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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ TĂNG CƯỜNG PHỐI 
HỢP, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG 
PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Trần Việt 
Thanh cho biết, Bộ KH&CN sẽ 
tăng cường phối hợp với các cơ 
quan liên quan để hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về sở hữu trí tuệ 
(SHTT). 

Nhân chuyến thăm và làm việc 
với Bộ KH&CN của Tổng Giám 
đốc WIPO Francis Gurry tại Hà 
Nội. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Việt Thanh đã có cuộc trao đổi với 
báo chí xung quanh sự kiện này. 

 
Qua chuyến thăm lần thứ hai của 
Tổng Giám đốc WIPO Francis 
Gurry tới Việt Nam được xem là 
một dấu mốc lớn. Chuyến thăm lần 
thứ nhất của Tổng Giám đốc WIPO 
đã chứng tỏ sự quan tâm của WIPO 
tới hoạt động xây dựng và phát 
triển hệ thống bảo hộ quyền SHTT 

của Việt Nam, thể hiện mối quan hệ 
hợp tác tốt đẹp giữa WIPO và Việt 
Nam. 

Sau 7 năm, chúng ta lại được tiếp 
đón Ngài Tổng Giám đốc lần thứ 
hai. Sự hiện diện của nhà lãnh đạo 
WIPO đã cho thấy WIPO rất quan 
tâm đến sự phát triển của hệ thống 
SHTT của Việt Nam và coi Việt 
Nam là một trong những đối tác 
quan trọng tại châu Á. Đây cũng là 
cơ hội để Việt Nam thúc đẩy quan 
hệ song phương với WIPO đồng 
thời tranh thủ sự trợ giúp của 
WIPO trong các vấn đề về SHTT. 
Chuyến thăm lần này càng có ý 
nghĩa đặc biệt hơn trong bối cảnh 
Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh 
lĩnh vực SHTT trong thời gian tới, 
để SHTT thực sự là động lực cho 
đổi mới sáng tạo, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

Sau chuyến thăm này, đặc biệt là 
khi tận mắt chứng kiến những thay 
đổi, đổi mới của hệ thống SHTT 
Việt Nam, những thành quả được 
tạo ra từ hệ thống đổi mới, bảo hộ 
quyền SHTT thì cá nhân Ngài Tổng 
Giám đốc cũng như WIPO sẽ tiếp 
tục có những hỗ trợ, giúp đỡ cho 
Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ 
thống SHTT, đặc biệt là hỗ trợ xây 
dựng chiến lược quốc gia về SHTT 
sao cho SHTT thực sự là công cụ 
để giúp Việt Nam phát triển. 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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Hàng năm, WIPO đều triển khai 
nhiều hoạt động hợp tác kỹ thuật 
dành cho Việt Nam theo hướng xây 
dựng chính sách, pháp luật về 
SHTT, nâng cao năng lực và hiện 
đại hóa hệ thống quản lý SHTT, 
phát triển tài sản trí tuệ, đào tạo 
nguồn nhân lực và nâng cao nhận 
thức về SHTT.  

Theo kết quả đánh giá của WIPO 
về chỉ số sáng tạo toàn cầu năm 
2016, Việt Nam hiện xếp thứ 59 
trong tổng số 128 quốc gia về chỉ 
số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Mặc 
dù, Việt Nam tụt vị trí tới 7 bậc so 
với năm 2015 nhưng Việt Nam vẫn 
được đánh giá là mạnh ở các chỉ số 
thuộc nhóm đầu ra của đổi mới 
sáng tạo (bao gồm sản phẩm của tri 
thức và công nghệ, và sản phẩm 
sáng tạo).  

Tọa đàm về GII năm nay đã diễn 
ra đúng dịp cả thế giới đang trong 
không khí tôn vinh Ngày SHTT thế 
giới 26/4 với chủ đề “Đổi mới sáng 
tạo – Cải thiện cuộc sống”, hệ 
thống SHTT đã, đang và sẽ hỗ trợ 
mạnh mẽ hoạt động đổi mới, sáng 
tạo để góp phần làm cho cuộc sống 
của chúng ta tốt đẹp hơn. Bằng việc 
ghi nhận và bảo vệ quyền của 
những nhà sáng tạo, khuyến khích 
và tạo động lực cho họ tiếp tục đổi 
mới, sáng tạo; việc tạo ra môi 
trường kinh doanh lành mạnh để 
các nhà đầu tư yên tâm đầu tư cho 
hoạt động sáng tạo; việc tạo ra và 

duy trì một hệ thống cơ sở dữ liệu 
thông tin SHTT đa dạng, phong 
phú, hệ thống SHTT đã thể hiện vai 
trò là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy 
hoạt động sáng tạo và đổi mới ở 
nước ta. 

Trong tiến trình hội nhập quốc tế 
sâu rộng hiện nay, SHTT ngày càng 
thể hiện rõ vai trò là một công cụ 
đắc lực cho hoạt động đổi mới sáng 
tạo, phát triển kinh tế - xã hội và là 
nội dung được đề cập trong hầu hết 
các thỏa thuận về hợp tác kinh tế đa 
phương hoặc song phương. Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã phối 
hợp với các cơ quan liên quan: Tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống pháp luật 
về SHTT. Cụ thể là, chúng ta đang 
tiến hành rà soát các văn bản pháp 
luật có liên quan, đặc biệt là Luật 
SHTT, nghị định, thông tư hướng 
dẫn Luật để tiến tới sửa đổi toàn 
diện và mạnh mẽ nhằm đáp ứng 
yêu cầu thực tế trong nước và hội 
nhập kinh tế quốc tế; Tăng cường 
sự phối hợp cũng như hỗ trợ nâng 
cao năng lực của các cơ quan trong 
hệ thống thực thi quyền SHTT; Tạo 
điều kiện tăng cường số lượng và 
chất lượng của các tổ chức, cá nhân 
thực hiện hoạt động hỗ trợ xác lập 
và thực thi quyền SHTT; thực hiện 
xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ 
thực thi quyền; Đẩy mạnh việc 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
nhằm nâng cao nhận thức của toàn 
xã hội, từ các cơ quan quản lý nhà 
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nước ở cấp trung ương, địa phương, 
cho đến cơ quan thực thi, doanh 
nghiệp và người dân về bảo hộ 
quyền SHTT; Tăng cường các hoạt 
động dịch vụ thông tin về SHTT, 
tiếp tục cải cách hệ thống thông tin 
SHTT với mục tiêu nâng cao năng 
lực tài nguyên thông tin và năng lực 
vận hành của cả hệ thống. 

Thời gian tới đây, WIPO sẽ tiếp 
tục hỗ trợ Việt Nam trong việc triển 
khai một số Dự án như: Xây dựng 
Chương trình quốc gia về SHTT; 
IP-Hub về thương mại hóa tài sản 
trí tuệ; Kiểm toán về nguồn lực và 
quản lý của cơ quan SHTT. 

(Tổng hợp) 
 
WIPO “BẮT TAY” VỚI VIỆT 
NAM XÂY XỰNG CHIẾN LƯỢC 
QUỐC GIA VỀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Tổng 
Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) thế giới (WIPO) Francis 
Gurry và Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) Trần Việt 
Thanh đã ký kết Bản ghi nhớ giữa 
WIPO và Bộ KHCN về việc xây 
dựng Chiến lược quốc gia về SHTT 
của Việt Nam. 

Tại Thông báo số 321/TB-VPCP 
ngày 12.10.2016, Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ 
KH&CN xây dựng dự thảo Chiến 
lược SHTT quốc gia trình Thủ 
tướng Chính phủ trong năm 2017. 

Vì vậy, Bộ KH&CN đã đề nghị 
WIPO hợp tác về việc xây dựng 
Chiến lược SHTT quốc gia và nhận 
được sự đồng ý từ phía WIPO. 

Việc ký kết Bản ghi nhớ có ý 
nghĩa đối với mối quan hệ hợp tác 
song phương giữa hai bên, qua đó 
thiết lập một cơ chế hợp tác chính 
thức trong việc triển khai xây dựng 
Chiến lược SHTT quốc gia cho 
Việt Nam, nhằm giải quyết các nhu 
cầu và ưu tiên cụ thể của đất nước 
trong cả dài hạn, trung hạn và ngắn 
hạn, đồng thời thống nhất với chính 
sách phát triển và mục tiêu kinh tế 
chung của quốc gia. 

 
Quang cảnh hội thảo. 

Quy trình để xây dựng và triển 
khai Chiến lược quốc gia về SHTT 
dự kiến gồm 8 bước: Tổ chức Hội 
thảo tư vấn; Thành lập nhóm soạn 
thảo; Tiến hành rà soát văn bản; 
Thu thập thông tin; Tổ chức các 
cuộc họp tham vấn; Xây dựng Bản 
dự thảo Chiến lược; Lấy ý kiến về 
bản dự thảo và trình cấp có thẩm 
quyền ban hành Chiến lược; Triển 
khai Chiến lược. 

Sau khi Bản ghi nhớ được ký kết, 
các chuyên gia quốc tế của WIPO 
sẽ sang Việt Nam để cùng phối hợp 
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với nhóm chuyên gia trong nước 
khảo sát về thực trạng của SHTT 
tại Việt Nam, thảo luận và xây 
dựng các định hướng chiến lược về 
SHTT, hoàn thiện dự thảo, trình 
Chính phủ. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Việt Thanh, điểm số và thứ 
hạng của Việt Nam về ĐMST trong 
ba năm gần đây như sau: Năm 2014 
đạt 34,89 điểm (xếp hạng 71); Năm 
2015: 38,35 (xếp hạng 52); Năm 
2016: 35,37 (xếp hạng 59). 

