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SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC 
CHƠI TOÀN CẦU 

Sở hữu trí tuệ là một nội dung quan 
trọng trong quá trình đàm phán TPP 
của Việt Nam với các đối tác, là thử 
thách quan trọng, thậm chí mang tính 
sống còn đối với doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. 

Trong buổi làm việc với Cục SHTT 
cuối tháng 9 vừa rồi, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu 
thay đổi mạnh mẽ quy trình, thủ tục, 
cơ chế thẩm định, thực thi quyền 
SHTT, đồng thời làm rõ hoạt động 
SHTT của Việt Nam đang đứng ở 
đâu so với thế giới và khu vực về thời 
gian giải quyết, chi phí thẩm định, 
cấp văn bằng bảo hộ. Thời gian và 
chi phí chính là điều mà các tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp muốn đăng ký 
bảo hộ quyền SHTT quan tâm nhất. 

 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần 
Việt Thanh tại một hội nghị về quản lý SHTT 

ở Hải Phòng. 

Ngoài vấn đề thủ tục, nhận thức về 
SHTT của xã hội - nhất là cộng đồng 

doanh nghiệp ở Việt Nam - còn rất 
kém. Rất nhiều sự cố liên quan đến 
SHTT đã xảy ra, tốn giấy mực của 
báo chí và tiền bạc của chính các 
doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp bị 
nước ngoài đăng ký mất nhãn hiệu 
mới kiện để đòi lại, như câu chuyện 
của Vinataba, kẹo dừa Bến Tre, cà 
phê Trung Nguyên, cà phê Buôn Ma 
Thuột… Khi nhận thức về SHTT 
chưa rõ ràng thì hội nhập quốc tế, mở 
rộng kinh doanh là điều hết sức khó 
khăn. 

SHTT là một nội dung quan trọng 
trong quá trình đàm phán TPP của 
Việt Nam với các đối tác, nhất là phía 
Mỹ. Với tình hình hiện nay, khi TPP 
chính thức có hiệu lực, các doanh 
nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với 
nhiều rủi ro liên quan tới vi phạm 
SHTT. Ngoài ra, với những hiệp định 
thương mại kiểu mới giữa Việt Nam 
với EU, Liên minh kinh tế Á - Âu và 
cả WTO, vấn đề SHTT vẫn là thử 
thách quan trọng, thậm chí mang tính 
sống còn đối với doanh nghiệp vừa 
và nhỏ. Các nước phát triển không 
bao giờ cho phép một mặt hàng 
không rõ xuất xứ, không đăng ký 
nhãn hiệu nhập và lưu hành. 

Khi làn sóng đầu tư, hàng hóa nước 
ngoài đổ vào Việt Nam do các hiệp 
định thương mại kiểu mới như TPP 
có hiệu lực, các tranh chấp SHTT sẽ 
bùng nổ. Lúc đó, nếu không có hệ 
thống thực thi quyền đầy đủ, chúng ta 
sẽ không giải quyết được, rất dễ nhận 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 



                                          Số 191 - 1/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 2 
 

thua thiệt. Vì vậy, các doanh nghiệp 
có tài sản trí tuệ phải lập tức đăng ký 
để được bảo hộ trong toàn khối TPP, 
cụ thể là đăng ký bảo hộ độc quyền 
sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, tên 
thương mại, kiểu dáng công nghiệp, 
chỉ dẫn địa lý… 

Đó chính là chứng chỉ để tham gia 
cuộc chơi toàn cầu. Bên cạnh đó, các 
cơ quan quản lý cần rốt ráo cải cách 
để rút ngắn thời gian làm thủ tục, 
giúp người dân và doanh nghiệp dễ 
dàng bảo vệ quyền SHTT của mình. 
Nếu không làm tốt điều này, rất nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam có thể phá 
sản hoặc giải thể khi TPP được thực 
thi. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
THỨ TRƯỞNG TRẦN VIỆT 
THANH: “LỰA CHỌN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ LÀ BỨT PHÁ CỦA 
KH&CN” 

“Chúng ta phải xây dựng một 
chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ 
(SHTT) trình Chính phủ bên cạnh 
chiến lược quốc gia về phát triển 
KH&CN, có như vậy SHTT mới thực 
trở thành động lực phát triển kinh tế, 
xã hội”. Thứ trưởng Trần Việt 
Thanh, kiêm Cục trưởng Cục SHTT 
cho biết như trên tại Hội nghị tổng 
kết công tác SHTT năm 2016 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2017, 
ngày 15/12 tại Hà Nội. 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục 
trưởng Cục SHTT Lê Ngọc Lâm cho 

biết, năm 2016, công tác tiếp nhận và 
xử lý đơn được duy trì, lượng đơn 
xác lập quyền sở hữu công nghiệp 
nộp vào Cục SHTT tăng 11,3%, xử lý 
đơn tăng 4,3%, lượng đơn khiếu nại, 
đề nghị chấm dứt hủy bỏ hiệu lực đã 
được giải quyết tăng gấp 7,5 lần so 
với năm 2015. 

 
Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu tại Hội 

nghị 

Cụ thể, tính đến ngày 30/11/2016, 
Cục SHTT đã tiếp nhận 87.974 đơn 
về đăng ký xác lập quyền và các đơn 
khác, trong đó đã xử lý được 74.033 
các loại, tăng 42% so với năm 2015; 
chấp nhận bảo hộ cho hơn 27 nghìn 
đối tượng sở hữu công nghiệp (bao 
gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu 
dáng công nghiệp, nhãn hiệu…); từ 
chối bảo hộ hơn 8 nghìn đối tượng sở 
hữu công nghiệp… cấp văn bằng bảo 
hộ cho hơn 23 nghìn đối tượng sở 
hữu công nghiệp. 

Đặc biệt, hoạt động SHTT của Cục 
đã bắt đầu gắn kết với hoạt động 
chung của Chính phủ, của Bộ 
KH&CN, các Bộ/ngành và địa 
phương thông qua việc sử dụng 
SHTT như một công cụ để phát triển 
KT-XH; công tác về pháp chế chính 
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sách, hợp tác quốc tế, đào tạo và 
tuyên truyền về SHTT… luôn được 
chú trọng đẩy mạnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, 
ông Lê Ngọc Lâm cũng chỉ ra những 
tồn tại trong xây dựng các văn bản 
pháp luật, công tác xử lý đơn còn 
chậm, hạ tầng cơ sở thông tin chưa 
đáp ứng kịp với yêu cầu công việc, 
công tác hỗ trợ, tư vấn và phát triển 
thương mại hóa SHTT chưa được 
quan tâm đúng mức… 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Trần Việt Thanh ghi nhận những kết 
quả Cục SHTT đã đạt được trong 
năm 2016 và nhất trí với phương 
hướng hoạt động năm 2017. Thứ 
trưởng chỉ rõ trách nhiệm của Cục 
SHTT trong các hoạt động thực thi 
quyền SHTT, trong đó Cục cần có 
những đổi mới mạnh mẽ để hỗ trợ, 
phối hợp một cách có hiệu quả với 
các cơ quan thực thi quyền SHTT và 
tập trung vào thực hiện những nhiệm 
vụ trọng điểm nhằm thực hiện tốt 
mục tiêu đặt ra trong năm tới. 

 (Theo most.gov.vn) 
 

 
 
 
THÚC ĐẨY SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC 

Là nội dung chính của buổi làm 
việc giữa đoàn công tác của Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) do Thứ 

trưởng Trần Việt Thanh dẫn đầu với 
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN) Nguyễn Kim Sơn diễn ra 
mới đây. 

 
Cục SHTT và Trường Đại học Luật TP.HCM 

ký thỏa thuận về SHTT 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn 
Kim Sơn bày tỏ sự đồng tình về chủ 
trương thúc đẩy hoạt động sở hữu trí 
tuệ (SHTT) tại các trường đại học và 
cơ sở nghiên cứu của Việt Nam. Ông 
Nguyễn Kim Sơn cho rằng, việc xây 
dựng mạng lưới các tổ chức hoạt 
động trong lĩnh vực SHTT trong cả 
nước là rất cần thiết. ĐHQGHN cam 
kết đồng hành cùng Bộ KH&CN 
trong các hoạt động liên quan nhằm 
thúc đẩy hoạt động khoa học công 
nghệ, phát minh, sáng chế và chuyển 
giao tri thức. 

Thứ trưởng Trần Việt Thanh cho 
biết, hiện tại, Bộ KH&CN đang triển 
khai Chiến lược SHTT dựa trên 3 trụ 
cột: tạo ra quyền và xác lập quyền về 
SHTT; đẩy mạnh thực thi về SHTT 
và phát triển tài sản trí tuệ. 

Trước mắt, Bộ xác định rút ngắn 
thời gian giải quyết đơn, tồn đọng 
đơn về xác lập SHTT. Bản chất của 
khoa học là sáng tạo và để thương 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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mại hóa và ứng dụng được các sáng 
tạo ấy cần có một thiết chế trung gian 
liên quan đến các tổ chức SHTT. 

Thứ trưởng Trần Việt Thanh đánh 
giá cao hoạt động hợp tác giữa Cục 
SHTT với ĐHQGHN thời gian qua, 
đặc biệt là trong công tác đào tạo và 
bồi dưỡng nhân lực về SHTT, phát 
minh, sáng chế tại Trường ĐH Khoa 
học Xã hội và Nhân văn. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

DOANH NGHIỆP VỚI “TRẬN 
CHIẾN” CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ 
VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Qua thực tế phản ánh của nhiều 
doanh nghiệp, bên cạnh hàng giả, 
hàng nhái 100% mẫu mã, kiểu dáng, 
còn có một số biến tướng trên thị 
trường khiến người tiêu dùng rất khó 
phân biệt. 

 
Cán bộ Chi Cục quản lý thị trường tịch thu 
mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu tại chợ Tân An 

(Đắk Lắk) 

Theo Hiệp hội Chống hàng giả và 
bảo vệ Thương hiệu Việt Nam, trên 
thị trường hiện nay, thực trạng hàng 
giả, hàng nhái và vi phạm sở hữu 
nhãn hiệu đang diễn biến phức tạp và 
có chiều hướng gia tăng, gây ảnh 

hưởng xấu tới môi trường đầu tư của 
Việt Nam và tác động tiêu cực tới các 
doanh nghiệp làm ăn chân chính. 
Nhiều mặt hàng tiêu thụ với số lượng 
lớn và có giá trị cao, thuế suất cao 
thường bị làm giả như dược phẩm, 
vật tư nông nghiệp, đồ gia dụng… 

Ông Đỗ Thanh Lam, Tổng thư ký, 
Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ 
Thương hiệu Việt Nam cho biết, các 
cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt 
giữ và thu hồi hàng chục tấn hàng 
giả, hàng nhái và vi phạm sở hữu 
nhãn hiệu với quy mô và tính chất rất 
nghiêm trọng. Điều đáng nói là 
phương thức, thủ đoạn làm giả ngày 
càng tinh vi và mang nhiều yếu tố 
nước ngoài. 

