy mô là thách thức đối với nhiều 
công nghệ pin khác được đề 
xuất. Khi pin đang hoạt động, các 

điện tử được khai thác từ bình này và 
di chuyển sang bình kia, sinh ra dòng 
điện, về mặt lý thuyết, có thể cung 
cấp điện cho các thiết bị nhỏ như đèn 
pin hoặc lớn cỡ một ngôi nhà.  

Để sạc pin, bạn sẽ sử dụng năng 
lượng mặt trời, năng lượng gió hoặc 
các nguồn năng lượng khác để đẩy 
các điện tử trở lại bình ban đầu nơi 
chúng thực hiện nhiệm vụ thêm một 
lần nữa. Hiệu suất của pin dòng oxy 
hóa khử phụ thuộc vào tính chất hóa 
học của các chất lỏng ở trong mỗi 
bình. 

 (Theo vista.gov.vn ) 
 
 Giun phát hiện ánh sáng tốt hơn 
50 lần so với mắt người 

Giun đũa không có mắt nhưng xuất 
hiện với khả năng siêu anh hùng về 
cảm nhận ánh sáng. Một loại mới của 
tế bào đã được phát hiện về cảm 
nhận ánh sáng của những sinh vật đó 
hiệu quả hơn khoảng 50 lần so với 
mắt người.  

Các nhà khoa học nói rằng những 
đặc điểm bất thường của các thụ thể 
có thể được sử dụng trong một loạt 
các ứng dụng, bao gồm cả việc tạo ra 
loại kem chống nắng hiệu quả hơn. 
Nghiên cứu này được thực hiện bởi 
nhóm các nhà khoa học đến từ trường 
Đại học Michigan. Họ đã đặt tên thụ 
thể mới là giun đũa tròn LITE - 1. 

Nghiên cứu mới này đã tiến thêm 
một bước, để thấy rằng LITE - 1 hấp 
thụ ánh sáng chứ không phải chỉ đơn 
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giản là cảm nhận nó. Tế bào nhận 
kích thích ánh sáng chuyển đổi ánh 
sáng thành tín hiệu mà cơ thể sử 
dụng. LITE - 1 bất thường ở chỗ là 
nó vô cùng hiệu quả trong việc hấp 
thụ cả UV - A và ánh sáng UV - B, 
lớn hơn so với hai loại opsins và 
cryptochromes được tìm thấy trong 
động vật từ 10 - 100 lần.  

 
Nhóm nghiên cứu tin rằng phát 

hiện của họ có thể mang lại rất nhiều 
lợi ích trong nhiều cách khác nhau, ví 
dụ như có thể phát triển LITE - 1 vào 
kem chống nắng để có thể hấp thụ 
các tia có hại trước khi chúng chạm 
vào da. Ngoài ra, LITE - 1 có thể 
được sử dụng để thúc đẩy được sự 
nhạy cảm ánh sáng trong những loại 
tế bào mới. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 
 
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC 
THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN 
LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ 
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP    

Ngày 14/11/2016, Theo đề nghị 
của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 

phí sở hữu công nghiệp (SHCN) có 
những điều sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối 
tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí SHCN. 

2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các 

tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ yêu 
cầu thực hiện công việc, dịch vụ bảo 
hộ quyền SHCN; cơ quan quản lý nhà 
nước thực hiện công việc, dịch vụ 
bảo hộ quyền SHCN; các tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan đến việc thu, 
nộp phí, lệ phí SHCN. 

Điều 2. Người nộp phí, lệ phí 
Tổ chức, cá nhân Việt Nam và 

nước ngoài khi nộp đơn, hồ sơ yêu 
cầu cơ quan quản lý nhà nước thực 
hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền 
SHCN phải nộp phí, lệ phí theo quy 
định tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí 
Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) thực 

hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền 
SHCN là tổ chức thu phí, lệ phí 
SHCN (dưới đây gọi là tổ chức thu 
phí, lệ phí). 

Điều 4. Mức thu phí, lệ phí 
1. Mức thu phí, lệ phí SHCN thực 

hiện theo quy định tại Biểu mức thu 
phí, lệ phí SHCN ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

2. Phí, lệ phí quy định tại Thông tư 
này được thu bằng đồng Việt 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Nam, trừ trường hợp thu phí thông 
qua Văn phòng quốc tế của Tổ chức 
SHTT thế giới (WIPO) được thu 
bằng Franc Thụy Sỹ (CHF) trên cơ sở 
quy đổi mức thu bằng đồng Việt Nam 
theo tỷ giá hối đoái chính thức của 
Liên hợp quốc. 

3. Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí 
SHCN bằng tiền mặt hoặc qua dịch 
vụ bưu chính cho tổ chức thu phí, lệ 
phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản 
của tổ chức thu phí, lệ phí. 

Đối với phí thu qua Văn phòng 
quốc tế của WIPO: Phí được chuyển 
khoản vào tài khoản của tổ chức thu 
phí mở tại ngân hàng thương mại, tổ 
chức tín dụng Việt Nam. 

Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí 
1. Chậm nhất thứ 2 hàng tuần, tổ 

chức thu phí phải gửi số tiền phí đã 
thu của tuần trước vào tài khoản phí 
chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc 
Nhà nước. 

2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện 
kê khai phí, lệ phí theo tháng, quyết 
toán phí, lệ phí theo năm theo quy 
định tại khoản 3 Điều 19 và nộp phí, 
lệ phí vào ngân sách nhà nước theo 
quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông 
tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 
tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Quản lý thuế và Nghị định 
số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 
năm 2013 của Chính phủ. 

Điều 6. Quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí 

1. Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ 
số tiền lệ phí thu được vào ngân sách 
nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà 
nước hiện hành. 

2. Tổ chức thu phí được để lại 85% 
(tám mươi năm phần trăm) số tiền phí 
thu được trước khi nộp ngân sách nhà 
nước, để trang trải các chi phí cho 
việc thực hiện công việc, dịch vụ và 
thu phí theo quy định tại Điều 5 Nghị 
định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật phí 
và lệ phí. 

Số còn lại 15% (mười lăm phần 
trăm) trên tổng số tiền phí thu được 
nộp vào ngân sách nhà nước theo 
Mục lục ngân sách nhà nước hiện 
hành. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực từ 01 

tháng 01 năm 2017; thay thế Thông 
tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 
02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
SHCN; khoản 1 Điều 1 Thông tư số 
152/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 
năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Thông tư số 158/2010/TT-
BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ tài chính đối với Cục SHTT. 

2. Đối với các yêu cầu thực hiện 
công việc về SHCN đã nộp trước 
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ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng 
chưa hoàn thành và chưa nộp phí, lệ 
phí, nay có yêu cầu và được thực hiện 
thì phải nộp phí, lệ phí theo mức thu 
được quy định tại Thông tư này. 

3. Các nội dung khác liên quan đến 
việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ 
phí SHCN không đề cập tại Thông tư 
này được thực hiện theo quy định tại 
Luật phí và lệ phí; Nghị định 
số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 
năm 2016 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư 
số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 
11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật quản lý 
thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-
CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ và Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về in, 
phát hành, quản lý và sử dụng các 
loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí 
thuộc ngân sách nhà nước và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
(nếu có). 

4. Tổ chức, cá nhân thuộc đối 
tượng nộp phí, lệ phí và các cơ quan 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này. Trong quá trình triển 
khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề 
nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, 
hướng dẫn. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Bún Long Kiên, hàu Long Sơn, 
bánh tráng An Ngãi được bảo hộ 
nhãn hiệu 

Sáng ngày 30-11, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) 
đã  tổ chức lễ công bố chứng nhận 
nhãn hiệu cho sản phẩm bún Long 
Kiên (TP.Bà Rịa), hàu Long Sơn 
(TP.Vũng Tàu) và bánh tráng An 
Ngãi (huyện Long Điền). Về dự lễ 
công bố có sự hiện diện của các hộ 
nông dân sản xuất bún, bánh tráng và 
hàu của các địa phương. 

Nhãn hiệu bún Long Kiên, bánh 
tráng An Ngãi được Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) cấp nhãn hiệu chứng 
nhận bảo hộ tại Quyết định số 
33105/QĐ-SHTT và số 33106/QĐ-
SHTT ngày 6-6-2016; hàu Long Sơn 
được cấp nhãn hiệu chứng nhận bảo 
hộ tại Quyết định số 36447/QĐ-
SHTT ngày 20-6-2016. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị 
Thúy Yến, Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp - Phát triển nông thôn cho 
biết, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu hiện có khoảng 10 nghề truyền 
thống, đặc biệt sản phẩm bánh tráng 
An Ngãi, bún Long Kiên, hàu Long 
Sơn là những đặc sản nổi tiếng của 
nền nông nghiệp lúa nước, tạo việc 
làm và thu nhập cho người dân làm 
nghề của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ 
lâu đã được nhiều người biết đến. 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Tuy nhiên, các sản phẩm này chưa 
được xác lập quyền SHTT, chỉ dẫn 
địa lý, bảo hộ nhãn hiệu.  

 
Đại diện lãnh đạo Sở NN-PTNT nhận giấy 

chứng hiệu nhãn hiệu các sản phẩm được Cục 
SHTT cấp chứng nhận bảo hộ 

Một số nghề truyền thống, sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn 
phát triển theo hình thức tự phát, quy 
mô nhỏ lẻ, chủ yếu theo hộ gia đình, 
chưa được tập hợp, quản lý và duy trì 
phát triển; chất lượng thiếu đồng 
nhất, thiếu ổn định. Việc đăng ký và 
được cấp giấy chứng nhận bảo hộ từ 
Cục SHTT sẽ là nền tảng bảo vệ danh 
tiếng của sản phẩm, tránh bị lạm 
dụng hoặc giả mạo, giúp người tiêu 
dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản 
phẩm.  