Việt Nam được đánh giá là mạnh 
ở các chỉ số thuộc nhóm đầu ra của 
đổi mới sáng tạo (bao gồm Sản 
phẩm của tri thức và công nghệ, và 
Sản phẩm sáng tạo). Việc chủ động 
hội nhập kinh tế quốc tế và thành 
công trong thu hút đầu tư nước 
ngoài cho phép Việt Nam đạt thứ 
hạng cao ở chỉ số về “Hấp thụ tri 
thức”, “Dòng vốn đầu tư nước 
ngoài”, cũng như “Lan truyền tri 
thức”, hay “Đăng ký nhãn hiệu 
hàng hóa”. Việt Nam được đánh giá 
là còn yếu ở nhóm chỉ số về “môi 
trường kinh doanh”, “xếp hạng các 
đại học”, “việc làm thâm dụng tri 
thức”, “tỷ lệ lao động nữ có trình 
độ”, “đăng ký sáng chế quốc tế 
PCT”, “xuất khẩu dịch vụ ICT”, 
“nhập khẩu dịch vụ ICT”. 

Ngày 6/02/2017, Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết số 19-
2017/NQ-CP về việc tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2017, định 
hướng đến năm 2020. Nghị quyết 
đã xác định rõ Việt Nam cần “có nỗ 
lực cải cách mạnh mẽ, toàn diện cả 
về quy mô và cường độ trên tất cả 
các lĩnh vực”.  

Với tư cách là cơ quan chủ trì xây 
dựng Chỉ số ĐMST toàn cầu, 
WIPO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 
trong lĩnh vực mới này, bắt đầu 
bằng sự trợ giúp về phương pháp 
tính toán, xử lý số liệu và tư vấn 
giải pháp cải thiện các chỉ số 
ĐMST. 

(Theo sohuutrituet.net) 
 
 
 

 
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HÀNG 
XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG NGHIỆP VỚI HÀNG GIẢ  

Để đấu tranh với tình trạng xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp 
(SHCN) ngày một gia tăng, các nhà 
làm luật Việt Nam đã đưa vào Bộ 
luật hình sự (BLHS) năm 2015, 
chương Các tội xâm phạm trật tự 
quản lý kinh tế, một tội phạm mới 
là tội xâm phạm quyền SHCN (Điều 
226). 

Sự phân định ranh giới giữa hai 
đối tượng này trên thực tế có ý 
nghĩa rất quan trọng. Nếu xác định 
người phạm tội thực hiện hành vi 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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sản xuất, buôn bán hàng giả thì về 
nguyên tắc cơ quan chức năng có 
quyền tiến hành khởi tố vụ án hình 
sự ngay sau khi phát hiện ra hành vi 
phạm tội và yêu cầu chủ sở hữu 
nhãn hiệu tham gia tố tụng với tư 
cách là người bị hại.  

Truy tố hai tội danh khác nhau 
kéo theo việc áp dụng các chế tài 
cũng khác nhau. Nếu người phạm 
tội bị xử lý theo điều 192 thì mức 
hình phạt cao nhất mà có thể bị áp 
dụng là đến 15 năm tù giam (khoản 
3 điều 192), nếu xử lý theo Điều 
226 thì mức hình phạt cao nhất 
cũng chỉ đến 3 năm tù giam. Do 
vậy xảy ra trường hợp hành vi 
phạm tội thoả mãn cấu thành của 
điều 226 BLHS nhưng người phạm 
tội lại bị truy tố theo tội danh quy 
định tại điều 192 BLHS, điều này 
gây bất lợi cho những người có 
hành vi vi phạm. 

* Đối với hàng giả 
Theo quy định tại Nghị định số 

185/2013/NĐ-CP, hàng giả gồm 
các loại sau: 

Hàng hóa không có giá trị sử 
dụng, công dụng; có giá trị sử 
dụng, công dụng không đúng với 
nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên 
gọi của hàng hóa; có giá trị sử 
dụng, công dụng không đúng với 
giá trị sử dụng, công dụng đã công 
bố hoặc đăng ký; 

Hàng hóa có hàm lượng định 
lượng chất chính hoặc trong các 

chất dinh dưỡng hoặc đặc tính kỹ 
thuật cơ bản khác chỉ đạt mức từ 
70% trở xuống so với tiêu chuẩn 
chất lượng hoặc quy chuẩn kỹ thuật 
đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc 
ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; 

Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh 
cho người, vật nuôi không có dược 
chất; có dược chất nhưng không 
đúng với hàm lượng đã đăng ký; 
không đủ loại dược chất đã đăng 
ký; có dược chất khác với dược 
chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; 

Thuốc bảo vệ thực vật không có 
hoạt chất; hàm lượng hoạt chất chỉ 
đạt từ 70% trở xuống so với tiêu 
chuẩn chất lượng, quy chuẩn kỹ 
thuật đã đăng ký, công bố áp dụng; 
không đủ loại hoạt chất đã đăng ký; 
có hoạt chất khác với hoạt chất ghi 
trên nhãn, bao bì hàng hóa; 

Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao 
bì hàng hóa giả mạo tên thương 
nhân, địa chỉ của thương nhân 
khác; giả mạo tên thương mại hoặc 
tên thương phẩm hàng hóa; giả mạo 
mã số đăng ký lưu hành, mã vạch 
hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của 
thương nhân khác; 

Hàng hóa có nhãn hàng hóa, bao 
bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo về 
nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất, 
đóng gói, lắp ráp hàng hóa; 

* Đối với hàng xâm phạm quyền 
SHCN 

Hàng xâm phạm quyền SHCN 
chính là đối tượng của các dạng 
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hành vi sử dụng trái phép các đối 
tượng của quyền SHCN. Từ những 
phân tích trên có thể thấy, theo quy 
định của pháp luật hiện hành, giữa 
hàng giả và hàng xâm phạm quyền 
SHCN có một bộ phận bị trùng 
nhau. Đó là trường hợp hàng giả về 
hình thức và hàng xâm phạm quyền 
SHCN đối với kiểu dáng công 
nghiệp và các đối tượng chỉ dẫn 
thương mại như: nhãn hiệu hàng 
hoá, tên gọi xuất xứ hàng hoá, chỉ 
dẫn địa lý... 

Đối với điều 192 - tội sản xuất 
buôn bán hàng giả thì tội phạm xâm 
phạm đến tính trung thực, sự hoạt 
động đúng đắn của các chủ thể sản 
xuất kinh doanh, đồng thời xâm 
phạm đến lợi ích của người tiêu 
dùng. Để có sự phân định giữa 
hàng giả và hàng xâm phạm quyền 
SHCN và quan trọng hơn cả là để 
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các 
cơ quan thực thi pháp luật áp dụng 
đúng đắn pháp luật, đồng thời tránh 
được tình trạng trùng lặp, chồng 
chéo của các quy định pháp luật, 
chúng tôi cho rằng các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cần nhanh 
chóng ban hành các văn bản hướng 
dẫn cụ thể và nên thu hẹp bớt các 
tiêu chí pháp lý xác định hàng giả.  

Một sản phẩm cung ứng trên thị 
trường có phải là hàng giả hay 
không chỉ cần xác định theo nội 
dung (tức là xác định theo chất 
lượng hoặc công dụng của hàng 

hoá) chứ không cần phải xác định 
theo hình thức (kiểu dáng, nhãn 
hiệu, tên gọi, xuất xứ...). 

(Theo sokhcn.vinhphuc.gov.vn) 
 

TỪ GÓC NHÌN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ: ĐẶT TÊN STARTUP DỄ 
MÀ KHÓ 

Nhiều người cho rằng việc đặt 
tên cho công ty khi bắt đầu khởi 
nghiệp là một công việc vô cùng dễ, 
“thích gì thì đặt”; nhưng đứng trên 
cương vị của những luật sư chuyên 
về sở hữu trí tuệ thì công việc này 
có nhiều điều cần lưu ý. 

Khi khởi sự kinh doanh, các 
startup phải đối mặt với rất nhiều 
thách thức, rào cản từ thị trường, từ 
mô hình, chiến lược kinh doanh và 
khung pháp lý. Quản trị tài sản trí 
tuệ (TSTT) cũng là một thách thức 
lớn, thậm chí mang tính quyết định 
cho thành công của startup, bởi đa 
phần các startup bắt đầu từ một ý 
tưởng. Mặc dù hàm lượng sáng tạo 
dành cho nhãn hiệu và chỉ dẫn 
thương mại nói chung có thể không 
cao như các TSTT khác, nhưng quá 
trình tạo lập ra nó lại có thể gây nên 
nhiều tranh cãi giữa chủ sở hữu và 
nhà tư vấn. Bởi vậy, khi tạo lập cái 
tên mới, việc tìm hiểu các khung 
pháp lý liên quan có được đánh giá 
là có tầm quan trọng không kém 
quá trình lập chiến lược và kế 
hoạch kinh doanh của startup. 

Các startup khi khởi sự kinh 
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doanh thường có xu hướng thích 
chọn những từ ngữ mang tính mô tả 
để đặt tên cho nhãn hiệu, bởi chúng 
giúp khách hàng dễ nhận biết về 
sản phẩm. Ngược lại, luật sư tư vấn 
về SHTT thường chọn các từ ngữ 
bất kỳ không có nghĩa hoặc có 
nghĩa nhưng không liên quan đến 
sản phẩm/dịch vụ của công ty. Họ 
luôn bác bỏ các từ ngữ mang tính 
mô tả, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ 
đến người tiêu dùng giống như hoạt 
động quảng cáo, PR, marketing và 
các hoạt động khác phục vụ mục 
đích xây dựng thương hiệu bởi 
pháp luật không cho phép điều đó. 