Nhiều sản phẩm bị làm giả, làm 
nhái như áo sơ mi Việt Tiến, máy 
bơm nước Pentax, các loại mỹ phẩm, 
quần áo mang thương hiệu nổi tiếng 
thế giới, thiết bị lọc nước Kangaroo, 
nước khoáng Lavie, dầu gấc 
Vinaga… được dán 100% tem nhãn 
hoặc có hình thức mẫu mã gần giống 
và đều khiến người tiêu dùng rất khó 
phân biệt. 

Đại diện Cục SHTT, ông Nguyễn 
Thanh Bình, Giám đốc, Trung tâm 
phát triển tài sản trí tuệ cho hay, theo 
số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
hàng năm có 500.000 doanh nghiệp 
được cấp phép đăng ký kinh doanh ở 
cấp bộ, chưa kể các hộ kinh doanh cá 
thể. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 
200.000 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, 
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thương hiệu được cấp ra. Con số này 
cho thấy mức độ nhận thức của doanh 
nghiệp Việt Nam trong việc tham gia 
bảo hộ nhãn hiệu còn nhiều vấn đề 
đáng suy nghĩ. 

Luật SHTT đã có, tuy nhiên còn 
bộc lộ nhiều hạn chế như: Các văn 
bản pháp Luật còn nặng tính nguyên 
tắc chung, chưa đầy đủ, chưa phân 
biệt rõ ràng giữa biện pháp hình sự và 
biện pháp hành chính. Điều này dẫn 
tới tình trạng nạn hàng giả, hàng nhái, 
xâm phạm quyền SHTT diễn biến 
ngày càng phức tạp, tinh vi, chuyên 
nghiệp và mang yếu tố nước ngoài 
nhiều hơn. 

Thời gian qua, các cơ quan thực thi 
của Nhà nước đã đồng hành cùng các 
Hiệp hội, doanh nghiệp, thực hiện 
nhiều hoạt động phối hợp trong công 
tác đấu tranh, phòng chống hàng giả, 
xâm phạm quyền SHTT và đạt được 
những kết quả khả quan. 

Để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động 
hơn trong công tác phòng, chống 
hàng giả, hàng nhái, ông Nguyễn 
Thanh Bình cho rằng, cả hệ thống 
chính trị cần cùng vào cuộc để nâng 
cao hiệu quả thực thi quyền SHTT, 
chống nạn hàng giả, hàng nhái. 

Chính phủ cần nhanh chóng hoàn 
thiện hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật theo hướng dễ hiểu, dễ áp 
dụng, minh bạch. Đặc biệt, các chế 
tài xử phạt vi phạm cần giúp doanh 
nghiệp dễ thực thi và áp dụng trong 
việc xây dựng thương hiệu. 

Bên cạnh đó, các ngành, các cấp 
nên tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật để doanh nghiệp, 
người dân hiểu và cùng thực hiện. 
Nhà nước cũng cần tổ chức đào tạo 
và đào tạo lại các cơ quan, lực lượng 
chức năng về nghiệp vụ thực thi 
chống hàng giả. 

Đồng thời, tăng cường phối hợp 
với doanh nghiệp và người dân trong 
lĩnh vực này. Về lâu dài, cần xây 
dựng tòa án xử những vụ, việc liên 
quan đến vi phạm SHTT. 

Về phía doanh nghiệp phải biết tự 
bảo vệ mình, phải coi thương hiệu, 
nhãn hiệu là tài sản của chính mình. 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển 
khai Chương trình phát triển quyền 
SHTT của doanh nghiệp, giai đoạn từ 
2016-2020; trong đó, có nhiều nội 
dung hỗ trợ doanh nghiệp trong việc 
nâng cao năng lực chống hàng giả, 
hàng nhái và vi phạm quyền SHTT… 

Cuối cùng, không ai khác mà chính 
người tiêu dùng sẽ quyết định tất cả, 
phải lựa chọn hàng hóa ở nơi chắc 
chắn đảm bảo chất lượng. Nếu làm 
được như vậy mới nâng cao được 
quyền SHTT và hàng giả chắc chắn 
sẽ không còn đất sống - ông Nguyễn 
Thanh Bình cho biết. 

(Tổng hợp) 
 

LỐI MỞ CHO DOANH NGHIỆP 
KHỞI NGHIỆP LÀ BẢO HỘ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Các doanh nghiệp khởi nghiệp ở 



                                          Số 191 - 1/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 6 
 

Việt Nam hiện đang phát triển mạnh 
mẽ. Tuy nhiên bên cạnh đó nhiều 
doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn chưa 
xác định được lối mở cho sự thành 
công bền vững chính là bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Xung quanh vấn đề này, ông Phạm 
Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục 
Phát triển thị trường và DN khoa học 
– công nghệ (KH&CN), Bộ KH&CN 
đã có buổi trao đổi với báo chí. 

 
Doanh nhân trẻ Nguyễn Hải Châu (Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội) khởi nghiệp với sản phẩm máy 
nông nghiệp 

Hiện nay, vấn đề về SHTT đối với 
các Doanh nghiệp (DN) luôn là bài 
toán khó, đặc biệt là các DN khởi 
nghiệp. Ở Việt Nam thường gặp 
nhiều rủi ro khi phải đối diện với các 
vấn đề về tranh chấp pháp lý các 
thương hiệu, bản quyền công nghệ, 
cũng như tranh chấp của các cá nhân 
đồng sáng lập ở trong DN. Vì vậy, 
khi hình thành đề án “Hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025”, Bộ 
KH&CN rất quan tâm đến việc tạo 
môi trường thuận lợi để hỗ trợ cho 
DN khởi nghiệp. Một trong những 
vấn đề đặt ra là phải hoàn thiện 
khung pháp lý và hình thành được 

các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp 
nhằm giúp cho các DN phát triển 
được năng lực kinh doanh và năng 
lực quản trị tài sản, trí tuệ của mình. 

Khi thiếu nền tảng về mặt pháp lý 
cũng như các tổ chức tư vấn chuyên 
nghiệp, DN rất khó để rút ngắn được 
quá trình hình thành các sản phẩm 
mới và phát triển được mô hình kinh 
doanh của mình ra thị trường. Do 
vậy, bên cạnh các vấn đề pháp lý và 
vai trò của Nhà nước, việc hình thành 
cộng đồng khởi nghiệp hoạt động 
theo một chuẩn mực, theo các quy 
định quốc tế cũng quan trọng không 
kém. 

Thực tiễn cho thấy, khi nào hình 
thành được cộng đồng khởi nghiệp và 
cộng đồng đó cùng chung tay hỗ trợ 
cho các thành viên khác thì lúc đó 
mới tạo được nền tảng bền vững cho 
khởi nghiệp. Có rất nhiều hoạt động 
Nhà nước không thể làm thay DN 
hay làm thay cộng đồng khởi nghiệp. 
Muốn hoạt động hiệu quả, DN phải 
kết nối với nhau trên cơ sở có các chế 
tài và quy định, để họ tự hỗ trợ lẫn 
nhau cũng như vận động cộng đồng 
một cách hiệu quả.  

Thời gian qua, Bộ KH&CN đang 
thúc đẩy kết nối thông qua cổng 
thông tin về khởi nghiệp quốc gia 
cũng như cơ sở dữ liệu về tư vấn 
chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, 
từ đó cung cấp các dịch vụ tư vấn 
cũng như cung cấp nền tảng khởi 
nghiệp một cách thuận lợi nhất cho 



                                          Số 191 - 1/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 7 
 

DN. 
Về nguyên tắc, trước khi đưa sản 

phẩm ra thị trường, việc đầu tiên DN 
phải làm là tiến hành các thủ tục về 
xác lập quyền sở hữu tác giả, quyền 
SHTT. Khi sản phẩm được luật pháp 
bảo hộ thì sẽ tránh được các phiền 
lụy về tranh chấp nhãn hiệu, thương 
hiệu và quyền tác giả. Hiện nay, đơn 
vị thuộc Bộ KH&CN thực hiện 
nhiệm vụ này là Cục SHTT và cùng 
với rất nhiều đơn vị xác lập quyền về 
SHTT sẽ trợ giúp cho quá trình xây 
dựng các hồ sơ xác lập, cũng như 
chứng nhận quyền bảo hộ cho các sản 
phẩm sáng tạo của DN.  

Hiệp hội SHTT ở Việt Nam hiện đã 
được thành lập với sự tham gia của 
các chuyên gia, các nhà chuyên môn 
làm về lĩnh vực SHTT. Tuy nhiên, 
điều chúng ta đang muốn nói ở đây là 
Hiệp hội Các DN sáng tạo kết nối 
những người hoạt động DN trong lĩnh 
vực sáng tạo, đồng hành cùng với các 
chương trình, các chính sách của Nhà 
nước nhằm tạo được môi trường lành 
mạnh nhất, thuận lợi nhất cho DN 
khởi nghiệp.  

Bên cạnh sự hỗ trợ của cộng đồng, 
bản thân mỗi DN cần nhận thức được 
rằng, các tranh chấp về SHTT, đặc 
biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay 
đang không ngừng gia tăng, không 
chỉ trong giới khởi nghiệp mà còn 
xảy ra với các DN lâu năm. Cùng với 
việc xác định phương hướng chiến 
lược, mở rộng quy mô kinh doanh 

DN cần phải bảo đảm các tài sản trí 
tuệ được bảo vệ xuyên suốt sự phát 
triển của mình. 

(Theo sohuutritue.net) 
 
 
 
 
Ý tưởng sáng tạo 
 “Lập trình” các hạt xi măng làm 
cho bê tông bền vững hơn 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học 
Rice đã tìm thấy một cách để “lập 
trình” hạt xi măng thành các hình 
dạng cụ thể để làm bê tông bền vững 
hơn, ít xốp, và thân thiện hơn với môi 
trường. 

Bê tông đã có một số tiến bộ khá 
thú vị trong vài năm qua, làm cho vật 
liệu chịu lửa tốt hơn, uốn cong được, 
và thậm chí tự liền lại. 

 
Để cải thiện bê tông, nhóm đã 

nghiên cứu ở quy mô nano, nghiên 
cứu cách xi măng canxi silicat hydrat 
(C-S-H) kết tinh, và sử dụng cách đó 
để tổng hợp các hạt C-S-H thành các 
hình dạng cụ thể. Thay vì các đốm 
màu vô định hình mà các hạt này 
thường hình thành, nhóm nghiên cứu 
biến chúng thành hình khối, lăng trụ 
chữ nhật, dạng nhánh cây, lõi - khung 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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và khối hộp thoi, có thể tập hợp lại 
dày đặc hơn. Kết quả cuối cùng thu 
được là bê tông tốt hơn trong việc giữ 
nước và ngăn ngừa vật liệu bị phá 
hủy từ bên trong.  