Việc đăng ký và bảo hộ thành công 
nhãn hiệu chứng nhận cho các sản 
phẩm trên sẽ là nền tảng để bảo vệ 
danh tiếng của sản phẩm, tránh bị lạm 
dụng hoặc giả mạo, giúp người tiêu 
dùng nhận biết và lựa chọn đúng sản 
phẩm. Từ đó khuyến khích sản xuất 
phát triển, tăng doanh thu, giải quyết 
được việc làm cho người dân, duy trì 
giá trị sản phẩm truyền thống của các 
làng nghề, giúp đời sống người dân 
ổn định, đồng thời hỗ trợ phát triển 

du lịch địa phương. 
(Theo sokhcn.bariavungtau.gov.vn) 

 
 Hội thảo xây dựng nhãn hiệu 
Bưởi Da Xanh Sông Xoài, Chả cá 
Phước Hải và Thanh long Bông 
Trang 

Chiều ngày 30-11, Chi cục Phát 
triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu đã tổ chức buổi hội thảo “Xây 
dựng nhãn hiệu Bưởi Da Xanh, Chả 
cá Phước Hải và Thanh long Bông 
Trang”. Ông Nguyễn Tiến Bảy - Chi 
cục trưởng Chi cục Phát triển nông 
thôn làm chủ trì hội thảo. 

Mục đích chính của buổi hội thảo 
diễn ra nhằm góp ý xây dựng nhãn 
hiệu cho các sản phẩm nông sản, đặc 
sản: Bưởi Da Xanh Sông Xoài, Chả 
cá Phước Hải và Thanh long Bông 
Trang. Hội thảo với ba nội dung 
chính là thảo luận, đóng góp ý kiến 
về quy chế quản lý và sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận cho các sản phẩm; 
lô gô của các sản phẩm và đóng góp 
ý kiến của các đơn vị tham gia. 

 Tại hội thảo, các đại biểu cũng có 
nhiều đóng góp ý kiến về quy chế 
nhằm quản lý và sử dụng nhãn hiệu 
chứng nhận "Xuyên Mộc" với sản 
phẩm Thanh long , "Sông Xoài" với 
sản phẩm Bưởi Da Xanh, "Phước 
Hải" với sản phẩm Chả cá thành một 
thương hiệu mạnh trên thị trường, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu sử dụng nhãn 
hiệu chứng nhận trong việc phát triển 
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sản xuất và kinh doanh cho các sản 
phẩm trên có xuất xứ từ các xã Sông 
Xoài (H.Tân Thành); xã Bông Trang, 
Bưng Riềng (H.Xuyên Mộc) và thị 
trấn Phước Hải (H.Đất Đỏ) của tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu. 

(Theo sokhcn.bariavungtau.gov.vn) 
 

 Hướng hy vọng về Hiệp định 
RCEP 

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương TPP sẽ không có nhiều cơ hội 
được thông qua và Mỹ nhiều khả 
năng sẽ trở thành quốc gia bảo hộ 
các nền công nghiệp trong nước. Tuy 
nhiên không hẳn tất cả niềm hy vọng 
đều tắt.   

 
Hiệp định RCEP sẽ giúp thúc đẩy giao dịch 

thương mại toàn châu Á tăng lên 

Đó là nhận định được đưa ra trong 
báo cáo đánh giá kinh tế châu Á với 
chủ đề “Liệu có buồn về TPP? 
Hướng về Hiệp đinh RCEP…” vừa 
được Ngân hàng HSBC phát hành. 
Theo đó, các cuộc đàm phán cho 
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện 
Khu vực (RCEP) đang diễn ra và 
vòng đàm phán thứ 15 cũng đã kết 
thúc vào tháng trước. Hiệp định 

RCEP bao gồm 10 nước trong nhóm 
ASEAN - 10, cả Trung Quốc, Ấn Độ, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New 
Zealand - những nước mà ASEAN đã 
ký kết hiệp định thương mại tự do. 
Có thể coi đây là một hiệp định 
thương mại tự do đầu tiên toàn châu 
Á với các quốc gia tham gia Hiệp 
định RCEP chiếm gần một nửa dân 
số toàn cầu và khoảng 30% GDP toàn 
cầu. 

Theo ngân hàng HSBC, mặc dù có 
một số hạn chế nhưng Hiệp định 
RCEP sẽ giúp thúc đẩy khối lượng 
giao dịch thương mại toàn châu Á 
tăng lên và khuyến khích đầu tư vào 
các chuỗi cung ứng mới. Hiệp định 
này sẽ đặc biệt thuận lợi cho các 
nước trong khối ASEAN, vì RCEP sẽ 
giảm bớt sự phi lý của các hiệp định 
thương mại tự do FTA có sẵn trước 
đây và đồng thời cũng tăng cường sự 
hấp dẫn của khu vực như là một cơ sở 
sản xuất.  