Trên thực tế, vẫn có những nhãn 
hiệu mang tính mô tả được bảo hộ 
nếu nhãn hiệu đó được sử dụng 
thường xuyên, rộng rãi, nhiều 
người biết đến trước thời điểm đăng 
ký, chẳng hạn như nhãn hiệu Best 
cho xe gắn máy, Clear cho dầu gội 
đầu. Tuy nhiên, kể cả khi nó được 
bảo hộ, khả năng bảo vệ nó rất khó 
khăn và tốn kém. Nhãn hiệu mang 
tính mô tả khi đăng ký mất rất 
nhiều thời gian, chi phí và công sức 
để chứng minh khả năng phân biệt 
qua quá trình sử dụng. 

Giải pháp nhanh chóng và đơn 
giản nhất là sử dụng tên chủ sở hữu 
làm nhãn hiệu. Cách này khá được 
ưa chuộng trước đây bởi nó mang 
dấu ấn cá nhân đặc biệt của chủ 
thương hiệu. Tên gợi ý cũng là một 
cách thức rất được ưa chuộng để 

đặt làm nhãn hiệu. Từ gợi ý có thể 
có nghĩa hoặc không; nhưng nhìn 
vào dấu hiệu đó, khách hàng có thể 
liên tưởng ngay đến sản phẩm dịch 
vụ mà nó gắn vào. Cách đặt tên 
nhãn hiệu này rất thuận lợi cho hoạt 
động marketing bởi sự liên tưởng 
mà nó mang lại. 

 
Đối với các startup, đặt tên nhãn hiệu là 

công việc dễ mà khó 

Dùng tên tùy ý cũng là một cách 
phổ biến khi đặt tên nhãn hiệu. Đó 
là từ có nghĩa trong từ điển, nhưng 
nghĩa của nó không liên quan đến 
sản phẩm và dịch vụ mà nhãn hiệu 
gắn vào. Nhãn hiệu nổi tiếng nhất 
thế giới tại thời điểm hiện tại - 
Apple - là một cái tên như vậy. Một 
số nhãn hiệu nổi tiếng thế giới khác 
cũng được đặt theo phương thức 
tùy ý như Alibaba cho dịch vụ 
thương mại điện tử. Cũng trong 
lĩnh vực này, ở Việt Nam có Rồng 
Bay, Én Bạc. 

Tuy nhiên, startup cần rất cân 
nhắc khi chọn tên tùy ý bởi sự tốn 
kém trong hoạt động marketing, bởi 
cái tên không gợi liên tưởng, không 
mô tả nên sẽ cần nhiều thời gian, 
công sức và chi phí để khách hàng 
biết đến.  



                                          Số 194 - 4/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 8 
 

Trong hoạt động marketing và 
truyền thông thương hiệu, các 
startup không chỉ dựa vào tên nhãn 
hiệu mà còn có logo, taglines, 
slogans, các chỉ dẫn thương mại 
khác như hình ảnh, âm thanh, mùi 
vị và câu chuyện truyền thông. Các 
yếu tố này đều dựa vào định vị 
thương hiệu, các giá trị mà chủ sở 
hữu muốn cung cấp cho khách 
hàng. 

 (Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 

KHAI TRƯƠNG ĐIỂM KẾT 
NỐI CUNG CẦU CÔNG NGHỆ 
TOÀN CẦU 

Chiều 31/3/2017, tại Hà Nội, Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ), Cơ 
quan Quản lý doanh nghiệp vừa và 
nhỏ Hàn Quốc (SMBA) đã chính 
thức khai trương Điểm kết nối cung 
- cầu công nghệ toàn cầu và Trung 
tâm Trao đổi công nghệ Việt – Hàn 
(VKTECH). 

Được đặt tại Viện Cơ điện Nông 
nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch 
(số 60 Trung Kính, Hà Nội), Điểm 
kết nối cung - cầu công nghệ toàn 
cầu sẽ tư vấn về công nghệ, kết nối 
đầu tư tài chính - công nghệ, tư vấn 
cải tiến kỹ thuật với sự tham gia 
của các chuyên gia tư vấn trực 
tuyến; tổ chức các khóa đào tạo về 
kỹ năng đàm phán chuyển giao, 
mua bán công nghệ, kỹ năng quản 
lý công nghệ trong doanh nghiệp; 

hình thành mạng lưới các điều phối 
viên về chuyển giao công nghệ; xây 
dựng dữ liệu công nghệ, chuyên gia 
công nghệ; tổ chức các buổi giới 
thiệu công nghệ/hội thảo theo yêu 
cầu của doanh nghiệp. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Trần Văn Tùng đánh giá 
cao việc SMBA cùng nỗ lực với 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ, Viện Cơ điện Nông nghiệp 
sau thu hoạch để xây dựng và đưa 
vào hoạt động Điểm kết nối cung - 
cầu công nghệ toàn cầu cũng như 
thành lập Trung tâm VKTECH 
nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp 
tác chuyển giao công nghệ giữa 
Việt Nam và Hàn Quốc. 

Thứ trưởng kỳ vọng hai cơ sở 
này sẽ tạo tính lan tỏa và kết nối 
cao của hệ thống hạ tầng phục vụ 
cho hoạt động ứng dụng, chuyển 
giao và đổi mới công nghệ; đưa 
nhanh ứng dụng tiến bộ KH&CN 
vào thực tiễn cuộc sống, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp. 

 
Ông Joo Young Sup phát biểu tại lễ khai 

trương 

Ông Joo Young Sup - Bộ trưởng 
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SMBA - cũng bày tỏ kỳ vọng, 
thông qua Điểm kết nối cung cầu 
công nghệ toàn cầu và Trung tâm 
VKTECH, các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ của Hàn Quốc và Việt Nam 
sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau, tạo ra 
các công ty liên doanh, thúc đẩy 
hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước 
trong lĩnh vực KH&CN. 

 (Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG T 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Mexico phát minh ra pin vĩnh 
cửu, bật sáng đèn pin trong 100 
năm 

Theo phóng viên tại Mexico, mới 
đây, nhà khoa học Mexico Arturo 
Solis Herrera đã chế tạo ra một 
loại pin có thể dùng để bật sáng 
đèn pin trong vòng 100 năm bằng 
cách sử dụng nước và chất 
melanin. 

 
Nhà khoa học Mexico Arturo Solis Herrera 

và loại pin vĩnh cử mà ông chế tạo 

Ông Herrera, chuyên gia về mắt 
và hiện là Giám đốc Viện nghiên 

cứu và phát triển thuộc Trung tâm 
nghiên cứu quá trình quang hợp của 
Mexico, cho biết khi thực hiện một 
nghiên cứu về phân tử trên da, tóc 
và màng che võng mạc của mắt 
người, ông đã phát hiện ra chất 
melanin có khả năng phá vỡ phân 
tử nước, tách oxy và hydro, qua đó 
sinh ra điện năng và điều đặc biệt 
hơn là chính phân tử này còn có 
khả năng tập hợp lại oxy và hydro, 
tạo ra nước để sản sinh ra một 
nguồn điện năng mới. 

Ông nhấn mạnh, quá trình nghiên 
cứu kéo dài 4 năm đã giúp ông phát 
hiện ra một vòng tuần hoàn liên tục, 
tách phân tử nước rồi sản sinh ra 
điện năng mà không gặp bất kỳ một 
trở ngại nào vì chất melanin tự giúp 
hấp thụ các tia sáng trong môi 
trường, cũng như trong các bức xạ 
điện từ ở xung quanh. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 
 Chế tạo thành công tuabin gió 
không cánh quạt  

Công ty Vortex (Tây Ban Nha) đã 
chế tạo thành công loại tuabin gió 
không cánh quạt để tạo ra điện 
năng theo cách hoàn toàn mới. Đây 
hứa hẹn sẽ là nguồn cung cấp 
nguồn điện sạch trong tương lai. 

Theo Mashable, Vortex đã có ý 
tưởng cực kỳ táo bạo: Sử 
dụng tuabin gió không cánh quạt để 
tạo ra điện năng. Những cọc tuabin 
Vortex Bladeness sẽ hoạt động 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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theo nguyên lý dao động lắc lư khi 
gió tác động vào. Máy phát điện 
của Vortex hoạt động rất êm, không 
có cánh quạt nên rất an toàn đối với 
các loài chim. Theo Vortex, việc 
sản xuất tuabin này sẽ rẻ hơn 40% 
so với kiểu tuabin gió truyền thống. 
Nguyên nhân cắt giảm chi phí phần 
lớn xuất phát từ công tác bảo trì. 

Do tuabin của Vortex không có 
bộ phận truyền động hay bánh răng 
nên nó có thể hoạt động trong thời 
gian dài mà không cần phải bôi trơn 
định kỳ. Thiết kế đơn giản cũng 
giúp giảm một nửa chi phí sản xuất 
so với tuabin gió truyền thống. 

(Theo  vnreview) 
 
 Đột phá trong phát triển quá 
trình xử lý phục vụ chế tạo các 
màng phân tách siêu chọn lọc 

Một nhóm nghiên cứu thuộc 
Trường Đại học Minnesota đã tạo 
ra một bước đột phá trong phát 
triển quy trình xử lý tinh thể để tạo 
ra lớp vật liệu siêu mỏng với các 
khe lỗ nhỏ có kích thước chỉ bằng 
phân tử.  

Các nhà nghiên cứu cũng đã 
chứng minh được lợi ích của vật 
liệu có tên là các tấm nano zeolite 
(zeolite nanosheets) khi tiến hành 
chế tạo các màng siêu tách lọc dùng 
để phân tách các chất hóa học. 

Các màng mới này có thể tách 
chiết có chọn lọc các phân tử riêng 
lẻ dựa vào hình dạng và kích thước 

vật liệu, do đó có thể cải thiện hiệu 
quả năng lượng của các quá trình 
xử lý phân tách chất hóa học từ các 
nhiên liệu, các chất hóa học, dược 
phẩm (pharmaceuticals). Công trình 
nghiên cứu này đã được công bố 
trên tạp chí Nature và hiện đã được 
cấp bằng sáng chế với công nghệ 
này.  