 Trong thử nghiệm, các hạt giống 
hình thành đầu tiên và tự động, sau 
đó chúng chi phối quá trình hình 
thành của vật chất còn lại xung 
quanh. Ở đây sự tăng trưởng qua 
trung gian hạt giống và không đòi hỏi 
phải bổ sung các hạt giống từ bên 
ngoài, không giống như thường được 
thực hiện trong ngành công nghiệp để 
thúc đẩy tinh thể hóa và phát triển. 

Nhóm nghiên cứu đã chỉ ra những 
ưu điểm của loại bê tông mới: thứ 
nhất là vì nó có cấu trúc chắc chắn 
hơn nên khối lượng cần sử dụng sẽ ít 
hơn; thứ hai là nó bền hơn, do độ xốp 
thấp làm cho các hóa chất không 
mong muốn khó khăn hơn trong việc 
len qua bê tông, vì vậy cốt thép bên 
trong sẽ được bảo vệ tốt hơn 

(Theo Vista.gov.vn) 
  

 Phương pháp kiểm soát điện áp 
mang máy tính lượng tử kích thước 
lớn vào tầm với 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học 
Sussex tuyên bố vừa tạo ra được một 
phương pháp sử dụng kiểm soát điện 
áp đối với ion thay vì laser trong các 
cổng logic lượng tử, do đó, loại bỏ 
được một trong những rào cản lớn 
nhất trong việc tạo ra một hệ thống 
kích thước đầy đủ vận hành được. 

Các nhà khoa học làm việc tại Đại 
học Sussex đặt dấu chấm hết cho hệ 
thống laser cồng kềnh thường được 
sử dụng để sắp xếp các ion bị giữ lại 
trên vi chip lượng tử, do đó loại bỏ 
được thêm một rào cản nữa trên con 
đường hướng tới tạo ra một cỗ máy 
tính lượng tử thực tế kích thước đầy. 

Máy tính lượng tử đơn giản đã xuất 
hiện được một thời gian. Chẳng hạn, 
IBM đã tạo ra một bộ xử lí lượng tử 
nhỏ với vài qubit đã có sẵn trực tuyến 
trong khi Đại học Bristol tạo ra một 
hệ thống 2 qubit đơn giản mà thậm 
chí có thể làm được một số việc hữu 
ích. Nhưng những cỗ máy nhỏ xíu 
này khó nâng cấp một cách thực tế vì 
mỗi ion bị giữ lại làm bit lượng tử 
trong hệ thống được sắp hàng bằng 
một tia laser riêng biệt, do đó, xây 
dựng một cỗ máy kích thước đầy đủ 
với hàng tỉ qubit sẽ có khả năng phải 
cần đến chừng đó chùm laser để kiểm 
soát chúng. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học làm 
việc tại Đại học Sussex né tránh ý 
tưởng sử dụng laser để sắp hàng các 
ion bị giữ lại đó, thay vào đó họ nghĩ 
ra một hệ thống sử dụng kiểm soát 
điện áp trên một vi chip máy tính 
lượng tử để cho ra cùng kết quả. Và 
theo các nhà nghiên cứu, họ làm việc 
này với lỗi cực kỳ thấp tương đương 
với các hệ thống lượng tử kiểm soát 
bằng laser tương tự. 

Mặc dù không phải là bộ xử lí 
lượng tử đầu tiên trên một vi chip đạt 
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được đa trạng thái qubit của photon 
rối nhưng phiên bản của Đại học 
Sussex làm được điều này mà không 
cần sự thao tác phức tạp của các 
chùm tia laser bên ngoài và phần 
cứng liên quan của chúng. 

(Theo sub.dost-dongnai.gov.vn) 
 

 Quần áo thông minh để hỗ trợ 
người khuyết tật 

Một nhóm các nhà nghiên cứu đa 
ngành quốc tế đang hướng tới việc 
phát triển quần áo thông minh tên là 
XoSoft. Nếu thành công, dự án này sẽ 
giúp cho khoảng 3,2 triệu người sử 
dụng xe lăn ở châu Âu và 40 triệu 
người cần trợ giúp khi đi lại. 

Những người bị hạn chế trong việc 
cử động độc lập đôi chân của mình có 
thể dựa vào nhiều thiết bị hỗ trợ. Tuy 
nhiên, các thiết bị trợ giúp hiện nay 
cồng kềnh, khá cứng nhắc và chỉ 
cung cấp hỗ trợ một phần cho quá 
trình di chuyển. 

 
Nghiên cứu XoSoft nhằm mục đích 

tạo ra công nghệ giúp tăng tính di 
động cho người già và người tàn tật 
bằng cách tạo ra một bộ xương ngoài 
của chân mềm và thiết kế theo mô-
đun. Hàng dệt may tiên tiến và vật 

liệu thông minh sẽ được sử dụng để 
cảm nhận độ cứng thay đổi ở các 
khớp. Cảm biến tích hợp sẽ thông báo 
chuyển động và ý định của người 
dùng cho hệ thống điều khiển phân 
tích để xác định và cung cấp mức độ 
thích hợp. 

Chín tổ chức từ bảy quốc gia châu 
Âu tham gia vào quan hệ đối tác công 
tư này đã bắt đầu dự án nghiên cứu từ 
tháng 2 năm 2016 với mục đích phát 
triển các mẫu thử nghiệm đầy đủ 
chức năng đầu tiên vào năm 2019. 
Chương trình nghiên cứu và đổi mới 
Horizon 2020 của EU, cùng với các 
tổ chức trực thuộc tại Thụy Sĩ, đã 
cam kết tài trợ 5.4 triệu € cho dự án. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Đại học Quốc gia Hà Nội ra mắt 
phòng thí nghiệm Hệ thống tích 
hợp thông minh 

Trường Đại học Công nghệ, Đại 
học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 
vừa ra mắt Phòng thí nghiệm (PTN) 
trọng điểm cấp ĐHQGHN Hệ thống 
tích hợp thông minh. 

Phòng thí nghiệm SIS được xây 
dựng với mục đích thúc đẩy các hoạt 
động nghiên cứu, đào tạo, và chuyển 
giao công nghệ tại Trường ĐH Công 
nghệ. PTN nghiên cứu các lĩnh vực 
thiết kế vi mạch, hệ thống trên một 
chip, hệ thống nhúng, xử lý tín hiệu, 
xử lý ảnh, hệ thống và mạng truyền 
dẫn thông minh, công nghệ tri thức an 
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toàn thông tin. 
Phòng thí nghiệm SIS bao gồm 

một phòng thí nghiệm trung tâm 
chuyên về thiết kế vi mạch 
(VLSI/ASIC Systems Design) và 4 
phòng thí nghiệm vệ tinh về: Xử lý 
tín hiệu; Hệ thống và Mạng truyền 
dẫn thông minh; Công nghệ tri thức 
và An toàn dữ liệu; Hệ thống nhúng. 
Năm 2015, sản phẩm vi mạch mã hóa 
Video VENGME H.264/AVC của 
PTN đã đạt giải Nhì Nhân tài Đất 
Việt. Đến năm 2016, các cán bộ khoa 
học của PTN đã được Giám đốc 
ĐHQGHN trao tặng Giải thưởng 
Khoa học và công nghệ ĐHQGHN 
giai đoạn 2011-2015. 

 
Các đại biểu tham quan Phòng thí nghiệm 

trọng điểm cấp ĐHQGHN Hệ thống tích hợp 
thông minh 

Việc thành lập PTN trọng điểm cấp 
ĐHQGHN hệ thống tích hợp thông 
minh tại Trường ĐHCN sẽ làm tăng 
thêm tiềm lực khoa học và đào tạo 
cũng như chất lượng nghiên cứu 
trong Trường. Chủ trương thành lập 
và phát triển các phòng thí nghiệm 
thành phòng thí nghiệm trọng điểm 
cấp ĐHQGHN đã thể hiện quyết tâm 
và tầm nhìn của ĐHQGHN.  

(Theo vista.gov.vn) 

  Việt Nam tổng hợp thành công 
vật liệu thủy tinh hoạt tính sinh học 

Các nhà khoa học Việt Nam vừa 
công bố đã tổng hợp thành công vật 
liệu thủy tinh hoạt tính sinh học. Kết 
quả thử nghiệm cho thấy hình thành 
một lớp khoáng xương mới trên bề 
mặt vật liệu cũ, đây là cầu nối ghép 
vật liệu nhân tạo và xương tự nhiên. 

Các nghiên cứu với tế bào xương 
và ‘‘In vivo’’ trên động vật sẽ được 
thực hiện nhằm sử dụng thủy tinh này 
như một vật liệu xương nhân tạo. 
Loại vật liệu thay thế hoặc thực hiện 
một chức năng sống của cơ thể con 
người. 

Có rất nhiều loại vật liệu y sinh 
khác nhau, riêng nhóm vật liệu y sinh 
sử dụng như vật liệu xương nhân tạo 
có thể kể đến như: các vật liệu 
calcium phosphate, vật liệu thủy tinh 
hoạt tính sinh học, xi măng y sinh, 
kim loại trơ như Ti, Ni. Trong các vật 
liệu y sinh dùng để cấy ghép xương, 
thủy tinh hoạt tính sinh học được 
khám phá đầu tiên bởi L.L. Hench 
năm 1969. Hoạt tính sinh học của các 
vật liệu thủy tinh chính là khả năng 
hình thành một lớp khoáng 
Hydroxyapatite (HA) mới trên bề mặt 
khi chúng được ngâm trong dung 
dịch sinh lý người SBF hoặc cấy 
ghép trực tiếp trong cơ thể. Lớp 
khoáng HA giống với thành phần vô 
cơ của xương người, do vậy nó chính 
là cầu nối gắn kết giữa miếng ghép từ 
vật liệu thủy tinh và xương tự nhiên. 
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Trong nghiên cứu này, bột thủy tinh 
tổng hợp bằng phương pháp sol-gel 
được tiến hành thực nghiệm “in 
vitro” để kiểm tra xem có đạt yêu cầu 
của một vật liệu y sinh trước khi 
dùng cấy ghép trong cơ thể sống “in 
vivo”. 