Theo như kế hoạch ban đầu, những 
mảng bao phủ chính của Hiệp định 
RCEP gồm có thương mại hàng hoá 
và dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế, kỹ 
thuật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
(IP), cạnh tranh, giải quyết tranh 
chấp, thương mại điện tử và các vấn 
đề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(vấn đề sau cùng bao gồm việc giúp 
gắn kết khối doanh nghiệp vừa và 
nhỏ vốn đang chiếm hơn 90% các 
doanh nghiệp thành lập trên toàn 
Hiệp định RCEP). Ngoài ra, sự khác 
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biệt rõ ràng nhất giữa Hiệp định TPP 
và RCEP là việc Trung Quốc có tham 
gia vào RCEP (trong khi đó lại không 
có Mỹ, cùng với tất cả các nền kinh 
tế khác không thuộc châu Á). Nếu 
việc cắt giảm thuế quan có thể được 
giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn 
Quốc, cả ba nước này đều thuộc sáu 
đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, 
Hiệp định  RCEP có thể đưa các nhà 
xuất khẩu Mỹ vào thế bất lợi nếu như 
TPP không được thông qua. 

Trong khi đó, Việt Nam sẽ được 
hưởng nhiều lợi ích từ  Hiệp định 
RCEP. Một mặt, Việt Nam sẽ tham 
gia vào các thỏa thuận mới và sẽ thấy 
những lợi ích đáng kể đến từ việc 
nguồn cung ứng sản xuất từ Nhật 
Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc tăng 
lên. Tuy nhiên, Việt Nam cũng là 
nước thua thiệt nhiều nhất từ việc 
TPP không được thông qua.  

Hiệp định TPP đã có thể mang giúp 
các doanh nghiệp Việt Nam khả năng 
tiếp cận thị trường Mỹ đồng thời thúc 
đẩy các doanh nghiệp nước ngoài đầu 
tư đáng kể. Hiện xuất khẩu của Việt 
Nam sang thị trường Mỹ chiếm tới 
17,9% GDP, trong khi xuất khẩu sang 
Trung Quốc chỉ chiếm 3,8% GDP. 

 (Theo most.gov.vn) 
 
 Cấp bằng sáng chế cho công 
nghệ chế biến cát sạch đầu tiên của 
Việt Nam  

Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam, 
đã chính thức cấp Bằng độc quyền 

sáng chế thiết bị sàng lọc và rửa cát 
(số 16065) cho tác giả Võ Tấn Dũng 
(Công ty TNHH Phan Thành, TP.Cần 
Thơ). 

 
Tác giả Võ Tấn Dũng tại nhà máy cát 

Sản phẩm được Tổ chức Sở hữu Trí 
tuệ Thế giới trao giải WIPO dành cho 
giải pháp xuất sắc nhất năm 2011.  

Đầu năm 2016, tác giả tiếp tục cải 
tiến thành công thiết bị dây chuyền 
sàng lọc, tách hạt cát nguyên khai 
phổ biến có modul 1.2 - 1.4mm, cho 
ra sản phẩm cát sạch với tỷ lệ bụi, 
bùn, sét, hữu cơ dưới 0,5% và nâng 
modul cát to sạch lên 1.8mm sử dụng 
cho bê tông, 1.1 - 1.3mm sử dụng cho 
xây tô và cát mịn dưới 0.7mm sử 
dụng san lấp.  

Ngoài ra, thiết bị này có thể phân 
loại được nhiều loại sản phẩm cát 
phục vụ cho sản xuất công nghiệp 
khác. Lượng phù sa, tạp chất hữu cơ 
tách ra từ cát cũng có thể phục vụ 
nhu cầu trồng trọt. Trong quá trình 
vận hành, máy hoàn toàn không sử 
dụng hóa chất nên rất thân thiện với 
môi trường. 

(Theo khoahoc&congnghevietnam) 
 
 Định hướng cho thanh niên khởi 
nghiệp 
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Xác định đoàn viên, thanh niên 
(ĐVTN) là lực lượng quan trọng 
trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng - An ninh của tỉnh, 
ngày 15 - 11, đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh (HĐND) đã tiếp xúc với cử 
tri là ĐVTN trước kỳ họp thứ 3, 
HĐND tỉnh khóa VI. 

 
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh, tiếp xúc là cử tri là đoàn viên, thanh 
niên. 

Cử tri Nguyễn Vĩnh Lộc, Phó Chủ 
tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cho biết, 
hiện nay phong trào khởi nghiệp đang 
được khuyến khích. Doanh nhân trẻ 
và thanh niên muốn biết tỉnh có 
những chính sách cụ thể nào để hỗ 
trợ. 

Giải đáp vấn đề này, ông Mai 
Thanh Quang, Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) cho 
biết, có 2 khía cạnh về khởi nghiệp: 
khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo 
và khởi nghiệp mang tính chất lập 
nghiệp (mưu sinh, tạo công ăn việc 
làm). Đổi mới, sáng tạo trong khởi 
nghiệp gắn với môi trường kinh 
doanh mới, tạo ra giá trị gia tăng cao, 
hiệu quả phát triển nhanh. Sở 

KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh 
giao là đầu mối triển khai đề án hỗ 
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Trong hỗ trợ đổi mới sáng tạo, tỉnh sẽ 
hỗ trợ trực tiếp đối với các tổ chức 
dịch vụ, tổ chức tạo lập khởi nghiệp 
là các trường Đại học, hiệp hội 
Doanh nghiệp, các Câu lạc bộ (CLB) 
khởi nghiệp. Với các ý tưởng khởi 
nghiệp, dự án khởi nghiệp khả thi của 
Doanh nghiệp, cá nhân và nhóm cá 
nhân, tỉnh hỗ trợ đào tạo tập huấn, 
marketing, vốn, sở hữu trí tuệ để thực 
hiện hiệu quả những ý tưởng, dự án 
đó. 