Sự khác biệt của những màng lọc 
này chính là nó dựa vào zeolites và 
các tinh thể silicat có các khe lỗ 
rỗng có đường kính chỉ bằng 
nguyên tử. Tuy nhiên, quá trình xử 
lý đa bước này dùng trong sản xuất 
các màng rất tốn kém, khó mở rộng 
và sản xuất thương mại hóa vẫn còn 
là một thách thức lớn. Trong khám 
phá mới này, các nhà nghiên cứu 
lần đầu tiên đã phát triển được quy 
trình xử lý từ dưới lên (bottom-up) 
để hướng đến phát triển các tấm 
nano zeolite.  

Những tấm nano có thể dùng để 
tạo ra các màng lọc phân tử có chất 
lượng cao và chỉ dày khoảng 5 
nanometer và rộng vài micrometer 
(rộng hơn 10 lần so với các zeolite 
nanosheets trước đây). Và các tấm 
nano mới này có sự phát triển theo 
hình dạng đồng nhất khiến cho nó 
dễ dàng tạo ra các màng mỏng 
dùng cho quá trình chiết lọc chất 
hóa học hơn. 

 (Theovvista.gov.vn) 
 
 Tạo ra vật liệu từ tính cao để cải 
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thiện các công nghệ máy tính 
Nhóm nghiên cứu do GS. Ian 

Manners tại trường Hóa học thuộc 
Đại học Bristol dẫn đầu, đã mở ra 
một con đường dễ dàng tạo ra vật 
liệu có tính chất từ tính cao để cung 
cấp những cải tiến cơ bản hiệu suất 
của các công nghệ máy tính hiện 
nay. 

Polyme hoặc nhựa có đặc trưng 
là các nguyên tử kim loại nằm 
trong cấu trúc của chúng. Đây là 
trọng tâm của nhiều nghiên cứu 
trong những thập kỷ qua. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy nó được ứng 
dụng trong các vật liệu tự phục hồi, 
công nghệ quang điện và lưu trữ 
thông tin. Phức hệ kim loại thường 
được gọi là metallocene cũng đã 
được đưa vào trong vật liệu polime, 
thường bằng cách sử dụng sắt. 
Giờ đây, các nhà nghiên cứu tại 
trường Đại học Bristol cùng với các 
cộng sự tại trường Đại học Oxford 
đã tạo ra một loại polyme trong đó 
niken được đưa vào cấu trúc, mang 
lại cho vật liệu tính chất từ tính cao 
và màu xanh sáng. 

Các tính chất điện tử và từ tính 
thú vị của polyme này sẽ tiếp tục 
được khám phá với mục đích làm 
cho vật liệu từ tính cao được sử 
dụng trong các ứng dụng lưu trữ dữ 
liệu, chìa khóa để cải thiện hiệu 
suất của các công nghệ máy tính 
hiện nay. 

(Theo vista.gov.vn) 

 Nga tuyên bố tìm ra thuốc chữa 
mọi bệnh ung thư 

Nga có thể đưa ra thị trường loại 
thuốc được thử nghiệm trong vũ trụ 
và chữa khỏi mọi loại ung thư kể cả 
ở giai đoạn cuối. 

Theo RT, giới khoa học đã ghi 
nhận sự tồn tại của protein sốc 
nhiệt từ lâu nhưng gần đây mới 
phát hiện tác dụng hỗ trợ hệ miễn 
dịch xác định các tế bào ung thư để 
kịp thời phản ứng.  

 
Lượng protein sốc nhiệt tự nhiên trong cơ 

thể người rất ít. 
Ông Simbirtsev giải thích lượng 

protein sốc nhiệt tự nhiên trong cơ 
thể người rất ít, các nhà nghiên cứu 
Nga đã cố gắng tìm ra phương pháp 
tổng hợp nó và đạt được thành 
công. Thử nghiệm trên chuột bị u 
ác tính cho thấy protein sốc nhiệt 
hiệu quả đối với mọi giai đoạn bệnh 
mà không hề có tác dụng phụ hay 
độc tính nào. 

Với mục đích nghiên cứu mọi 
đặc tính của protein sốc nhiệt trong 
điều kiện tốt nhất, Cơ quan Y Sinh 
Nga còn tiến hành thử nghiệm ở 
môi trường vũ trụ.  Dự kiến bệnh 
nhân sẽ tiếp cận với thuốc từ 
protein sốc nhiệt trong 3-4 năm tới 
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sau khi các nhà nghiên cứu hoàn 
thành mọi thử nghiệm. 

(Theo VnExpress) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Sinh viên Đà Nẵng với sản phẩm 
để người chăn nuôi đỡ vất vả 

 Dự án máng ăn tự động dùng 
cho chăn nuôi lợn đoạt giải Ba tại 
cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi 
nghiệp sinh viên toàn quốc 2016”, 
được đánh giá giàu tiềm năng, dễ 
ứng dụng, nếu được đầu tư tốt sẽ 
giúp nông dân đạt hiệu quả cao 
hơn trong chăn nuôi. 

Ý tưởng hình thành từ năm 2012, 
nhưng phải đến năm 2016, Công 
mới nghiên cứu cụ thể và hoàn 
thiện dự án. Qua trao đổi, Công 
nhận thấy người nông dân dù ở đâu 
cũng đều có nhu cầu chuyển đổi lao 
động từ chân tay sang máy móc. 
Nhận thấy đây là ý tưởng nhiều 
triển vọng, Công chính thức phát 
triển dự án của mình. 

Máng ăn tự động cho heo gồm 2 
phần chính là cơ khí và điều khiển, 
trong đó phần cơ khí gồm bồn chứa 
thức ăn và máng cho heo ăn. Phần 
điều khiển là kiểm soát phần cơ khí 
để thực hiện các nhiệm vụ: Xả 
đúng khối lượng heo cần, xả đúng 
thời gian con người cần và phần để 
chỉ cần nhìn vào máy người nông 
dân có thể biết máng đang ở tình 
trạng nào. 

Để người nông dân dễ sử dụng, 

phần giao diện và cách sử dụng 
thiết bị được tạo rất đơn giản: Chỉ 
cần nhập vào 4 thông số là số bữa 
ăn, số cân thức ăn, thời gian ăn đầu 
tiên và thời gian ăn cách nhau là 
máy tự động đến giờ sẽ làm việc. 
Hiện dự án đã được triển khai ở 
một số trang trại tại Quảng Nam và 
thu được kết quả khá tốt. 

Với ước mơ thay đổi tập quán sản 
xuất của người nông dân, chàng 
sinh viên trẻ này cho biết sẽ tiếp tục 
lên ý tưởng để hoàn thiện phiên bản 
cao hơn hướng đến phục vụ cho các 
trang trại lớn, các doanh nghiệp 
nuôi gia công để họ có thể theo dõi, 
giám sát từ xa mà không ảnh hưởng 
đến hoạt động bình thường của đàn 
gia súc. 

Hiện dự án máng ăn tự động cho 
heo đã được chọn ươm tạo tại 
Vườn ươm doanh nghiệp TP. Đà 
Nẵng. Khi được hỗ trợ về tư vấn 
pháp lý, đào tạo các kỹ năng, định 
hướng cần thiết về đầu tư, kinh 
doanh… dự án này chắc chắn sẽ 
vươn cao, vươn xa hơn. Trước đó, 
dự án máng ăn tự động cho heo đã 
đạt giải Nhì cuộc thi Dự án khởi 
nghiệp do Trung tâm Nghiên cứu 
và hỗ trợ kinh doanh BSA (thuộc 
Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam) 
tổ chức. 

Ngoài ra dự án còn lọt vào top 30 
dự án xuất sắc tham dự cuộc thi 
“TECHFEST 2016” do Bộ 
KH&CN tổ chức, TOP 100 dự án 
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khởi nghiệp tiêu biểu của cả nước 
do chương trình truyền hình thực 
tế  “Shark Tank Việt Nam” lựa 
chọn… 

(Theo baochinhphu.vn) 

 
 Thương nạn nhân bom mìn, học 
sinh lớp 11 chế cánh tay robot 

 Phạm Huy (lớp 11A3, chuyên Hóa, 
trường THPT TX.Quảng Trị, Quảng 
Trị) vừa được giải quán quân của 
Hội thi KH-KT cấp quốc gia của học 
sinh trung học khu vực phía Bắc năm 
học 2016- 2017 với sáng chế cánh 
tay robot hỗ trợ người khuyết tật. 

 
Huy thử nghiệm khả năng vận hành co duỗi 

các ngón tay của cánh tay robot do mình 
chế tạo 

Ý tưởng từ năm lớp 8 nhưng lên 
lớp 10, cậu học trò mới có khả năng 
hiện thực hóa ước mơ. Trong 2 năm 
đầu, Huy đã tìm hiểu thuật toán để 
thực hiện đề bài và tiến hành hoàn 
thiện sản phẩm trong năm nay. 

Nguyên lý của sản phẩm này rất 
đơn giản đó là dùng cử động của 
ngón chân, bàn chân để điều khiển 
cử động các ngón tay, bàn tay và cả 
cánh tay. Thiết bị có sử dụng các 
bộ cảm biến làm mạch phát tín hiệu 

gửi đến mạch điện tử gắn trên cánh 
tay robot bằng sóng điện từ. 

“Cánh tay robot” có điểm mới là 
sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra 
chi tiết phần vỏ trong thời gian 
ngắn có độ chính xác cao. Chỉ cần 
một tệp in gốc có thể tạo ra nhiều 
tệp in khác nhau tùy thuộc vào 
dạng khuyết tật. Theo Huy, sản 
phẩm được làm ra với 3 triệu đồng, 
trên thị trường các sản phẩm cùng 
giá chỉ dừng lại ở cánh tay bằng gỗ 
hoặc nhựa mà không có mạch điện 
kết hợp. Những sản phẩm hiện đại 
điều khiển bằng sóng não thì có giá 
thành rất đắt (không có sản phẩm 
nào dưới 100.000 USD) nên người 
khuyết tật Việt Nam khó lòng chi 
trả, cơ chế vận hành cũng khá phức 
tạp.  