Kết quả chụp nhiễu xạ tia X khẳng 
định sự thành công về mặt cấu trúc 
của vật liệu thủy tinh hoạt tính sinh 
học tổng hợp bằng phương pháp sol - 
gel. Sau 2 và đặc biệt là 10 ngày 
ngâm trong dung dịch SBF, bề mặt 
thủy tinh cũng thể hiện sự thay đổi rõ 
nét như quan sát trong tập hợp các 
ảnh SEM. Các tinh thể li ti bao phủ 
toàn bộ bề mặt thủy tinh. Kết hợp với 
các phân tích bằng phương pháp 
nhiễu xạ tia X ở trên, lớp tinh thể mới 
được hình thành này chính là lớp 
khoáng Hydroxyapatite (HA) hình 
thành trên bề mặt thủy tinh sau thực 
nghiệm “in vitro” ngâm bột vật liệu 
trong dung dịch SBF. Các kết quả 
SEM kết hợp với các phân tích pha 
bằng phương pháp nhiễu xạ tia X 
khẳng định hoạt tính sinh học của vật 
liệu thủy tinh qua việc hình thành 
một lớp khoáng xương mới. Vật liệu 
thủy tinh này hoàn toàn có thể sử 
dụng trong các nghiên cứu tiếp theo 
để sử dụng như một vật liệu xương 
nhân tạo cho con người. 

Kết quả đạt được khẳng định hoạt 
tính sinh học của vật liệu qua sự hình 
thành một lớp khoáng 
Hydroxyapatite (HA) mới trên bề mặt 

vật liệu sau ngâm. Lớp khoáng HA 
này chính là thành phần vô cơ trong 
xương người, nó như cầu nối gắn liền 
miếng ghép vật liệu nhân tạo với 
xương tự nhiên, qua đó xương hỏng 
được tu sửa và làm đầy. 

(Theo vista.gov.vn)  
 
 Xe bọc thép tự chế của Việt Nam 
được sáng tạo bởi một thợ “vườn” 

Ít ai biết rằng người chế tạo ra 
chiếc xe bọc thép “Made in Viet 
Nam” lại là một người đàn ông chưa 
từng được đào tạo bài bản về cơ khí 
chế tạo máy. Với mong muốn đóng 
góp cho nền quân sự của đất nước, 
ông Nguyễn Đình Chính đã thành 
công cùng ý tưởng chế tạo của mình. 

Được biết người thợ “vườn” đó 
chính là ông Nguyễn Đình Chính, 56 
tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội. Sau nhiều 
tháng mày mò thiết kế, người đàn 
ông này đã hoàn thiện được chiếc xe 
bọc thép đầu tiên ở Việt Nam, đóng 
góp cho nền quân sự của đất nước. 

 
Xe bọc thép tự chế của Việt Nam được sáng 

tạo bởi một thợ “vườn” 
Ý tưởng cho thiết bị quân sự này 

được xuất phát từ khi ông Chính xem 
ti vi về cách chế tạo xe bọc thép của 
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quân đội Nga vào khoảng giữa năm 
2015. Vì vậy ông đã quyết định tìm 
hiểu các thông tin về những chiếc xe 
bọc thép trên thế giới. 

Đến tháng 9 năm 2015, trước sự 
ngỡ ngàng của người thân và gia 
đình, ông Chính đã xây dựng xưởng 
cơ khí rộng gần 300 m² ở thị xã Sơn 
Tây để chế tạo máy. Mọi người khá 
bất ngờ bởi ông Chính mới chỉ học 
hết cấp 3 và chưa từng được đào tạo 
bài bản về cơ khí chế tạo máy. 

Được biết, chiếc xe này cao 2,6 m, 
rộng 3,0 m và dài 6,8 m với trọng 
lượng gần 13 tấn. Chiếc xe này cũng 
có sức chứa từ 10 đến 12 người, bao 
gồm chỉ huy, lái xe và 10 chiến sĩ 
khác. Đặc biệt chiếc xe này có thể 
chạy ngang dốc nghiêng 45 độ, vượt 
chướng ngại vật cao 1,5 m và nâng hạ 
gầm từ 0,3 m đến 1,2 m. Trong khi 
đó chiếc xe thông thường có thể nâng 
hạ gầm 20 cm và chỉ vượt chướng 
ngại vật cao 0,8 m. 

Qua quan sát có thể thấy ở phần 
đầu phía trên chiếc xe này được đặt 
các khẩu súng máy lớn nhằm phục vụ 
chiến đấu và hệ thống máy móc được 
thiết kế khá nhỏ nhẹ do mới chỉ là 
mẫu thử nghiệm.  

Ông Chính còn cho biết rằng khi xe 
hoàn thiện, ông sẽ cho lắp đặt màn 
hình 13 inch để lái xe có thể quan sát 
4 góc mà không cần mở nắp. Và ở 
đầu chiếc xe vẫn để trống ô tròn với 
mục đích lắp đặt đĩa cắt phá chướng 
ngại vật hoặc phát quang cây cối hay 

dây thép gai. 
(Theo sohuutritue.net) 

 
 Tinh thể phát sáng phát hiện và 
giữ các chất ô nhiễm trong nước 
uống 

Các nhà nghiên cứu đã phát triển 
tinh thể phát sáng siêu nhỏ có thể 
đồng thời phát hiện và giữ lại các 
kim loại nặng độc hại. Nghiên cứu 
tương tự đã được thực hiện trên các 
cấu trúc để phát hiện hoặc loại bỏ 
các chất khó chịu, nhưng nghiên cứu 
mới này là nghiên cứu đầu tiên làm 
được cả hai việc đó. Các nhà khoa 
học hy vọng rằng cấu trúc này có thể 
là một công cụ làm sạch nước uống 
bị ô nhiễm. 

Xác định được cấu trúc tinh thể là 
một trong những khía cạnh quan 
trọng nhất của nghiên cứu. Khi kiểm 
tra bằng X-quang, nhóm quan sát 
thấy cấu trúc LMOF giống như một 
lưới các nguyên tử carbon, hydro, 
oxy, nitơ, và kẽm 3D, tạo ra các rãnh 
mở rộng cho phép các kim loại nặng 
đi vào các lỗ và sau đó liên kết với 
khung xung quanh của tinh thể. Điều 
này cũng tương tự như những khung 
kim loại hữu cơ khác đã được nghiên 
cứu hứa hẹn cho việc giữ carbon và 
nhiều ứng dụng tiềm năng khác.  

Kết quả là một phương tiện đồng 
thời phát hiện và bắt giữ các kim loại 
nặng. Về mặt lý thuyết, ánh sáng của 
các tinh thể càng mờ đi, càng nhiều 
độc tố đã bị giữ lại. Các LMOF đã 
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được thử nghiệm ràng buộc mạnh mẽ 
hơn với thủy ngân và chì so với các 
kim loại nhẹ hơn, an toàn hơn như 
magiê và canxi cũng có mặt trong 
nguồn nước uống. 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy 
những tinh thể có thể được làm sạch 
và tái sử dụng đến ba lần, nhưng họ 
cũng cho biết cần nghiên cứu thêm để 
phát triển LMOF bền hơn và có thể 
được tích hợp vào các bộ lọc nước và 
sử dụng cho quy mô lớn hơn. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Các nhà khoa học tái chế sợi vải 
từ lốp thải 

Khi chúng ta nghe nói về tái chế 
lốp cũ, thường chỉ thành phần mủ 
cao su hoặc sợi thép của chúng thực 
sự được thu lại. Ngoài ra, lốp còn 
chứa cả vải, thứ thường được xem 
gần như không hữu dụng trong tái 
chế. Tuy nhiên, điều này có thể đang 
thay đổi khi các nhà khoa học vừa 
tạo ra được một loại vật liệu xây 
dựng sử dụng sợi vải lốp xe. 

 
Các nhà nghiên cứu với một tấm vật liệu sợi 

lốp 
Làm việc cùng với 2 công ty 

COMSA và GMN, các nhà nghiên 

cứu từ Đại học bách khoa Catalunya 
đã phối trộn sợi này với bột giấy tái 
chế và keo trắng. 

Sản phẩm hoàn thiện có thể được 
sản xuất ở dạng tấm tùy thuộc vào 
ứng dụng. Người ta cho rằng nó đặc 
biệt phù hợp cho xây dựng tòa nhà và 
các dự án đường sắt vì vật liệu có đặc 
tính cách âm và cách nhiệt tương tự 
len đá hay len thủy tinh nhưng ít đắt 
đỏ hơn. 

 (Theo dost-dongnai.gov.vn) 
 
 

 
 
QUYẾT ĐỊNH: QUY ĐỊNH 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, 
QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ 
CHỨC CỦA ĐỘI KIỂM SOÁT 
CHỐNG BUÔN LẬU HÀNG GIẢ 
VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ TRỰC THUỘC CỤC 
ĐIỀU TRA CHỐNG BUÔN LẬU 

Ngày 15/09/2016, Theo đề nghị 
của Cục trưởng Cục Điều tra chống 
buôn lậu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 
bộ,  Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Cục Điều tra 
chống buôn lậu trực thuộc Tổng cục 
Hải quan về những điều như sau: 

Điều 1. Vị trí và chức năng 
1. Đội Kiểm soát chống buôn lậu 

hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ (SHTT) (Đội 4) là đơn vị trực 
thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu có 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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chức năng tham mưu, giúp Cục 
trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu 
và trực tiếp thực hiện công tác phòng, 
chống hàng giả và bảo vệ quyền 
SHTT trong lĩnh vực hải quan. 

2. Đội Kiểm soát chống buôn lậu 
hàng giả và bảo vệ quyền SHTT có 
con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ 
được giao theo quy định của pháp 
luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
Đội Kiểm soát chống buôn lậu 

hàng giả và bảo vệ quyền SHTT có 
những nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

1. Chủ trì xây dựng, đề xuất sửa 
đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp 
luật về công tác phòng, chống hàng 
giả và bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh 
vực hải quan. 

2. Xây dựng đề án, chương trình, 
kế hoạch, quy trình, quy chế về công 
tác phòng, chống hàng giả và bảo vệ 
quyền SHTT. 

3. Thu thập, xử lý thông tin từ các 
nguồn công khai và bí mật, trong và 
ngoài nước liên quan đến công tác 
phòng, chống hàng giả và bảo vệ 
quyền SHTT trong lĩnh vực hải quan. 

4. Tổ chức thực hiện các biện pháp 
nghiệp vụ kiểm soát hải quan và các 
biện pháp nghiệp vụ khác theo quy 
định của pháp luật để phòng ngừa, 
phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử 
lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển 
trái phép hàng giả và hàng hóa xâm 
phạm quyền SHTT qua biên giới. 

5. Thực hiện công tác xử lý vi 

phạm hành chính theo thẩm quyền; 
phối hợp đề xuất khởi tố, điều tra 
theo trình tự thủ tục tố tụng hình sự 
theo quy định của pháp luật trong 
phạm vi chức năng, nhiệm vụ được 
giao. 

6. Tổng hợp, phân tích, dự báo, 
cảnh báo và cung cấp thông tin phục 
vụ công tác xây dựng pháp luật, chế 
độ, chính sách, quản lý điều hành và 
chỉ đạo nghiệp vụ về công tác phòng, 
chống hàng giả và bảo vệ quyền 
SHTT; cung cấp, chuyển giao thông 
tin cho các tổ chức liên quan theo quy 
định của pháp luật và phân công của 
Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn 
lậu. 