Định hướng khởi nghiệp cho 
Doanh nghiệp và thanh niên, đồng 
chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, tỉnh 
đang phát triển 5 mũi nhọn kinh tế là 
công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu 
cần cảng, du lịch và nông nghiệp. Do 
đó, các Doanh nghiệp và thanh niên 
cần tư duy để tạo ra những sản phẩm 
mới thiết yếu cho người dân, xã hội. 
Về công nghiệp cần thúc đẩy công 
nghiệp hỗ trợ, công nghiệp dầu mỏ, 
khí điện đạm, sản xuất hàng xuất 
khẩu và những loại công nghiệp 
không ô nhiễm môi trường. Trong 
nông nghiệp, chú trọng thành lập các 
trang trại nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao để tạo ra sản phẩm sạch, sản 
phẩm cao cấp cung cấp cho người 
dân và du khách. 

Vấn đề phát triển du lịch của tỉnh 
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được nhiều ĐVTN quan tâm và đề 
xuất giải pháp, cử tri Nguyễn Thị 
Phương Thảo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 
thành viên CLB Cán bộ trẻ tỉnh, đề 
nghị, mỗi ĐVTN và người dân hãy là 
một đại sứ du lịch. Họ chính là người 
hướng dẫn viên giới thiệu rõ ràng 
những địa điểm du lịch, những sản 
phẩm du lịch và các thành tựu nổi bật 
của tỉnh, giới thiệu về văn hóa, con 
người BR - VT đến với du khách. 
Bên cạnh đề xuất những giải pháp, 
các ĐVTN đã phản ánh những hạn 
chế trong công tác bảo vệ môi 
trường, cải cách hành chính, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, chất lượng đội 
ngũ y, bác sĩ, giáo dục, an ninh trật 
tự.  

Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh đề nghị, mỗi ĐVTN 
phải lên tiếng đấu tranh với cái xấu 
và tiếp cận, cải thiện, cải tạo để biến 
những cái xấu trở thành tốt hơn; 
Mong muốn ĐVTN tư duy, hiến kế 
nhiều hơn nữa những giải pháp cụ thể 
để đảm bảo an toàn giao thông, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi 
trường... 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Nên đăng ký quyền sở hữu trí 
tuệ khi giải pháp có tính thương 
mại 

Chủ đề về quyền Sở hữu trí tuệ  
(SHTT) giành được nhiều sự quan 

tâm của các doanh nghiệp khởi 
nghiệp tại chương trình đào tạo do 
Saigon Innovation Hub, thuộc Sở 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
TP.HCM phối hợp với Cộng đồng 
Angels 4 US tổ chức.  

TS Đào Minh Đức, Trưởng phòng 
SHTT, Sở Khoa học và Công nghệ 
TP. HCM đã gợi mở nhiều vấn đề 
quan trọng về SHTT trong hoạt động 
khởi nghiệp hiện nay. Theo TS Đức, 
quy định của luật SHTT nói rõ, bằng 
độc quyền sáng chế hay giải pháp 
hữu ích chỉ được cấp cho những giải 
pháp cụ thể chứ không phải ý tưởng. 

 
Minh Đức đã giải đáp rất nhiều vấn đề của 
cộng đồng khởi nghiệp quan tâm đến SHTT 

Trong buổi thảo luận, bạn Trần 
Vinh Quang (khởi nghiệp về Internet 
of Things) cho rằng lí do đăng ký 
quyền SHTT là để bảo vệ tài sản trí 
tuệ của mình, ngăn không cho người 
khác sao chép. 

Đồng ý với nhận định đó, TS Minh 
Đức đặt ra vấn đề, những giải pháp 
của các doanh nghiệp khởi nghiệp khi 
đưa ra thị trường mức độ quan tâm và 
sử dụng của người dùng như thế nào. 
Trường hợp giải pháp đó khi công bố 
chưa thấy được sự quan tâm, chấp 
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nhận từ thị trường thì cần phải xem 
xét lại ý tưởng đó đã khả thi với nhu 
cầu thị trường chưa. Cũng theo TS 
Minh Đức, trường hợp giải pháp đó 
còn có cơ hội phát triển lên một mức 
độ cao hơn, chiếm lĩnh thị trường 
rộng lớn hơn thì khoan đăng ký 
SHTT. Chỉ khi nào giải pháp mang 
tính hiệu quả cao nhất khi đưa ra thị 
trường và mang lại lợi thế cạnh tranh, 
hãy đăng ký SHTT. Đồng quan điểm 
trên, anh Phan Đình Tuấn Anh, sáng 
lập cộng đồng Angels 4 US cho rằng, 
các startup chỉ đăng ký SHTT cho 
giải pháp đã có tính thương mại và có 
một lượng khách hàng nhất định.  