Để tiếp tục hoàn thiện điểm 
khiếm khuyết ở cánh tay robot, nếu 
có điều kiện em sẽ đưa một dây 
chuyền để tạo ra số lượng lớn chân 
tay phục vụ người khuyết tật ở Việt 
Nam. Các giám khảo cũng đánh giá 
cao về tính ứng dụng thực tế của 
sản phẩm này 

(Theo baomoi.com) 
 
 Chàng trai đam mê chế tạo máy 
giúp nhà nông 

Chàng thợ điện Nguyễn Duy Tân 
(29 tuổi, xã Đức Nhuận, huyện Mộ 
Đức) dành tất cả vốn liếng có được 
từ cửa hàng của mình để đầu tư chế 
tạo những chiếc máy phục vụ sản 
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xuất nông nghiệp cho bà con nhân 
dân trong xã. 

Gần 1 tháng sau, chiếc máy tách 
hạt bắp với công suất tách 300 kg 
hạt mỗi giờ mang thương hiệu 
Nguyễn Duy Tân ra đời. Lúc đưa 
máy vào hoạt động nhiều người 
nhìn thấy máy đạt hiệu quả lại nhỏ 
gọn nên rất thích thế là đặt Tân làm 
thêm. Thành công bước đầu càng 
thôi thúc đam mê sáng tạo của 
chàng trai trẻ. 

 
Nguyễn Duy Tân bên chiếc máy 

băm chuối công suất 3HP vừa hoàn 
thành 

 Không được đào tạo về cơ khí, 
chế tạo máy nhưng bằng đam mê 
của mình, hàng đêm Tân vào mạng 
internet xem các mô hình máy móc 
nông nghiệp rồi tự nghiên cứu, ghi 
chép cách thức hoạt động để làm 
theo. Tuy vậy, những sản phẩm ban 
đầu làm ra hoạt động không hiệu 
quả do sai sót trong khâu thiết kế. 
Thế là Tân mày mò tìm hiểu 
nguyên nhân rồi sửa chữa, lắp ráp 
lại, cải tiến thêm để qua ba, bốn lần 
cải tiến những chiếc máy băm 
chuối, nghiền rơm... của Tân đạt 
hiệu quả không kém gì các loại 
máy đang bán trên thị trường. 

Chỉ trong vòng 4 tháng từ khi 
chiếc máy tách hạt bắp đầu tiên ra 
đời, Tân đã chế tạo được 7 sản 
phẩm máy băm chuối, nghiền rơm, 
tách hạt bắp có công suất từ 1,5 HP 
- 4 HP. Với mục đích giúp đỡ bà 
con nông dân là chính nên những 
chiếc máy do Tân chế tạo rất chắc 
chắn mà giá cả chỉ dao động từ 2 - 
3 triệu đồng tùy công suất. 

Chiếc máy đa năng 5 trong 1 với 
các chức năng tách hạt bắp, bóc vỏ 
đậu, máy nghiền kết hợp băm phụ 
phẩm nông nghiệp cho chăn nuôi... 
đã được thiết kế xong nhưng hết 
vốn thực hiện. Chia sẻ về định 
hướng trong tương lai, Nguyễn Duy 
Tân thổ lộ: “Em sẽ đăng ký học 
một lớp thiết kế đồ họa để áp dụng 
vào công việc chế tạo máy nhằm 
hạn chế sai sót”. 

(Theo dantri.com) 
 
 Nông dân 8x chế tạo máy nông 
nghiệp 15 chức năng 

Tạ Đình Huy (34 tuổi, thôn An 
Mỹ, xã Thượng Vực, Chương Mỹ, 
Hà Nội)   một nông dân trẻ ở Hà 
Nội đã tạo ra chiếc máy nông 
nghiệp 15 tính năng, giúp bà con 
giảm sức lao động trên cánh đồng 
và mang lại năng suất cao. 

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh 
người thân cùng bà con vất vả "bán 
mặt cho đất, bán lưng cho trời" mà 
đời sống không mấy cải thiện, anh 
nung nấu ý tưởng giúp đỡ họ. Huy 
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quyết tâm thực hiện ý tưởng. Anh 
tìm mua lại động cơ xe máy cũ để 
nghiên cứu cách biến thành động 
cơ máy nông nghiệp để chi phí rẻ 
hơn. Cuối cùng, chiếc máy nông 
nghiệp có chức năng làm đất, phun 
thuốc sâu và bơm nước cũng ra đời 
sau hai tháng dày công nghiên cứu. 

Không dừng lại ở đó, một thời 
gian sau Huy nâng cấp chiếc máy 
lên “12 in 1”, 4 chức năng được bổ 
sung là đào bùn cà phê, đào phân vi 
sinh, cấy lúa, di chuyển vật nặng 
trong vườn. Đầu 2016, anh tăng 
thêm 3 chức năng cho máy là đào 
hố trồng cây, phát điện, đào 
mương. 

Được thiết kế bằng động cơ xe 
máy và diezen chuyên dụng nên 
thiết bị của Huy tiết kiệm nhiên 
liệu, dễ sửa chữa và thay thế phụ 
tùng khi hỏng hóc. Bên cạnh đó, 
động cơ thiết kế li hợp tự động, bất 
cứ ai cũng có thể vận hành dễ dàng. 
Chiếc máy này không chỉ được bà 
con nông dân trong nước tìm mua, 
mà còn xuất khẩu sang thị trường 
Lào. 

 
Anh Tạ Đình Huy bên cạnh sản phẩm nông 

nghiệp đa năng 

Với thành công đạt được, năm 
2016, Huy là một trong những nông 
dân tiêu biểu được Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tôn vinh 
nhờ có sáng kiến cải tiến công 
nghệ, kỹ thuật, máy móc ứng dụng 
rộng rãi vào sản xuất, thay thế sức 
lao động.  

(Theo vnexpress.net) 
 
  Sáng chế giúp “chỉ điểm” vị 
trí ô nhiễm môi trường trên 
smartphone 

 “Mark Pollution – ứng 
dụng phản ánh vấn đề ô nhiễm môi 
trường” trên smartphone của nhóm 
3 sinh viên Tống Phước Hùng, Lê 
Đức Thành và Nguyễn Trọng Công 
(sinh viên năm 3, khoa Lập trình 
máy tính và thiết bị di động- 
Trường Cao đẳng thực hành FPT 
Polytechnic Đà Nẵng).  

 
Theo mô tả của nhóm thiết kế, 

ứng dụng Mark Pollution gồm: 
Android Studio và cơ sở dữ liệu: 
MySQL & noSQL, đồng thời tận 
dụng các thư viện Volley (tương tác 
với cơ sở dữ liệu), thư viện Picasso 
(tải ảnh và bộ nhớ đệm), Google 
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Signin API (xác thực tài khoản 
google của người dùng), Google 
Maps API (hiển thị và tương tác 
với bản đồ), Firebase Storage (lưu 
trữ hình ảnh) và Firebase Database 
(cơ sở dữ liệu realtime, dùng để 
lắng nghe và kích hoạt tải lại dữ 
liệu). 

Sau khi tải ứng dụng Mark 
Pollution về điện thoại smartphone, 
người dùng có thể tự tạo cho mình 
tài khoản mới hoặc đăng nhập trực 
tiếp bằng tài khoản google để vào 
thẳng ứng dụng hoàn toàn mới lạ 
này. Hàng loạt các thanh công cụ 
với chức năng dẫn dắt người dùng 
nắm bắt thông tin cần biết như: Vị 
trí ô nhiễm mới cập nhật, những 
khu vực ô nhiễm xung quanh, Báo 
cáo với ban quản trị, Thoát ra khỏi 
tài khoản… 

Với quyết tâm “đâm lao thì phải 
theo lao”, mọi vướng mắc dần dần 
được tháo gỡ. Và hôm nay, ứng 
dụng Mark Pollution – mạng xã hội 
phản ánh vấn đề ô nhiễm môi 
trường dần dần len lỏi và hiện diện 
trên các thiết bị smartphone. 

(Theo khampha.vn) 
 

 
 
QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC ÁP 
DỤNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI 
VỚI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Ngày 20/3/2017, Theo đề nghị của  
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ; Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định về việc áp dụng cơ 
chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí 
tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ gồm 
những điều sau: 

Điều 1. Cục Sở hữu trí tuệ được áp 
dụng cơ chế tự chủ tài chính như đơn 
vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi đầu tư theo quy 
định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-
CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công lập và 
Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 
14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ 
quy định cơ chế tự chủ của tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập và 
các văn bản hướng dẫn thi hành các 
Nghị định này. 

Điều 2. Cục Sở hữu trí tuệ được sử 
dụng nguồn thu phí được để lại để 
chi cho các hoạt động của Cục, 
trong đó có chi đầu tư; chi mua 
sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy 
móc, thiết bị; chi bổ sung thu nhập 
cho người lao động để đảm bảo 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu 
lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2017 
và áp dụng từ năm ngân sách 2017. 

Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và 
Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư, Nội vụ, Cục trưởng Cục Sở 
hữu trí tuệ và Thủ trưởng các cơ 
quan liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Phát động cuộc thi Ý tưởng 
Khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu lần thứ II năm 2016 - 2017 

Tiếp nối thành công từ Cuộc thi Ý 
tưởng lần thứ I năm 2015, UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban 
hành Quyết định số 3566/QĐ-
UBND ngày 14/12/2016 về Thể lệ 
Cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu lần thứ II năm 
2016 – 2017.  