7. Thường xuyên theo dõi, nắm 
tình hình, phân tích, tổng hợp, đánh 
giá hoạt động tại các đơn vị hải quan 
các cấp trong việc thực hiện công tác 
thực thi bảo vệ quyền SHTT, chống 
hàng giả trong lĩnh vực hải quan; đề 
xuất các biện pháp quản lý để Cục 
trưởng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục 
chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát 
trên hệ thống dữ liệu tập trung đảm 
bảo yêu cầu quản lý theo quy định. 

8. Tham mưu cho Lãnh đạo Cục để 
hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các 
Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống hàng giả 
và bảo vệ quyền SHTT trong lĩnh vực 
hải quan. 

9. Tổng hợp, thống kê, báo cáo 
đánh giá tình hình và kết quả thực 
hiện công tác của Đội. 
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10. Tham gia đề xuất việc bố trí 
công chức và trang bị phương tiện kỹ 
thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ 
trợ. 

11. Phối hợp xây dựng nội dung, 
chương trình và tham gia giảng dạy, 
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công 
tác phòng, chống hàng giả và bảo vệ 
quyền SHTT trong lĩnh vực hải quan. 

12. Tuyên truyền, phổ biến các 
chính sách văn bản pháp luật, quy 
trình, quy chế nghiệp vụ thuộc chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 

13. Thực hiện công tác nghiên cứu 
khoa học, cải cách hiện đại hóa và 
hợp tác quốc tế trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ được giao. 

14. Được trang bị, sử dụng phương 
tiện kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công 
cụ hỗ trợ và sử dụng kinh phí nghiệp 
vụ kiểm soát hải quan theo quy định. 

15. Quản lý công chức, người lao 
động, tài sản, tài liệu, trang thiết bị, 
vũ khí, công cụ hỗ trợ của Đội theo 
quy định. 

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác 
do Cục trưởng giao. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức 
1. Căn cứ vào khối lượng, tính chất 

công việc và biên chế được giao, Đội 
Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả 
và bảo vệ quyền SHTT có thể được 
thành lập các Tổ công tác. 

Việc thành lập, sát nhập, giải thể 
các Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát 
chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ 
quyền SHTT do Tổng cục trưởng 

Tổng cục Hải quan quyết định. 
2. Biên chế của Đội Kiểm soát 

chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ 
quyền SHTT do Cục trưởng Cục 
Điều tra chống buôn lậu quyết định 
trong tổng số biên chế được giao. 

Điều 4. Lãnh đạo Đội 
1. Đội Kiểm soát chống buôn lậu 

hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ có Đội trưởng và một số Phó Đội 
trưởng. 

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước 
Cục trưởng và trước pháp luật về toàn 
bộ hoạt động của đơn vị. 

Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm 
trước Đội trưởng và trước pháp luật 
về nhiệm vụ được Đội trưởng phân 
công. 

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức Đội trưởng, Phó Đội 
trưởng và các chức danh lãnh đạo 
khác của Đội Kiểm soát chống buôn 
lậu hàng giả và bảo vệ quyền SHTT 
thực hiện theo quy định của pháp luật 
và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 

Điều 5. Mối quan hệ công tác 
Mối quan hệ công tác của Đội 

Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả 
và bảo vệ quyền SHTT: 

1. Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực 
tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục 
Điều tra chống buôn lậu. 

2. Đối với các đơn vị thuộc Cục 
Điều tra chống buôn lậu là quan hệ 
phối hợp công tác để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao. 



                                          Số 191 - 1/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 16 
 

3. Đối với các đơn vị trong ngành 
Hải quan là quan hệ theo chức năng, 
nhiệm vụ và sự phân công của Cục 
trưởng. 

4. Đối với các đơn vị ngoài ngành 
Hải quan là quan hệ phối hợp theo 
quy định pháp luật, quy chế phối hợp 
và sự phân công của Cục trưởng. 

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi 
hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 1255/QĐ-TCHQ ngày 
16/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng 
cục Hải quan quy định nhiệm vụ, 
quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đội 
Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả 
và bảo vệ quyền SHTT trực thuộc 
Cục Điều tra chống buôn lậu. 

2. Cục trưởng Cục Điều tra chống 
buôn lậu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 
bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị 
và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 

HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Đẩy mạnh kết nối cung - cầu 
công nghệ 

Thời gian qua, Sở Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa-
Vũng tàu (BR-VT) đã tổ chức nhiều 
chương trình, hoạt động nhằm đẩy 
mạnh kết nối cung - cầu công nghệ 

cho các Doanh nghiệp (DN). Nhiều 
DN đã tìm kiếm được những công 
nghệ phù hợp để ứng dụng vào sản 
xuất và chuyển giao công nghệ cho 
các đối tác.  

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN tỉnh BR-VT vừa ký kết hợp 
đồng nguyên tắc với nhà sáng chế 
Nguyễn Quang Ngọc (TP. Hồ Chí 
Minh) về “Công nghệ dây căng ứng 
dụng cho xây dựng dân dụng, công 
nghiệp và ứng dụng công nghệ chậu 
trồng cây không cần tưới”. Công 
nghệ này đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ KH&CN) cấp bằng độc quyền 
sáng chế và tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới WIPO tại Mỹ cấp bằng WIPO.  

Theo đó, khi trồng cây theo 
phương pháp này, các thùng trồng 
cây được sắp xếp gồm 7 phần, phân 
thành 3 tầng từ trên xuống gồm: tầng 
đất và cây trồng; tầng không khí và 
thông khí; tầng chứa nước. Công 
nghệ này được đánh giá là giải pháp 
hữu ích cho các công ty môi trường 
có sử dụng cho các công trình công 
cộng hoặc các hộ dân ứng dụng trong 
việc trang trí thảm xanh cho nhà cao 
tầng, mà không cần đến công việc 
tưới nước hàng ngày. Giá thành mỗi 
thùng hoặc chậu chỉ dao động khoảng 
200.000-500.000 đồng. Ông Đỗ Hữu 
Hiền, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN tỉnh BR-VT cho 
biết, trung tâm đã chọn công nghệ 
dây căng ứng dụng cho xây dựng dân 
dụng, công nghiệp và ứng dụng công 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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nghệ chậu trồng cây không cần tưới 
vì có tính ứng dụng cao và có khả 
năng sử dụng rộng rãi tại tỉnh BR-
VT, nhất là với các công trình cây 
xanh công cộng. 

Theo thống kê của Sở KH&CN, 
sau mỗi cuộc hội thảo hoặc sự kiện 
KH&CN được tổ chức tại BR-VT, 
trung bình có khoảng hơn 10 hợp 
đồng hợp tác chuyển giao công nghệ, 
biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác 
được ký kết với tổng giá trị hàng 
chục tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều DN 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Cộng hòa 
Séc… cũng đồng ý nhận lời sang Việt 
Nam đàm phán hợp tác với các DN 
Việt Nam. 

Ngoài các hội thảo, sự kiện kết nối 
cung - cầu công nghệ, từ tháng 5-
2016, Sở KH&CN còn đưa vào hoạt 
động “Sàn giao dịch Công nghệ trực 
tuyến” ở địa chỉ bavutex.vn. Đây là 
một kênh thông tin quan trọng, là cầu 
nối, tạo môi trường tin cậy, hỗ trợ các 
DN kết nối giao dịch cung - cầu công 
nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu 
khoa học với sản xuất kinh doanh. 
Bước đầu đã có 640 nhà cung cấp và 
135 tổ chức, chuyên gia tư vấn trong 
các lĩnh vực KH&CN tham gia sàn 
giao dịch. 

Theo ông Mai Thanh Quang, Giám 
đốc Sở KH&CN, thị trường KH&CN 
là một trong 5 loại thị trường cơ bản 
(thị trường hàng hóa và dịch vụ; thị 
trường sức lao động; thị trường KH-
CN; thị trường bất động sản; thị 

trường tài chính). Nhà nước đã ban 
hành nhiều chính sách như: Luật 
KH&CN, Luật Chuyển giao công 
nghệ, Luật Công nghệ cao... nhằm hỗ 
trợ các hoạt động KH&CN theo cơ 
chế thị trường, tạo môi trường cạnh 
tranh để các sản phẩm KH&CN được 
mua, bán thuận lợi; khuyến khích gắn 
kết hoạt động nghiên cứu và ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ. Kết nối 
cung - cầu công nghệ thực chất là 
việc cung cấp thông tin về thị trường 
công nghệ thông qua các mô hình hội 
chợ triển lãm truyền thống, techmart - 
chương trình kết nối cung - cầu công 
nghệ…  

Đó là tiền đề để Sở KH&CN phát 
huy vai trò là cầu nối giữa DN, nhà 
nghiên cứu và cơ quan quản lý địa 
phương trong việc tìm kiếm, chuyển 
giao, đổi mới công nghệ, nhằm nâng 
cao giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch 
vụ, tăng năng lực cạnh tranh sản 
phẩm. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 Thanh niên với khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế  

Tại Hà Nội, Ban chấp hành Đoàn 
thanh niên Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) phối hợp với Ban 
Quản lý Dự án Chương trình đối tác 
đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần 
Lan giai đoạn II tổ chức Hội thảo 
“Thanh niên với khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trong bối cảnh hội nhập 
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quốc tế” . 

 
Trong bối cảnh hiện nay, với định 

hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 
hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo thời gian gần đây đã có những 
chuyển biến tích cực, nhận được sự 
quan tâm lớn của xã hội. Chính phủ 
đã chọn năm 2016 là năm Quốc gia 
khởi nghiệp và đang tiến hành triển 
khai những chính sách lớn để thúc 
đẩy phát triển khởi nghiệp, mở ra một 
thời kỳ mới cho đất nước. 

Tại Hội thảo, các đoàn viên thanh 
niên được nghe các chia sẻ, thảo luận 
kiến thức, kinh nghiệm từ các cán bộ 
quản lý công tác hỗ trợ phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia như: tham luận về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, thực trạng 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tại Việt Nam; Tham luận về vai 
trò, ý nghĩa của Dự án đối tác đổi 
mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan 
giai đoạn II đối với sự phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo; Tham luận về khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo và vai trò của thanh 
niên trong việc thúc đẩy phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo. 

Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu 
rộng, thanh niên có thêm nhiều cơ hội 
khởi nghiệp mạnh mẽ, vươn mình ra 
thế giới. Tuy nhiên ở một “sân chơi” 
lớn hơn rất nhiều, những khó khăn, 
thách thức đòi hỏi các bạn trẻ sự sáng 
tạo, chủ động trang bị kỹ năng nghề, 
trình độ ngoại ngữ… để có thể khởi 
nghiệp thành công. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Hà Nội chống gian lận thương 
mại, bảo vệ người tiêu dùng bằng 
công nghệ mã QR 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà 
Nội vừa ban hành Văn bản 
7007/UBND-KT yêu cầu Sở Công 
thương; Sở Thông tin và Truyền 
thông nghiên cứu, ứng dụng mã hình 
QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
hàng hóa chống gian lận thương mại. 

Công văn nêu rõ, UBND Thành 
phố nhận được văn bản số 
2108/STTTT-ƯDCNTT ngày 
11/11/2016 của Sở Thông tin và 
Truyền thông về việc nghiên cứu, 
ứng dụng mã hình QR trên tem chống 
giả, tem xác thực để truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, hàng hóa chống gian 
lận thương mại. 

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND 
Thành phố Nguyễn Doãn Toản 
đã chính thức giao Sở Công Thương 
chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và 
Truyền thông tuyên truyền giới thiệu 
chung các sản phẩm, ứng dụng để 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
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hóa, chống gian lận thương mại. 

 
Người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc hàng 

hóa thông qua mã QR code 

Trong đó có giới thiệu “Quy trình 
xác thực chống hàng giả”; chủ trì tổ 
chức giới thiệu đến các cơ quan chức 
năng theo chức năng, nhiệm vụ về 
đẩy mạnh việc sử dụng mã hình QR 
để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
hàng hóa, chống gian lận thương mại. 

Hướng dẫn Trung tâm tích cực giới 
thiệu sản phẩm, tính năng, công dụng 
và lợi ích khi sử dụng Quy trình xác 
thực chống hàng giả đến người tiêu 
dùng; Hợp tác với hệ thống siêu thị, 
cửa hàng tiện ích để tiếp cận nhà sản 
xuất, nhà phân phối sản phẩm, hàng 
hóa; tổ chức giới thiệu, hướng dẫn tại 
chỗ cho người tiêu dùng khi tham gia 
mua sắm có nhu cầu tra cứu thông tin 
đối với sản phẩm, hàng hóa có gắn 
tem nhận diện kèm mã hình QR. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Xây dựng hệ thống đánh giá và 
bảo lãnh công nghệ tại Việt Nam 

Để phát triển công nghệ, bên cạnh 
nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, 
việc xem xét, lựa chọn chuyển giao 
công nghệ đóng vai trò quan trọng, 
đặc biệt trong hoàn cảnh thực tiễn 

Việt Nam, quốc gia đang đẩy mạnh 
quá trình công nghiệp hóa – hiện đại 
hóa.  

Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm 
quốc tế về xây dựng hệ thống đánh 
giá và bảo lãnh công nghệ” do Quỹ 
Đổi mới công nghệ quốc gia 
(NATIF) tổ chức tại Hà Nội.  

 
GS. Hoàng Văn Phong - Chủ tịch Hội đồng 
Quản lý Quỹ NATIF phát biểu tại Hội thảo 
Tham dự Hội thảo có GS. Hoàng 

Văn Phong, Phái viên của Thủ tướng 
Chính phủ về KH&CN, Chủ tịch Hội 
đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công 
nghệ quốc gia; Ông Trần Quốc 
Khánh, Thứ trưởng Bộ KH&CN; các 
đồng chí Lãnh đạo và các đồng chí 
trong Hội đồng Quản lý Quỹ; Lãnh 
đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN; 
đại diện Bộ Công thương, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; các chuyên gia 
đánh giá và thẩm định công nghệ ở 
trong và ngoài nước;… Đặc biệt, Hội 
thảo có sự tham gia của 2 chuyên gia 
Hàn Quốc: Ông Chulmin Jung, Giám 
đốc Trung tâm Dịch vụ thông tin- 
Tập đoàn Tài chính công nghệ Hàn 
Quốc (KOTEC); Ông Kim Jonghyun, 
Trưởng Ban Hợp tác quốc tế của 
KOTEC.  

Theo Thứ trưởng Trần Quốc 
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Khánh, thời gian qua, Bộ KH&CN đã 
xây dựng, ban hành các văn bản liên 
quan đến định giá kết quả nghiên cứu 
khoa học và tài sản trí tuệ. Đánh giá 
công nghệ là vấn đề mới ở Việt Nam 
nên để triển khai đánh giá có hiệu quả 
cần thiết học tập kinh nghiệm thực 
tiễn của nước ngoài. 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho 
rằng, Hàn Quốc là nước có nhiều 
kinh nghiệm trong việc xây dựng chỉ 
số đánh giá công nghệ và bảo lãnh 
công nghệ cũng như xây dựng cơ sở 
dữ liệu doanh nghiệp và công nghệ 
phục vụ hoạt động đánh giá, thẩm 
định công nghệ. Nhằm tạo điều kiện 
khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc 
đẩy khai thác, thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu cũng như hỗ trợ cho 
các quỹ, các tổ chức tín dụng có cơ 
sở đánh giá công nghệ để xem xét tài 
trợ cho đổi mới công nghệ, trong thời 
gian qua, Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ - Bộ KH&CN đã hợp tác 
với KOTEC để xây dựng hệ thống 
đánh giá công nghệ cho Việt Nam. 
Hệ thống được xây dựng dựa trên mô 
hình được áp dụng tại Hàn Quốc và 
được điều chỉnh thông qua đánh giá 
thử nghiệm để phù hợp với điều kiện 
Việt Nam. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia hàng 
đầu của KOTEC đã chia sẻ kinh 
nghiệm trong việc hình thành, phát 
triển Quỹ KOTEC; xây dựng hệ 
thống các chỉ số đánh giá công nghệ, 
thẩm định và bảo lãnh công nghệ 

phục vụ việc bảo lãnh tín dụng cho 
doanh nghiệp có hoạt động đổi mới 
công nghệ; hệ thống dịch vụ thông tin 
của KOTEC. Đại diện Bộ KH&CN 
cũng đã trình bày về việc phát triển 
Hệ thống đánh giá công nghệ Việt 
Nam – VTRS dựa trên kinh nghiệm 
của KOTEC. 

Quy trình chung cho phương pháp 
bảo lãnh công nghệ của KOTEC 
được tiến hành theo các bước: xin 
vay vốn; tư vấn và nộp đơn xin bảo 
lãnh công nghệ; đánh giá và điều tra 
tín dụng; phê duyệt bảo lãnh công 
nghệ; cấp giấy bảo lãnh; quyết định 
cho vay.  

Theo TS. Nguyễn Đức Hoàng – 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ, Cục đã bắt đầu triển khai hợp 
tác với KOTEC từ năm 2012, hai bên 
đã ký thỏa thuận hợp tác vào năm 
2013 và tổ chức các đoàn chuyên gia 
trao đổi. Hai bên đã đề nghị Chính 
phủ Hàn Quốc hỗ trợ thực hiện hợp 
tác thông qua chương trình Chia sẻ tri 
thức (KSP) của năm 2014 và 2015. 
Cục cũng đã mời một số đơn vị liên 
quan tham dự phối hợp như Quỹ 
NATIF, NAFOSTED, VISTEC,… 

Hội thảo sẽ là mục tiêu và nhiệm 
vụ để Quỹ NATIF lựa chọn, thực 
hiện với mục đích hỗ trợ các doanh 
nghiệp, nhà khoa học trong các viện 
nghiên cứu trường đại học phối hợp 
chặt chẽ với nhau, thực hiện tốt hoạt 
động KH&CN cũng như sản xuất 
kinh doanh. Đây là cơ sở để hỗ trợ 
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các cơ quan quản lý trong đó có Bộ 
KH&CN có được dữ liệu, công cụ 
hiện đại, hiệu quả khi thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản 
lý của mình.  

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 Quản lý chỉ dẫn địa lý còn chồng 
chéo 

 Ông Lưu Đức Thanh, Trưởng 
phòng chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu 
quốc tế, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) cho rằng, quy 
định pháp luật còn thiếu làm cho 
công tác quản lý chỉ dẫn địa lý gặp 
nhiều khó khăn.  

 
Ông cho biết, về thực trạng của 

việc phát triển thị trường và xây dựng 
thương hiệu sản phẩm thông qua chỉ 
dẫn địa lý ở Việt Nam được coi là 
hướng đi tốt, nếu các sản phẩm mang 
chỉ dẫn địa lý làm theo quy định, thực 
chất sẽ giúp cho sản phẩm bán rất 
chạy trên thị trường. Hiện nay, chúng 
ta đang tổ chức hội chợ các sản phẩm 
vùng miền, các sản phẩm của các 
vùng khác nhau. Nếu các sản phẩm 
đó đều mang chỉ dẫn địa lý thì sẽ 
được người tiêu dùng lựa chọn bởi họ 
tin rằng sản phẩm được sản xuất qua 

quy trình chặt chẽ sẽ có sản phẩm đặc 
biệt và mua nhiều từ đó sẽ khuyến 
khích được sản xuất. 

Vấn đề giám sát, kiểm tra chỉ dẫn 
địa lý còn lỏng lẻo đã gây ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc xây dựng thương 
hiệu của Doanh nghiệp. Quá trình 
kiểm soát phải tuân thủ quy định của 
pháp luật và bản thân các nhà sản 
xuất, kinh doanh phải tự kiểm soát 
sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, cơ 
quan quản lý nhà nước kiểm soát bên 
ngoài, tức là kiểm soát quy trình sản 
xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó 
do người sản xuất ra. Nếu làm được 
những điều đó thì sản phẩm mang chỉ 
dẫn địa lý được người tiêu dùng lựa 
chọn nhiều hơn, xuất khẩu tốt hơn khi 
đáp ứng được các yêu cầu trên thị 
trường. 

Ông cho biết thêm, Doanh Nghiệp 
chưa có khái niệm về chỉ dẫn địa lý, 
cần cho họ biết điều đó, các nhà sản 
xuất cùng khu vực địa lý những sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải có 
tính cộng đồng, cùng nhau bảo vệ 
chất lượng sản phẩm, danh tiếng của 
mình. Còn nếu đứng lẻ ra thì không 
thể thực hiện được. Thứ ba, cần áp 
dụng khoa học kỹ thuật làm sao cho 
sản phẩm có hình thức đẹp hơn, chất 
lượng cao hơn; có chiến dịch truyền 
thông để người tiêu dùng biết có 
những sản phẩm đặc thù. Nhưng trên 
hết, chúng ta phải có khung thể chế 
để quản lý toàn bộ hoạt động đó. 

Đối với chỉ dẫn địa lý, chúng ta 
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hiện nay mới chỉ dừng ở khâu xác lập 
quyền và thẩm định hồ sơ. Pháp luật 
Việt Nam quy định các chỉ dẫn địa lý 
thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và 
mặc nhiên Ủy ban nhân dân (UBND) 
các tỉnh quản lý chỉ dẫn địa lý này.  