Bàn về quy trình đăng ký quyền 
SHTT khi giải pháp bắt đầu có tính 
thương mại, TS Minh Đức khuyến 
nghị, các tác giả đăng ký cần đi thẳng 
vào giải pháp của mình. Mỗi từ ngữ, 
mỗi câu cần phải mang tính đơn 
nghĩa, không gây ra cách hiểu đa 
nghĩa, hiểu nhầm. 

(Theo thoibao.today) 

 
 Hãng khăn giấy Romantic kiến 
nghị bảo hộ thương hiệu  

Bức xúc trước tình trạng bị làm 
giả, làm nhái sản phẩm khăn giấy 
thương hiệu “Romantic” xuất khẩu 
sang Campuchia, Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn (TNHH) Giấy Cao 
Phát đã kiến nghị cơ quan Hải quan 
thực hiện các biện pháp xử lý, bảo vệ 
thương hiệu của doanh nghiệp. 

Trao đổi với phóng viên Báo Hải 

quan, đại diện Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn (TNHH) Giấy Cao Phát, có 
trụ sở tại Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương bức xúc khi khăn giấy thương 
hiệu “Romantic” đang bị các cơ sở 
sản xuất nhỏ ở Việt Nam làm giả, làm 
nhái sản phẩm đưa sang thị trường 
Campuchia. Điều này ảnh hưởng lớn 
đến thương hiệu của Công ty tại thị 
trường này. 

 
Trước tình trạng nêu trên, Công ty 

TNHH Giấy Cao Phát đã đăng ký 
quyền tác giả với hình thức mẫu mã 
bao bì của sản phẩm khăn giấy 
“Romantic” và đã được Cục Bản 
quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận. 

Hiện tại, Công ty TNHH Giấy 
Cao Phát cũng đã đề nghị Tổng cục 
Hải quan ngăn chặn hàng khăn giấy 
nhãn hiệu Romantic của tất cả các 
công ty, cơ sở, cá nhân không phải là 
Công ty TNHH Giấy Cao Phát xuất 
sang thị trường Campuchia. 

Cần có các biện pháp thiết thực 
nhằm ngăn chặn kịp thời giúp doanh 
nghiệp ngăn chặn được hàng nhái, 
hàng giả kém chất lượng, bán phá 
giá, giúp doanh nghiệp kinh doanh 
được ổn định theo luật định, hợp 
pháp và giữ được uy tín trên thương 
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trường. 
 (Theo baohaiquan.vn) 

 
 Nước mắm Phú Quốc tiếp cận 
EU nhờ chỉ dẫn địa lý 

Nước mắm Phú Quốc là sản phẩm 
đầu tiên của Việt Nam và các nước 
ASEAN được chính thức bảo hộ tên 
gọi xuất xứ tại tất cả các nước thành 
viên Liên minh châu Âu (gồm 28 
nước thành viên) và cũng là chỉ dẫn 
địa lý đầu tiên của Việt Nam được 
công nhận và bảo hộ tại EU. 

 
Khách du lịch thăm quan một cơ sở sản xuất 

nước mắm ở Phú Quốc. 
Với tên gọi xuất xứ “Phú Quốc” 

được bảo hộ tại EU, chỉ có sản phẩm 
nước mắm sản xuất, đóng chai tại 
huyện đảo Phú Quốc và đáp ứng 
được các tiêu chuẩn cụ thể về chất 
lượng mới được phân phối vào thị 
trường EU với tên gọi xuất xứ “Phú 
Quốc”. Điều này đảm bảo người tiêu 
dùng mua đúng sản phẩm có chất 
lượng đặc trưng và chính hiệu, giúp 
ngăn chặn hàng giả, hàng nhái của 
sản phẩm nước mắm Phú Quốc tại thị 
trường Liên minh châu Âu. 

Mất 6 năm, nước mắm Phú Quốc 
mới được EU chấp nhận bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý. Thành tựu quan trọng này 
đạt được nhờ nỗ lực của các bộ, 
ngành, hiệp hội, địa phương. Theo Bộ 
Công Thương, kể từ khi được EU 
chấp nhận bảo hộ, số lượng sản phẩm 
nước mắm bán ra tại thị trường này 
đạt gần 500.000 lít. Không chỉ tăng 
số lượng, với tên gọi xuất xứ được 
bảo hộ này thì giá bán của sản phẩm 
Phú Quốc theo chứng nhận của cơ 
quan hữu quan Việt Nam đã tăng từ 
30-50% tùy từng loại sản phẩm khác 
nhau.  

Cũng nhờ đó mà Doanh nghiệp 
Việt Nam có cơ hội tăng xuất khẩu 
sang các thị trường khác như: Hoa 
Kỳ, Australia, Nhật Bản, Canada. Dự 
báo, khi Hiệp định thương mại tự do 
Việt Nam - EU có hiệu lực vào năm 
2018, EU sẽ đồng ý bảo hộ 39 chỉ 
dẫn địa lý của Việt Nam. Theo đó, 
ngoài nước mắm Phú Quốc, các sản 
phẩm thế mạnh của Việt Nam như cà 
phê, chè… sẽ có thêm cơ hội để khai 
thác hưởng lợi từ việc đăng ký chỉ 
dẫn địa lý. 