Nhằm khuyến khích các hoạt 
động đổi mới sáng tạo, thúc đẩy 
chuyển giao các kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, 
hình thành nên những nhiệm vụ 
Khoa học và công nghệ phù hợp 
với yếu cầu thực tiễn tại địa 
phương, được sự đồng ý của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, Sở Khoa học và Công nghệ đã 
phối hợp với Liên đoàn lao động 
tỉnh BR-VT và các cơ quan liên 
quan tổ chức Cuộc thi dành cho tất 
cả cá nhân là người Việt Nam, cá 
nhân là người nước ngoài đang 
thường trú hợp pháp tại Việt Nam, 
không phân biệt lứa tuổi, thành 
phần, dân tộc, nghề nghiệp đều có 
quyền tham dự Cuộc thi. 

 Đây là Cuộc thi có ý nghĩa quan 
trọng đối với hoạt động đổi mới, 
sáng tạo, thúc đẩy phát triển kinh 
tế, xã hội của tỉnh; nhằm mục đích 

khuyến khích, tạo điều kiện thuận 
lợi để các tổ chức, cá nhân đề xuất 
các ý tưởng hay, góp phần tích cực 
vào công cuộc xây dựng và phát 
triển bền vững tại tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 

Cuộc thi Ý tưởng lần thứ II tập 
trung vào 05 lĩnh vực: 

1.      Bảo vệ môi trường 
2.      An toàn giao thông 
3.       An toàn thực phẩm 
4.       Phát triển du lịch 
5.      Cải cách hành chính. 
Ý tưởng tham gia Cuộc thi là kết 

quả sáng tạo của tác giả, có thể 
là giải pháp hoàn thiện (có khả 
năng ứng dụng được ngay) 
hoặc chưa hoàn thiện (cần tiếp tục 
nghiên cứu để có thể ứng dụng, mở 
rộng phạm vi và khả năng ứng 
dụng), nhưng việc sử dụng, áp dụng 
ý tưởng không xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân 
khác đang được bảo hộ tại Việt 
Nam. Ý tưởng được xem xét, đánh 
giá để trao giải là đề xuất có tính 
mới, tính khả thi và có khả năng 
mang lại lợi ích. 

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến 
hết ngày 31/8/2017. Nội dung Thể 
lệ, hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi 
được đăng tải trên Website của Sở 
Khoa học và Công nghệ: 
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn 

Thông tin chi tiết liên hệ: 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu. Cụm B3, 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Trung tâm Hành chính – Chính trị 
tỉnh, số 198, đường Bạch Đằng, 
phường Phước Trung, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

ĐT:064.3727340;  
Fax: 064.3853557 
(Theo sokhcn.baria-vungtau. vn) 

 
VIỆT NAM IPCHALLENGE 
2017: CUỘC THI VỀ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ DÀNH CHO SINH 
VIÊN 

Vietnam IPChallenge 2017 có 
chủ đề “Đỉnh cao thương hiệu” 
mang đến cho sinh viên cơ hội trải 
nghiệm thực tiễn, kết nối và làm 
việc với các Doanh nghiệp đồng 
hành thông qua việc giải quyết các 
tình huống liên quan đến Thương 
hiệu và Sở hữu trí tuệ mà Doanh 
nghiệp đang gặp phải. 

 
Đội Sia đăng quang vị trí quán quân 

IPChallenge 2016 

Đặc biệt, trong suốt thời gian 
diễn ra, cuộc thi còn có các chuỗi 
sự kiện như Liên kết các bên nhằm 
phát triển thương hiệu bền vững, 
đào tạo chuyên sâu về sáng tạo và 
khởi nghiệp… 

Vietnam IPChallenge 2017 diễn 
ra từ ngày 25/3 đến 25/5, với các 

vòng như Thử thách trí tuệ, Sức 
mạnh đồng đội, Chiến lược đột phá. 
Đêm chung kết sẽ được tổ chức tại 
Hà Nội vào ngày 19/5. Tổng trị giá 
giải thưởng lên đến 100 triệu đồng 
bao gồm tiền mặt, học bổng các 
khóa học chuyên sâu về Thương 
hiệu, Marketing, Sở hữu trí tuệ… 

Với phần trình bày hết sức thuyết 
phục, câu trả lời thông minh về kế 
hoạch đổi mới bao bì cho sản phẩm 
ô mai Hồng Lam, trong đó đặc biệt 
chú trọng giá trị cốt lõi Tinh hoa và 
Truyền thống của sản phẩm. Đội 
Sia gồm 3 sinh viên trường Đại học 
Ngoại thương đã xuất sắc đạt điểm 
số cao nhất và giành vị trí quán 
quân IPChallenge 2016. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Lễ công bố và trao văn bằng bảo 
hộ nhãn hiệu tập thể “Bánh khọt 
Vũng Tàu” 

Ngày 31/3, tại thành phố Vũng 
Tàu, Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh phối hợp với UBND thành phố 
Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố và 
trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập 
thể “Bánh khọt Vũng Tàu” cho hợp 
tác xã Bánh khọt Vũng Tàu. Tham 
dự buổi Lễ có ông Trần Giang 
Khuê – Phụ trách Văn phòng đại 
diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành 
phố Hồ Chí Minh, ông Đặng Sơn 
Hải – Phó Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ, cùng đại diện các Sở 
ban ngành liên quan và các đơn vị 
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phối hợp thực hiện đề tài Xác lập 
quyền, quản lý và khai thác nhãn 
hiệu tập thể “Bánh khọt Vũng Tàu” 
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

 
Bánh khọt là một món ăn quen 

thuộc của người dân Nam Bộ. Cho 
đến hiện nay, không thể xác định 
được nguồn gốc của sản phẩm này 
xuất phát từ tỉnh thành nào. Nhưng 
đã nhắc đến thứ đặc sản này, không 
ai là không nhắc đến “Bánh khọt 
Vũng Tàu”. Bánh khọt là một trong 
những món ăn đặc sản của thành 
phố biển Vũng Tàu mang một 
hương vị riêng đậm chất dân dã 
được mọi người ưa thích từ người 
dân địa phương cho đến khách 
trong nước và quốc tế. Với đặc 
trưng riêng, bánh khọt Vũng Tàu 
không chỉ nổi tiếng trong nước mà 
còn đạt được nhiều danh hiệu do tổ 
chức nước ngoài bình chọn, như: 
Là 1 trong 12 món ăn của Việt Nam 
đặc sắc nhất châu Á năm 2011; là 1 
trong 10 món ăn ngon Việt Nam 
công nhận và xác lập kỷ lục năm 
2012; Top các món ngon nhất thế 
giới được bình chọn tại Lễ hội ẩm 
thực đường phố Quốc tế diễn ra ở 

Singapore năm 2013... 
Do đó việc xác lập bảo hộ nhãn 

hiệu tập thể cho “Bánh khọt Vũng 
Tàu” sẽ bảo đảm quyền và lợi ích 
hợp pháp cho các tổ chức, các cơ sở 
cũng như các hộ kinh doanh cá thể 
sản xuất, chế biến và kinh doanh 
bánh khọt tại tỉnh trong việc sử 
dụng nhãn hiệu tập thể, chống các 
hành vi xâm phạm quyền liên quan 
đến nhãn hiệu tập thể. Đồng thời 
góp phần bảo đảm đời sống cho 
người sản xuất và giữ gìn, phát huy 
các giá trị kinh tế, xã hội, văn hoá 
cho tỉnh, phát triển ngành nghề 
truyền thống của địa phương. 

Tại buổi lễ, ông Trần Giang Khuê 
đại diện cho Cục Sở hữu trí tuệ đã 
công bố quyết định và trao văn 
bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
“Bánh khọt Vũng Tàu” cho Hợp tác 
xã Bánh khọt Vũng Tàu.  

Theo đó, văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu tập thể “Bánh khọt Vũng Tàu” 
được Cục Sở hữu tí tuệ cấp ngày 
17/1/2017 cho Hợp tác xã Bánh 
khọt Vũng Tàu, tại địa chỉ 207, 
đường Võ Thị Sáu, phường Thắng 
Tam, thành phố Vũng Tàu. Văn 
bằng bảo hộ trên có hiệu lực 10 
năm kể từ ngày nộp đơn 
(17/6/2016) và có 12 cơ sở trên địa 
bàn thành phố Vũng Tàu được phép 
sử dụng nhãn hiệu tập thể: Bà 
Phạm Thị Hiền, địa chỉ 56 Lê Lợi, 
phường 4, thành phố Vũng Tàu. 
Bà Đoàn Thị Loan, địa chỉ 67 Bà 
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Triệu, phường 4, thành phố Vũng 
Tàu. Bà Dư Thị Xuân Nga, địa chỉ 
19 Hoàng Hoa Thám, phường 3, 
thành phố Vũng Tàu. Bà Nguyễn 
Thị Xuân Dung, địa chỉ 19 Hoàng 
Hoa Thám, phường 3, thành phố 
Vũng Tàu. Bà Lưu Thị Thanh 
Trâm, địa chỉ 195/5/24 Hoàng Văn 
Thụ, phường 7, thành phố Vũng 
Tàu. Bà Phạm Thị Kiều, địa chỉ 59 
Bà Triệu, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu. Bà Nguyễn Thị Hòa, địa 
chỉ 14 Nguyễn Trường Tộ, phường 
2, thành phố Vũng Tàu. Bà Nguyễn 
Thị Minh Diện, địa chỉ 164/3 Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng 
Tam, thành phố Vũng Tàu. Ông 
Phạm Ngọc Hưng, địa chỉ 14 
Hoàng Hoa Thám, phường 3, thành 
phố Vũng Tàu. Bà Trần Thị Thu 
Thủy, địa chỉ 48/37 Nguyễn 
Trường Tộ, phường 2, thành phố 
Vũng Tàu. Ông Phạm Đức Dục, địa 
chỉ 201/2 Lê Lợi, phường 6, thành 
phố Vũng Tàu. Bà Trần Thị Hương, 
địa chỉ B1102 Lakeside khu đô thị 
Chí Linh, phường Nguyễn An 
Ninh, thành phố Vũng Tàu. 