So với các nước hiện nay, chủ sở 
hữu chỉ dẫn địa lý thuộc về cộng 
đồng những người sản xuất kinh 
doanh khu vực ấy, hoặc tổ chức các 
nhà sản xuất kinh doanh. Đối với các 
nước, việc quản lý đơn giản hơn khi 
họ được quyền tự quản lý chỉ dẫn địa 
lý của mình sao cho giữ được danh 
tiếng của họ, mang lại lợi ích cho họ 
và cộng đồng. Nhưng ở Việt Nam hơi 
khác, do vậy chúng ta sẽ nghiên cứu 
để điều chỉnh cho phù hợp. 

Trong thời gian tới để phát huy 
hiệu quả mà chỉ dẫn địa lý đối với các 
sản phẩm nông sản mang lại, Cục Sở 
hữu trí tuệ sẽ có những giải pháp thực 
hiện nhiệm vụ bảo hộ những chỉ dẫn 
địa lý đó để tránh những hành vi lạm 
dụng, xâm phạm đối với sản phẩm. 
Để phát huy hiệu quả của chỉ dẫn địa 
lý là cả vấn đề, cần sự vào cuộc của 
các bộ, ngành, cần có quy chế phối 
hợp. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Tập huấn kỹ năng tra cứu thông 
tin sở hữu công nghiệp 

Trong 2 ngày 19, 20/12/2016, tại 
khách sạn Đại Nam, 19 Trần Hưng 
Đạo, quận 1, Tp.HCM, Cục Sở hữu 
trí tuệ (văn phòng tại thành phố Hồ 

Chí Minh) phối hợp cùng Hội sáng 
chế Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về 
Đào tạo kiến thức, kỹ năng tra cứu 
thông tin sở hữu công nghiệp cho các 
cá nhân, tổ chức để phục vụ nghiên 
cứu, khai thác ứng dụng thông tin sở 
hữu công nghiệp vào phục vụ sản 
xuất kinh doanh. 

Tham dự lớp tập huấn gồm có các 
cán bộ chuyên trách về sở hữu trí tuệ 
(SHTT) của các Trường đại học, 
Viện nghiên cứu, doanh nghiệp và 
các nhà sáng chế đến từ các tỉnh 
thành. 

Buổi tập huấn nhằm hệ thống tổng 
quan chung về thông tin SHTT, tra 
cứu thông tin sáng chế trên các cơ sở 
dữ liệu của Việt Nam và nước ngoài. 
Cách thức tra cứu đánh giá khả năng 
bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 
(KDCN), bảo hộ nhãn hiệu cùng các 
quy định pháp luật về kiểu dáng công 
nghiệp và nhãn hiệu. 

 
Buổi tập huấn về Đào tạo kiến thức, kỹ năng 
tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp được tổ 
chức bởi Cục Sở hữu trí tuệ và Hội sáng chế 

Việt Nam 

Trong chuyên đề 2 “Tra cứu thông 
tin sáng chế”, khóa tập huấn đã giới 
thiệu, hướng dẫn các kỹ năng tra cứu 
thông tin sáng chế, giúp bạn đọc tìm 
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kiếm thông tin sáng chế một cách đầy 
đủ, chính xác và nhanh chóng nhất 
trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam 
(Iplib, Digipat) và của nước ngoài 
(Espacenet, PatentScope…). 

 (Theo sohuutrituet.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Quy định về bảo hộ tài sản trí 
tuệ là giống cây trồng mới 

Ngày 20/4/2001, Chính phủ Việt 
Nam đã ban hành Nghị định số 
13/2001/NĐ-CP quy định về bảo hộ 
quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) đối với 
giống cây trồng mới.  

Theo đó, giống cây trồng được bảo 
hộ theo Luật SHTT Việt Nam là 
giống cây được chọn tạo hoặc phát 
hiện và phát triển, thuộc danh mục 
giống cây trồng được bảo hộ do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
ban hành, có tính mới, tính khác biệt, 
tính đồng nhất, tính ổn định và có tên 
phù hợp. Theo định nghĩa trên, có thể 
hiểu chủ thể được bảo hộ quyền 
SHTT đối với giống cây trồng mới 
bao gồm hai nhóm chính: 

Thứ nhất, là người chọn tạo ra tài 
sản trí tuệ là giống cây trồng mới. 
Đây là những chủ thể đã tạo ra giống 
cây trồng mới, chưa từng tồn tại 
trước đó trong thế giới tự nhiên bằng 
những phương tiện kỹ thuật nhất 
định. Pháp luật không đặt ra bất kỳ 
giới hạn cụ thể nào đối với hình thức, 
trình độ kỹ thuật trong việc thực hiện 
quy trình tạo giống cây trồng được 

bảo hộ.  
Thứ hai, là người phát hiện và phát 

triển giống cây trồng. Hiện nay, pháp 
luật Việt Nam chưa có văn bản chính 
thức giải thích một cách cụ thể về 
khái niệm “phát hiện và phát triển 
giống cây trồng”. Tuy nhiên, nếu căn 
cứ vào đặc điểm pháp lý nói chung 
của quyền SHTT, có thể khẳng định 
rằng, một người chỉ có công đơn 
thuần trong việc phát hiện ra giống 
cây trồng mới sẽ không được bảo hộ 
quyền SHTT đối với giống cây trồng 
đó. 

Theo quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ, giống cây trồng được bảo hộ là 
tài sản trí tuệ, cần phải đáp ứng được 
các tiêu chuẩn sau: 

 Có tính mới: Giống cây trồng 
được coi là có tính mới nếu vật liệu 
nhân giống, hoặc sản phẩm thu hoạch 
của giống cây trồng đó chưa được 
người có quyền đăng ký hoặc người 
được phép của người đó bán, hoặc 
phân phối bằng các cách khác nhau 
nhằm mục đích khai thác giống cây 
trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước 
ngày nộp đơn đăng ký 1 năm, hoặc 
ngoài lãnh thổ Việt Nam trước ngày 
nộp đơn đăng ký 6 năm đối với giống 
cây trồng thuộc loài thân gỗ và cây 
nho, 4 năm đối với giống cây trồng 
khác. 

Có tính khác biệt: Giống cây trồng 
được coi là có tính khác biệt nếu có 
khả năng phân biệt rõ ràng với các 
giống cây trồng khác được biết đến 
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rộng rãi tại thời điểm nộp đơn, hoặc 
ngày ưu tiên của đơn nếu đơn được 
hưởng quyền ưu tiên. 

Theo Khoản 2, Điều 160 của Luật 
SHTT, giống cây trồng đã được biết 
đến rộng rãi, bao gồm: giống cây 
trồng mà vật liệu nhân giống hoặc 
sản phẩm thu hoạch của giống đó đã 
được sử dụng một cách rộng rãi trên 
thị trường ở bất kỳ quốc gia nào; 
giống cây trồng được bảo hộ hoặc 
được đăng ký trong danh mục loài 
cây ở bất kỳ quốc gia nào; giống cây 
trồng là đối tượng trong đơn đăng ký 
của bất kỳ quốc gia nào, trừ khi đơn 
này bị từ chối và giống cây trồng mà 
bản mô tả chi tiết của giống đó đã 
được công bố. 

Theo đó, đối tượng có khả năng 
được sử dụng làm đối chứng trong 
quá trình thẩm định tính phân biệt 
của giống cây trồng đăng ký bảo hộ 
là bất kỳ một quần thể cây trồng nào 
đã được biết đến một cách rộng rãi. 
Pháp luật không đặt ra một giới hạn 
kỹ thuật nào đối với tính trạng di 
truyền của nguồn cây trồng được sử 
dụng làm vật liệu đối chứng. 

Tuy nhiên, xếp đối tượng của đơn 
đăng ký bảo hộ giống cây trồng ở bất 
kỳ quốc gia nào làm đối chứng cho 
các đối tượng giống cây trồng nộp 
đơn yêu cầu bảo hộ theo pháp luật 
Việt Nam có phần chưa thuyết phục. 
Về mặt nguyên tắc, đơn đăng ký bảo 
hộ giống cây trồng như một tài sản trí 
tuệ tại bất kỳ quốc gia nào đều chỉ 

được công bố sau một thời hạn nhất 
định. 

Nếu tại thời điểm nộp đơn hoặc 
ngày ưu tiên của đơn đang được xem 
xét, thì không thể xếp các giống cây 
trồng là đối tượng của đơn nộp ở 
nước ngoài nhưng chưa được công bố 
vào quần thể cây trồng đã được biết 
đến một cách rộng rãi. Do vậy, việc 
coi đối tượng này như một nguồn đối 
chứng để thẩm định tính phân biệt 
của giống cây trồng nộp đơn đăng ký 
bảo hộ trong nước là không hợp lý.  

Luật SHTT cũng đã có những quy 
định cần thiết liên quan đến thủ tục 
xác lập quyền và bảo vệ giống cây 
trồng mới như một tài sản trí tuệ. 
Khoản 1, Điều 164 quy định: “Để 
được bảo hộ quyền đối với giống cây 
trồng, tổ chức, cá nhân phải thực hiện 
việc nộp đơn đăng ký bảo hộ cho cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đối với 
giống cây trồng”. Hiện nay, việc đăng 
ký bảo hộ tài sản trí tuệ đối với giống 
cây trồng do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn trực tiếp quản lý. 

(Theo vietq.vn)  
 

 Khắc phục tình trạng “nhái” 
nguồn gene: Cần bảo hộ sở hữu trí 
tuệ cho từng giống quý 

Trong số báo 44, TS Võ Văn Sự - 
Hội Chăn nuôi - có chia sẻ về thực 
trạng các giống gà nội địa quý đang 
bị “nhái” bằng các giống bán công 
nghiệp như lương phượng, tam 
hoàng, gà mái,… thải  từ Trung 
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Quốc, Hàn Quốc… Liệu có cách nào 
hạn chế vấn đề này? 

TS Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục 
trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) - cho 
biết: “Các giống gia cầm được người 
tiêu dùng ưa chuộng như gà Đông 
Tảo, gà Hồ, gà móng, gà mía, gà Tiên 
Yên, gà tre... đều có giá trị kinh tế 
cao nên nhiều người làm giả để bán 
thương phẩm với giá đắt hơn nhiều so 
với giá trị thật”. 

 
Gà Tiên Yên (Quảng Ninh) - một giống gà 

bản địa có giá trị kinh tế cao. 

Do không có căn cứ hay dấu hiệu 
nào để phân biệt nguồn gốc, nhãn 
hiệu, người tiêu dùng rất dễ nhầm sản 
phẩm này với sản phẩm khác, là môi 
trường thuận lợi cho các hành vi gian 
dối. Để bảo đảm quyền Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) của các giống quý, cần có 
quy định cụ thể về tiêu chuẩn chất 
lượng như trọng lượng, hình thức...  