Như vậy, chỉ dẫn địa lý không chỉ 
là “giấy thông hành” để các sản phẩm 
của Việt Nam tiếp cận các thị trường 
khó tính như EU mà còn là công cụ 
để bảo vệ nhà sản xuất, người tiêu 
dùng, thị trường, là cơ sở để hạn chế 
tình trạng sử dụng thương hiệu giả, 
nhái, tăng tính cạnh tranh so với các 
sản phẩm thông thường.  

Các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý của 
Việt Nam có thể vượt qua rào cản kỹ 
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thuật vào thị trường EU thì Việt Nam 
cần phải xác lập một hệ thống kiểm 
định chất lượng quốc gia khi xem xét 
và công nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 

 (Theo baomoi.com) 
 
 Vinh danh 88 doanh nghiệp đạt 
Thương hiệu Quốc gia 2016 

Tại buổi lễ trao giải Thương hiệu 
Quốc gia năm 2016 đã có 88 doanh 
nghiệp được vinh danh, trong đó có 
63 doanh nghiệp đã từng được công 
nhận vào những năm trước và 25 
doanh nghiệp mới. 

Chương trình Thương hiệu Quốc 
gia Việt Nam mang tên “Vietnam 
Value – Giá trị Việt Nam” được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt theo 
Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg 
ngày 25/11/2003 và giao Bộ Công 
thương là cơ quan thường trực chịu 
trách nhiệm phối hợp các bộ ngành 
triển khai 2 năm một lần – bắt đầu từ 
năm 2008. Đây là chương trình xúc 
tiến thương mại dài hạn của Chính 
phủ Việt Nam được tiến hành với 
mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, 
thương hiệu quốc gia thông qua 
thương hiệu sản phẩm gồm hàng hóa 
và dịch vụ, gắn với ba giá trị: Chất 
lượng – Đổi mới, Sáng tạo – Năng 
lực tiên phong, nhằm mục đích xây 
dựng quảng bá hình ảnh Việt Nam là 
quốc gia có uy tín về hàng hóa, dịch 
vụ đa dạng, phong phú, nâng cao sức 
cạnh tranh cho các thương hiệu Việt 
Nam trên thị trường trong nước và 

quốc tế trong quá trình hội nhập. 
Nếu như năm 2008 chương trình 

này chỉ có 30 doanh nghiệp đạt 
thương hiệu quốc gia thì đến 2016 
con số này đã lên tới 88 doanh nghiệp 
được vinh danh. Trong đó có 23 
doanh nghiệp đã đạt 5 lần thương 
hiệu quốc gia, 9 doanh nghiệp đạt 4 
lần liên tiếp, 14 doanh nghiệp đạt 3 
lần liên tiếp, 13 doanh nghiệp đạt 2 
lần và 29 doanh nghiệp đạt lần đầu. 
Đáng chú ý là các doanh nghiệp này 
đều được lựa chọn kỹ càng, dựa trên 
các tiêu chí khắt khe và không vì 
thành tích hay bất kỳ sức ép nào để 
nâng cao số lượng doanh nghiệp đạt 
thương hiệu quốc gia. 

 
Ông Nguyễn Tân Kỷ, Tổng Giám đốc Công 

ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 

Là một trong 23 doanh nghiệp đã 
đạt 5 lần thương hiệu quốc gia, ông 
Nguyễn Tân Kỷ - Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa 
- cho biết: “Vinacafé Biên Hòa tự hào 
là công ty Cà phê có lịch sử lâu đời 
nhất tại Việt Nam. Gần nửa thế kỷ 
qua, Vinacafé Biên Hòa đã luôn trăn 
trở tìm kiếm và phục hưng giá trị 
nguyên bản cà phê Việt Nam.  
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Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 
được coi là chương trình với những 
đòi hỏi cao nhất, trên cơ sở đánh giá, 
xét chọn bởi những tiêu chí khắt khe 
nhất được xây dựng bởi các chuyên 
gia trong và ngoài nước dựa trên 
những tiêu chuẩn quốc tế.  

(Theo dantri.com) 
 
 Tiêu hủy loạt hàng giả mạo bột 
ngọt Ajnomoto và rượu nhập lậu 

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh 
Bình Dương đã phát hiện và tiêu hủy 
hàng loạt lượng lớn hàng hóa giả của 
một số nhãn hiệu lớn nổi tiếng như 
bột ngọt Ajnomoto, sữa, rượu, mỹ 
phẩm. 

Theo thông tin mới đây, Đội Quản 
lý thị trường số 2 – huyện Thuận An 
thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh 
Bình Dương cho biết, Đội Quản lý thị 
trường số 2 chủ trì, phối hợp Công an 
kinh tế huyện Thuận An, Phòng Tài 
nguyên – Môi trường, Phòng Tài 
chính, Phòng Tư Pháp, Trung tâm y 
tế huyện và Đài phát thanh huyện 
Thuận An tổ chức tiêu hủy lượng lớn 
hàng hóa không bảo đảm an toàn và 
sức khỏe cho người tiêu dùng.  