Theo đó, 12 quán bánh khọt tham 
gia HTX Bánh khọt Vũng Tàu phải 
thực hiện đúng quy trình bảo đảm 
VSATTP và được sử dụng nhãn 
hiệu tập thể để sản xuất, kinh 
doanh. Nhãn hiệu tập thể được in 
ấn trên các bao bì sản phẩm và sử 
dụng trên các giấy tờ giao dịch, 
phương tiện quảng cáo, quảng bá 

sản phẩm. 
 (Tổng hợp) 

 
 Diễn đàn Nông nghiệp Mùa 
xuân 2017 hướng kiện toàn thể 
chế 

Sáng 28/3, tại Hà Nội đã diễn ra 
diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân 
2017 - hoạt động lớn nhất trong 
chuỗi sự kiện liên quan đến chính 
sách nông nghiệp năm nay. 

 
Tiến sĩ Lê Đức Thịnh, Phó Cục trưởng Cục 

Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn 
(Bộ NN&PTNT) 

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà 
quản lý trong và ngoài nước cùng 
chia sẻ quan điểm rằng, để tạo động 
lực cho sự phát triển của nền nông 
nghiệp Việt Nam, cần tháo gỡ nút 
thắt về thể chế và chính sách. Tiến 
sỹ Andrew Wells-Dang - chuyên 
gia cao cấp của Oxfam Việt Nam - 
chia sẻ dấu hiệu lạc quan khi cả 
Chính phủ lẫn doanh nghiệp đều 
đang coi nông nghiệp là ưu tiên 
chiến lược và lợi thế cạnh tranh 
quốc gia; nhưng ông lo ngại tinh 
thần công nghiệp hóa nền nông 
nghiệp nếu được thực hiện một 
cách cực đoan có thể đẩy các hộ 
sản xuất nhỏ lẻ thành người làm 
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thuê trên mảnh đất của mình. Theo 
ông, cần áp dụng những chính sách 
nông nghiệp lấy người dân làm 
trung tâm. 

Tiến sỹ Lê Đức Thịnh - Phó Cục 
trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát 
triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn - cũng chỉ ra 
nhiều thách thức như vấn đề quản 
lý sở hữu trí tuệ trong nông nghiệp 
hiện “còn loay hoay”. Các chuyên 
gia và nhà quản lý còn đề xuất hàng 
loạt giải pháp nhằm kiện toàn thể 
chế, hướng tới nền nông nghiệp bền 
vững. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 

 Bằng sáng chế hay nhãn hiệu 
bảo vệ startup? 

Nhiều startup chẳng có gì ngoài 
tài sản trí tuệ (TSTT) nên bảo vệ nó 
là chuyện sống còn nhằm hạn chế 
tối đa việc bị đối thủ cạnh tranh, 
chống lại cáo buộc vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ (SHTT) của người 
khác, tăng thu hút đầu tư và hợp 
tác. 

Luật sư Benjamin Lehberger 
thuộc Công ty luật hàng đầu của 
Mỹ St. Onge Steward Johnston & 
Reens khuyên startup chú ý những 
điểm sau trong chiến lược bảo vệ 
TSTT, đặc biệt là sáng chế: Bằng 
độc quyền sáng chế - một tài sản trí 
tuệ cần có chiến lược bảo vệ.  

Đăng ký bảo hộ sớm nhất có thể, 
thậm chí ngay khi phát triển sáng 

chế. Theo luật Mỹ, bạn có khoảng 1 
năm “ân hạn” từ lần đầu công bố 
sáng chế đến khi hoàn tất đăng ký 
bảo hộ bản quyền, còn sau đó là 
quá muộn. Tuy nhiên, không phải 
nước nào cũng áp dụng điều này. 
Việc công khai sáng chế trước khi 
đăng ký bảo hộ khiến việc bảo vệ 
quyền SHTT của bạn ở nước ngoài 
trở nên không thể. Vì vậy, nên giữ 
bí mật cho tới khi nhận được văn 
bằng bảo hộ. 

 
Bằng độc quyền sáng chế - một tài sản trí 

tuệ cần có chiến lược bảo vệ 

Đăng ký bảo hộ lại khi đã cải tiến 
sáng chế: Khi startup của bạn phát 
triển sản phẩm, mỗi tính năng mới 
đều nên được bảo hộ bản quyền để 
tránh trường hợp khi xảy ra tranh 
chấp, sản phẩm của bạn không 
được bảo hộ đầy đủ, thậm chí 
không được bảo hộ do quá khác với 
bản mẫu đăng ký. Nếu sản phẩm 
được phát triển nhanh, có thể đăng 
ký bằng sáng chế tạm thời trước khi 
đăng ký bảo hộ hoàn toàn với sản 
phẩm (điều này không có ở Việt 
Nam). 

Đừng đợi có bằng sáng chế mới 
thương mại hóa. Bằng sáng chế có 
thể giúp gọi vốn và đảm bảo chỗ 
đứng của bạn trên thị trường. Tuy 



                                          Số 194 - 4/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 22 
 

nhiên, từ lúc nộp đơn đến khi cầm 
được bằng trong tay là một khoảng 
thời gian khá dài (ở Mỹ có thể tới 2 
năm). Trong thời gian đợi, bạn cần 
xây dựng thương hiệu, danh tiếng 
cũng như kiếm lợi nhuận từ sáng 
chế đó. 

Không nên chỉ dựa vào bằng sáng 
chế để phát triển startup. Cần xây 
dựng thương hiệu đặc biệt và bảo 
vệ nó bằng một nhãn hiệu đã đăng 
ký. Có một nhãn hiệu mạnh và dễ 
nhận biết là cách phân biệt bạn với 
đối thủ dễ dàng và có giá trị nhất. 

Không như bằng sáng chế, nhãn 
hiệu được đăng ký không bao giờ 
hết hạn sử dụng khi bạn còn dùng 
nó. Ngoài ra, tùy thuộc vào loại 
hình kinh doanh của công ty, bạn 
cần chú ý tới vấn đề bản quyền và 
bí mật thương mại trong chiến lược 
bảo hộ TSTT của mình.  

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 
 Thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
còn gặp nhiều vướng mắc 

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) ra đời 
nhằm tạo môi trường pháp lý lành 
mạnh, bảo hộ và khai thác có hiệu 
quả các tài sản trí tuệ trong điều 
kiện hội nhập. Thực tế cho thấy, 
sau hơn 10 năm thi hành Luật 
SHTT, một số quy định còn chưa 
phù hợp, khiến việc thực thi và giải 
quyết tranh chấp gặp nhiều khó 
khăn. 

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
cho thấy, những năm qua tình trạng 
xâm phạm quyền SHTT đang ngày 
một gia tăng ở Việt Nam, hầu hết 
các chủ thể quyền đều tìm hướng 
giải quyết là tự giải quyết tranh 
chấp giữa các bên, áp dụng công 
nghệ để ngăn ngừa và tiến hành 
bằng biện pháp hành chính. Đánh 
giá từ các chuyên gia cho thấy, 
trong nhiều năm qua ở nước ta liên 
tục xảy ra tình trạng xâm phạm 
quyền SHTT, nhưng các chủ thể 
quyền dường như rất ngại việc khởi 
kiện ra tòa vì cho rằng cơ chế xử lý 
này còn rườm rà, tốn kém và ít hiệu 
quả.  

 
Đăng ký quyền SHTT sản phẩm hàng hóa 

được bảo hộ và khai thác có hiệu quả trong 
điều kiện hội nhập. 

Tuy nhiên biện pháp hành chính 
này lại có hạn chế về tính hiệu quả 
khi giải quyết các vụ việc có tính 
chất tranh chấp, khó chứng minh 
được hành vi vi phạm, đòi hỏi phải 
qua quá trình xác minh, tranh tụng, 
đủ sức răn đe. Có nhiều trường hợp 
vi phạm bị xử lý xong lại tiếp tục vi 
phạm và chấp nhận nộp phạt vì lợi 
nhuận kiếm được cao hơn rất nhiều. 
Do đó, xét về tính hiệu quả tranh 
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chấp, nếu các vụ việc được đưa ra 
tòa án sẽ bảo đảm việc thực thi và 
được bồi thường theo quy định. 

Chánh Thanh tra Bộ KH và CN 
Trần Minh Dũng cho rằng, để nâng 
cao hiệu quả của hoạt động giải 
quyết các tranh chấp và thực thi 
quyền SHTT tại Việt Nam cần 
hướng việc xử lý theo cơ chế dân 
sự. Hạn chế xử lý các xâm phạm 
quyền bằng biện pháp hành chính, 
chuyển sang giải quyết thông qua 
quá trình tranh chấp tại tòa án. Các 
cơ quan hành chính chỉ xử lý các 
vụ việc vi phạm rõ ràng như buôn 
bán, sản xuất hàng giả nhãn hiệu, 
chỉ dẫn địa lý…  

Với các vụ việc có tính chất phức 
tạp, liên quan đến các đối tượng 
SHTT được bảo hộ và có thể bị 
xâm phạm cần chuyển sang xử lý 
tại tòa án. Nhất là cần hoàn thiện, 
bổ sung một số các quy định về cơ 
chế giải quyết tranh chấp quyền 
SHTT hiện nay của Luật SHTT cho 
phù hợp với tình hình thực tế. Bên 
cạnh đó, cần nâng cao trình độ của 
các thẩm phán chuyên trách về lĩnh 
vực SHTT, nâng cao hiệu quả giải 
quyết và tăng độ tin cậy mỗi khi có 
các sự việc cần tranh chấp tại tòa 
án.  