Theo TS Nguyễn Văn Trọng, ngoài 
tác dụng hạn chế hàng nhái trong sản 
xuất thương phẩm từ các nguồn gene 
quý, tăng hiệu quả bảo tồn nguồn 
gene, việc đăng ký bảo hộ SHTT 
cũng giúp phát triển và khai thác 
nguồn gene đó tốt hơn, tăng sức cạnh 
tranh của sản phẩm địa phương. 

“Những vùng có sản phẩm đặc sản 
của địa phương nên sớm xây dựng 
chỉ dẫn địa lý hoặc triển khai các hình 
thức bảo hộ quyền SHTT khác. Nếu 
đăng ký thành công và có biện pháp 
bảo vệ, khai thác quyền đó một cách 
hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ để người 
tiêu dùng dễ dàng xác định nguồn 
gốc miếng thịt, quả trứng… thì câu 
chuyện nhái giống quý - một hình 
thức gian lận thương mại - sẽ được 
khắc phục” - TS Nguyễn Văn Trọng 
nói. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Cấp chứng nhận Nhãn hiệu “lúa 
sạch Thạnh Phú” cho nông dân 
Bến Tre 

Ngày 15 - 12, ông Trương Thanh 
Hải, Trưởng Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện Thạnh 
Phú, tỉnh Bến Tre cho biết Cục Sở 
hữu trí tuệ, thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã cấp chứng nhận Nhãn 
hiệu “lúa sạch Thạnh Phú” cho nông 
dân ở địa phương.  

 
17 hộ nông dân thuộc tổ hợp tác 

lúa sạch Thạnh Phú ở ấp An Hòa, xã 
An Nhơn, đã được cấp xác nhận nhãn 
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hiệu “lúa sạch Thạnh Phú” (số hiệu 
đầy đủ VN 4-0268705, thời hiệu tái 
chứng nhận là 10 năm). 

Sản phẩm lúa sạch Thạnh Phú đang 
canh tác là các loại giống lúa truyền 
thống địa phương có năng suất cao 
như Nàng Keo và các giống mới như: 
OM 4900, 6261,… chất lượng gạo tốt 
và đặc biệt là trong suốt quá trình 
canh tác, người nông dân chắc chắn 
không sử dụng thuốc hóa học.  

Nhiều nông dân kỳ vọng, có được 
nhãn hiệu lúa sạch, giá bán sẽ cao 
hơn so với trước đây. Một số xã của 
huyện Thạnh Phú vì bị ảnh hưởng 
của nước nhiễm mặn nên chỉ trồng 
lúa mùa kết hợp với nuôi tôm quảng 
canh vì thế hoàn toàn không sử dụng 
thuốc hóa học. Tuy nhiên, trước đây 
chưa có nhãn hiệu nên lúa bán ra 
dưới 6.000 đồng/kg và bị thương lái 
ép giá. Hiện nay, ở Thạnh Phú có 
khoảng 700ha lúa sạch được các công 
ty ở Tiền Giang, Long An, Bến Tre 
bao tiêu sản phẩm với giá mua lúa 
tươi tại ruộng là 6.500-7.000 
đồng/kg.  

Với nhãn hiệu lúa sạch này, toàn 
thể các hộ dân có canh tác lúa mùa 
trong ao tôm với tổng diện tích hơn 
5.000 ha (thuộc Tiểu vùng 3 của 
huyện Thạnh Phú) đều được hưởng 
lợi từ việc có nhãn hiệu khi bán ra thị 
trường. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

 Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu 

tập thể cho quýt Trà Lĩnh 
Được biết vào ngày 12/12 vừa qua, 

Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh, 
tỉnh Cao Bằng đã vinh dự nhận 
được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập 
thể đối với sản phẩm quýt Trà Lĩnh. 
Đây là một loại cây ăn quả đặc sản 
và được trồng lâu năm ở địa phương 
này. 

Quýt Trà Lĩnh rất được nhiều 
người yêu thích bởi nó mang vị ngọt 
thanh và mùi thơm riêng biệt, đặc 
trưng của tiểu vùng khí hậu cận nhiệt 
đới ẩm. Nằm ở phía Bắc của tỉnh Cao 
Bằng, khí hậu của Trà Lĩnh khá mát 
mẻ và là điều kiện tự nhiện thuận lợi 
để trồng và phát triển các loại cây ăn 
quả ôn đới. Loại quả này cũng chính 
là loại quả mang lại kinh tế chính cho 
người dân nơi đây. Trên địa bàn 
huyện Trà Lĩnh hiện đang có khoảng 
hơn 100 ha và người dân đã thu 
hoạch được gần 40 ha. 

 
Để phát triển loại cây ăn quả này, 

nhiều hộ dân ở đây không chỉ trồng 
cây theo cách truyền thống mà còn 
ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào thâm canh cũng như chăm 
sóc cây quýt, nhờ vậy mà có thu nhập 
cao. Thậm chí nhiều gia đình còn có 
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thể thu về 500 - 800 triệu/vụ. Vì vậy 
hiện tại nhiều hộ dân ở huyện Trà 
Lĩnh đã vươn lên làm giàu chỉ nhờ 
loại cây ăn quả này. 

Trước đó, vào ngày 19/4/2016, Cục 
Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã cấp Giấy chứng nhận bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm 
quýt Trà Lĩnh để tạo điều kiện giúp 
người dân bảo vệ được sản phẩm của 
mình. Cùng với giấy chứng nhận bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ, văn bằng 
công nhận nhãn hiệu tập thể cũng 
đánh dấu cột mốc quan trọng đối với 
những người dân trồng quýt Trà 
Lĩnh, giúp nhãn hiệu này ngày càng 
vươn xa.  

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
cho quýt Trà Lĩnh cũng tạo điều kiện 
thuận lợi để người dân địa phương 
này xóa nghèo, làm giàu và đưa vùng 
biên giới huyện Trà Lĩnh ngày càng 
phát triển cả về kinh tế lẫn xã hội. 
Đồng thời những hộ dân ở đây cũng 
có thể nuôi hy vọng về việc mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm trong 
thời gian tới. 

(Theo sohuutritue.net) 
 

 SoundMax được vinh danh 
“Thương hiệu Uy tín” 2016 

Mới đây, SoundMax lại tiếp tục 
được vinh danh là “Thương hiệu Uy 
tín - Trusted Brand 2016”, đây là lần 
thứ 5 liên tiếp công ty đạt được danh 
hiệu này. Sự kiện do Viện doanh 
nghiệp Việt Nam (Vietnam Enterprise 

Institute), Tổ chức chứng nhận Quản 
lý chất lượng Vương Quốc Anh 
(GlobalGTA) và Bộ Công thương 
phối hợp tổ chức. 

 
Cuộc khảo sát bình chọn được tổ 

chức trên 13.000 doanh nghiệp Việt 
Nam dựa trên các tiêu chí đánh giá về 
nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ 
bởi Cục Sở hữu trí tuệ, chiến lược 
phát triển thương hiệu với định 
hướng rõ ràng, hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, những 
thành tích nổi bật đạt được trong kinh 
doanh và sự đóng góp cho cộng đồng 
của mỗi doanh nghiệp. SoundMax là 
một trong số ít các doanh nghiệp đạt 
được chứng nhận Thương hiệu Uy tín 
trong 5 năm liền. 

Chứng nhận Trusted Brand - 
Thương hiệu Uy tín như một sự ghi 
nhận đáng giá cho những nỗ lực 
không ngừng của SoundMax từ 
những ngày đầu thành lập. Đây là 
minh chứng khẳng định vị thế và uy 
tín của thương hiệu SoundMax, đồng 
thời là động lực để công ty cố gắng 
thêm trong thời kì hội nhập cạnh 
tranh như hiện nay. 

(Theo baomoi.com.vn) 
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 Bưởi Đại Minh được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

Bưởi Đại Minh đã trở thành 
thương hiệu có uy tín trên thị trường 
vì vậy mới đây, xã Đại Minh, huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái đã đón nhận 
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
bưởi Đại Minh, mở ra thị trường mới 
cho sản phẩm này. 

 
Bưởi Đại Minh được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký nhãn hiệu 
Bưởi Đại Minh vốn là giống bưởi 

nổi tiếng và gắn liền với người dân ở 
đây hàng trăm năm. Thậm chí còn có 
một số cây bưởi ở thôn Khả Lĩnh, xã 
Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên 
Bái còn có tuổi đời lên tới 200 năm 
tuổi. 

Hiện tại, trên địa bàn huyện Yên 
Bình, tổng diện tích trồng bưởi Đại 
Minh là 350 ha, được trồng trên diện 
tích của 26 xã, thị trấn trên địa bàn 
nhưng chủ yếu là ở xã Đại Minh. Thu 
nhập của người dân địa phương nơi 
đây chủ yếu là dựa vào sản lượng của 
giống bưởi này. Mỗi năm trên địa bàn 
đạt được 7000 tấn sản lượng bưởi, 
tương đương khoảng 80 tỷ đồng, giúp 
kinh tế nơi đây ngày càng phát triển, 

cải thiện đời sống cho bà con nông 
dân vươn lên làm giàu. 

Để sản phẩm bưởi Đại Minh trở 
thành thương hiệu có uy tín trên toàn 
quốc vào tháng 9 năm 2015, UBND 
huyện Yên Bình đã phối hợp với Sở 
Khoa học và Công nghệ, Trường Đại 
học Nông – Lâm Thái Nguyên cùng 
các nhà khoa học nghiên cứu về cây 
ăn quả có múi xây dựng Dự án “Tạo 
lập và quản lý nhãn hiệu chứng nhận 
bưởi Đại Minh”. 

Dự án này ngày càng mang lại hiệu 
quả lớn. Vì vậy vào ngày 19/12 vừa 
qua, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã cấp giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu “Bưởi Đại 
Minh” cho huyện Yên Bình. Đây 
được xem là bước tiến mới cho sản 
phẩm này trên thị trường và tạo điều 
kiện để giống bưởi Đại Minh phát 
triển, mở rộng nguồn tiêu thụ sản 
phẩm. 

Không chỉ vậy, sau khi nhận giấy 
chứng nhận, huyện Đại Minh đề cao 
việc quản lý về chất lượng cho sản 
phẩm cũng như tăng khả năng cạnh 
tranh trên thị trường thông qua bộ 
nhãn hiệu, giúp người dân làm giàu 
từ chính giống bưởi quê hương mình. 
Cùng với giấy chứng nhận nhãn hiệu 
thì Hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh 
và 11 hộ trồng bưởi cũng đã được 
trao giấy quyền sử dụng nhãn hiệu 
trong thời hạn 5 năm và đồng thời mở 
ra một hướng phát triển mới. 

(Theo sohuutritue.net) 