Được biết, tổng số lượng lớn hàng 
hóa tiêu hủy lần này được lực lượng 
chức năng của Đội Quản lý thị trường 
số 2 phát hiện, xử lý tịch thu kịp thời 
từ cuối năm 2015 đến nay, trên địa 
bàn huyện Thuận An, tỉnh Bình 
Dương. 

Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi 

cục Quản lý thị trường tỉnh Bình 
Dương đã tiêu hủy 2.223 đơn vị hàng 
hóa của hơn 43 danh mục các sản 
phẩm. Trong đó gồm thuốc nhuộm 
tóc, rượu, sữa, nước uống tăng lực, 
mỹ phẩm,… các loại thực phẩm hàng 
tiêu dùng giả mạo nhãn hiệu như bột 
ngọt Ajnomoto, bột niêm,... thuộc 
thẩm quyền của Đội Quản lý thị 
trường số 2. 

 
Lượng lớn rượu nhập lậu bị tiêu hủy tại 

Bình Dương mới đây 
Tại đây, cơ quan chức năng còn 

tiêu hủy thêm 501 đơn vị hàng hóa 
thuộc 32 danh mục gồm rượu ngoại 
bị nhập lậu thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương. 

Ngoài ra, Đội Quản lý thị trường số 
2 đã phối hợp với Xí nghiệp Xử lý 
chất thải trực thuộc Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp 
thoát nước - Môi trường Bình Dương 
tổ chức tiêu hủy đúng nơi quy định 
nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến 
môi trường. 

(Theo Vietq.vn) 
 
 Phần lớn nông sản Việt không 
được bảo hộ sở hữu trí tuệ 
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Hội thảo “Phát triển thị trường và 
thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ 
dẫn địa lý” do Bộ Công Thương phối 
hợp với Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội 
đã tổ chức và đưa ra những vấn đề 
nhức nhối là phần lớn nông sản Việt 
không được bảo hộ sở hữu trí tuệ 
(SHTT) và 90% chiếm hàng nông sản 
phải xuất khẩu dưới nhãn hiệu của 
nước ngoài. 

Ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã 
nêu một thực tế, dù Việt Nam là một 
trong những nước dẫn đầu thế giới về 
sản xuất, xuất khẩu gạo, cà phê, 
tiêu,… hầu như địa phương nào cũng 
có những đặc sản nổi tiếng gắn liền 
với các địa danh như nhãn lồng Hưng 
Yên, vải thiều Thanh Hà, chè Thái 
Nguyên, cốm Làng Vòng… Tuy vậy, 
còn nhiều nhà sản xuất, doanh 
nghiệp, tổ chức và địa phương chưa 
quan tâm đến bảo hộ SHTT cho nông 
sản và rất ít nhãn hiệu sản phẩm nông 
sản Việt Nam đạt được uy tín ở tầm 
quốc tế. 

 
Kết quả điều tra của các cơ quan 

chức năng cho thấy, có tới 90% 
lượng nông sản Việt Nam xuất khẩu 
dưới nhãn hiệu của nước ngoài, mới 

khoảng 50 chỉ dẫn địa lý và 140 nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể 
được đăng ký xác lập, bảo hộ quyền 
SHTT và chỉ một số ít trong đó được 
đăng ký bảo hộ ở nước ngoài… Đó là 
một con số quá ít so với tất cả sản 
lượng về nông sản của nước ta nói 
chung. 

Tồn tại trên có rất nhiều nguyên 
nhân từ nền sản xuất nông nghiệp 
nhỏ lẻ, năng lực hiệu quả hoạt động 
của các doanh nghiệp còn thấp, sự 
liên kết giữa chính quyền địa phương, 
người dân và doanh nghiệp chưa chặt 
chẽ, phát triển sản phẩm của người 
sản xuất còn hạn chế, mang tính tự 
phát. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công 
Thương cũng lưu ý về chất lượng đối 
với nhóm hàng nông sản của Việt 
Nam thường bị ảnh hưởng bởi yếu tố 
về tình hình an toàn thực phẩm, do 
vậy việc tham gia chỉ dẫn địa lý, sản 
xuất theo quy trình chuẩn và kiểm tra, 
kiểm soát để có được sản phẩm an 
tàn hết sức cần thiết và đảm bảo tốt 
hơn. 

Từ kinh nghiệm sản phẩm nước 
mắm Phú Quốc được cấp chỉ dẫn địa 
lý và EU bảo hộ, cần nhân rộng đối 
với các sản phẩm mang tính đặc 
trưng vùng miền. Nếu làm tốt việc 
này thì sẽ nâng cao được sức cạnh 
tranh cho hàng hóa Việt Nam lên một 
tầm cao mới, đồng thời phải có 
những biện pháp thiết thực nhằm hạn 
chế các hành vi xâm phạm SHTT. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