Các cấp có thẩm quyền cần sớm 
hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, đồng thời tiếp tục 
chú trọng hiệu quả việc xử lý 
những vụ việc xâm phạm quyền 

SHTT để có thể tương thích với các 
nước trên thế giới trong tương lai 
gần. 

(Theo nhandan.com.vn) 

 
 Đổi mới sáng tạo quyết định sự 
phát triển 

Trong cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), 
công nghệ, tri thức và sáng tạo 
đang trở thành yếu tố then chốt 
quyết định năng lực cạnh tranh và 
tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc 
gia. Trong đó, doanh nghiệp (DN) 
hoạt động với các sản phẩm phát 
triển dựa trên tri thức hay DN đổi 
mới sáng tạo giữ vai trò trung tâm 
trong quá trình phát triển… 

Trong cuộc CMCN 4.0, tài sản sở 
hữu trí tuệ (SHTT), công nghệ là 
năng lực và lợi thế cạnh tranh chủ 
yếu. Theo số liệu từ Ocean Tomo, 
LLC (Quỹ đầu tư được thành lập từ 
năm 2003 hoạt động thương mại 
trong lĩnh vực tài sản trí tuệ), cơ 
cấu tài sản vô hình theo giá thị 
trường của 500 công ty hàng đầu 
của Hoa Kỳ đã tăng từ 17% năm 
1975 lên mức 84% năm 2015. Từ 
những kết quả nghiên cứu và thống 
kê qua nhiều năm gần đây, Ocean 
Tomo đã chỉ ra tài sản vô hình ngày 
càng trở nên quan trọng hơn tài sản 
hữu hình. 

Trong một tiếp cận khác, khái 
niệm về chuỗi giá trị trong công 
nghiệp sản xuất liên quan tới CNTT 
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cũng được hình tượng hóa bởi 
“Đường cong miệng cười Stan 
Shih”. Theo đó, trong chu kỳ sống 
của sản phẩm, bao gồm những giai 
đoạn đi từ ý tưởng hình thành sản 
phẩm đến nghiên cứu, thiết kế và 
phát triển hoàn thiện sản phẩm, xây 
dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản 
phẩm, phân phối, tiếp thị và dịch vụ 
hậu mãi là những công đoạn cộng 
thêm vào giá trị thực thụ của sản 
phẩm. Trong chuỗi giá trị này, giai 
đoạn gia công, chế tạo chiếm giữ 
giá trị thấp nhất không chỉ trong 
lĩnh vực sản xuất máy tính mà nó 
hầu như đúng đối với mọi sản phẩm 
công nghiệp. 

 
Nâng cao tay nghề, nâng cao tri thức trong 

sản xuất mới tạo được giá trị trong cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Việt Nam đang hội nhập ngày 
càng sâu vào toàn cầu hóa, thu hút 
FDI ngày càng nhiều, xuất/nhập 
khẩu tăng nhanh nhưng DN trong 
nước nhìn chung chưa nâng cao 
được bao nhiêu về trình độ công 
nghệ và hầu hết vẫn đứng ở đáy của 
chuỗi giá trị toàn cầu, là điều hết 
sức gay go trước làn sóng CMCN 
4.0. 

Chúng ta đang hội nhập sâu vào 

nền kinh tế thế giới, thu hút nhiều 
FDI, xuất khẩu tăng nhanh nhưng 
nền kinh tế Việt Nam vẫn là nền 
kinh tế gia công, dựa chủ yếu vào 
vốn và gia công giá rẻ. Chính vì 
vậy, chúng ta không thể tham gia 
vào các phân khúc có giá trị cao 
hơn mà chỉ làm gia công khâu thấp 
nhất trong chuỗi giá trị và trở thành 
lệ thuộc. 

Muốn nâng cao năng lực cạnh 
tranh thì phải bằng công nghệ, bằng 
nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Điều đó chỉ có được khi dựa vào tri 
thức, đổi mới và sáng tạo. Đó chính 
là nguồn động lực cho phát triển 
của Việt Nam hiện nay.  

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Mật ong Minh Hóa được cấp 
nhãn hiệu tập thể 

Mới đây, Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản 
phẩm mật ong Minh Hóa và bảo hộ 
nhãn hiệu trong vòng 10 năm. 

Minh Hóa được biết đến là huyện 
miền núi tỉnh Quảng Bình với 89 
km đường biên giới giáp Lào. Đây 
cũng là một trong những huyện 
nghèo và gặp nhiều khó khăn của 
tỉnh bởi ở đây có nhiều người dân 
tộc sinh sống như người Kinh, Bru 
- Vân Kiều, Chứt. Là vùng núi non 
nên huyện Minh Hóa đã được thiên 
nhiên ưu đãi cho một đặc sản, đó 
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chính là mật ong thơm ngon. Cũng 
nhờ những tổ mật ong này mà 
nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát 
nghèo. 

 
Mật ong Minh Hóa được cấp nhãn hiệu tập 

thể 
Cụ thể, trên toàn huyện Minh 

Hóa có hơn 12 hộ nuôi ong với trên 
13 nghìn đàn, giúp thu về từ 130 - 
150 tấn mật, mang lại nguồn thu 
nhập bình quân từ 120 - 200 triệu 
đồng/năm/hộ. Giống ong chủ yếu 
được nuôi ở vùng đất này là ong 
nội.  

Và mới đây, sản phẩm mật ong 
Minh Hóa đã được Cục SHTT cấp 
giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể 
và được bảo hộ trong 10 năm. Đây 
được xem là điều kiện thuận lợi để 
người dân nơi đây quảng bá, giới 
thiệu và tiêu thụ sản phẩm. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký 
bảo hộ nhãn hiệu thấp 

Ngày 13/3, tại TP.HCM, Trung 
tâm tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng đã phối hợp với Tạp 
chí Hàng hóa và Thương hiệu tổ 
chức buổi đối thoại với hơn 120 

doanh nghiệp về thanh tra chất 
lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa, 
xâm phạm quyền nhãn hiệu, mã số 
mã vạch khi hàng hóa lưu thông 
trên thị trường. 

Theo các chuyên gia, hiện nay 
tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm 
quyền SHTT xuất hiện rất nhiều 
trên thị trường từ những vật dụng 
nhỏ nhất như cây kim, sợ chỉ đến 
những sản phẩm hiện đại như 
smartphone… Điều này làm ảnh 
hưởng đến môi trường cạnh tranh 
lành mạnh, giảm sức cạnh tranh của 
doanh nghiệp.  

Đặc biệt là ảnh hưởng đến sức 
khỏe, đời sống của người sử dụng. 
Với các hành vi vi phạm hàng giả, 
hàng xâm phạm quyền Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) có mức phạt hành 
chính có thể lên đến 250 triệu đồng 
đối với cá nhân và 500 triệu đồng 
đối với tổ chức vi phạm. Mức phạt 
tù có thể đến 3 năm.  

Hiện cả nước có khoảng 600.000 
doanh nghiệp và hơn 2 triệu hộ 
kinh doanh cá thể nhưng mới có 
khoảng 300.000 nhãn hiệu được 
đăng kí bảo hộ ở Việt Nam (bao 
gồm cả doanh nghiệp nước ngoài). 
Đây chính là một trong những 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
nhãn hiệu bị nhái, bị đánh cắp, 
tranh chấp. Theo các chuyên gia, 
khi nhãn hiệu không được đăng ký 
bảo hộ kịp thời ra nước ngoài để 
đối tác chiếm đoạt mất thì doanh 
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nghiệp sẽ gánh chịu những hậu quả 
rất nặng nề. Khi đó, nếu hàng hoá 
chưa xuất vào thị trường đó, thì 
việc xuất hàng sẽ không thực hiện 
được, doanh nghiệp sẽ phải thay 
đổi nhãn hiệu và chi phí tiếp thị 
mới.   

Cơ sở sản xuất, kinh doanh điều 
chuyển hàng hóa nhập khẩu cho các 
chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu ở 
ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương hoặc các cửa hàng kinh 
doanh có đăng kí thuế tại thời điểm 
kiểm tra, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa nhập khẩu, người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
phải xuất trình bản sao hóa đơn, 
chứng từ có đóng dấu của cơ sở sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa nhập 
khẩu để có căn cứ xác định hàng 
hóa nhập khẩu là hợp pháp. 

Trong thời hạn 24 giờ liên tục kể 
từ thời điểm kiểm tra, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh hàng hóa nhập 
khẩu phải xuất trình đầy đủ hoá 
đơn, chứng từ bản chính chứng 
minh tính hợp pháp của hàng hóa 
theo quy định. 

(Theo baohaiquan.vn) 
  
 Nhiều mặt hàng được làm giả 
ở nước ngoài và “tuồn” về Việt 
Nam 

Đường đi, diễn biến của hàng 
giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ (SHTT) dù đã được "định vị" 
song đến nay việc giải quyết vấn 

nạn này vẫn là “bài toán” khó. 

 
Nhiều mặt hàng tiêu dùng bị làm giả. 

Theo đánh giá của Bộ Công 
Thương, tình trạng sản xuất, kinh 
doanh hàng giả, hàng xâm phạm 
quyền SHTT tiếp tục diễn biến 
phức tạp. Hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền SHTT tập trung vào 
các nhóm hàng may mặc, thời 
trang, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, 
mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 
phân bón… Các mặt hàng này chủ 
yếu được làm giả từ nước ngoài và 
vận chuyển trái phép vào Việt Nam 
bán cho các cơ sở lén lút gia công, 
đóng gói, sản xuất ngay trong 
nước.  

Theo đó, đối tượng chủ yếu tìm 
mua các loại hàng hóa, nguyên liệu 
bán thành phẩm giá rẻ, không rõ 
nguồn gốc, chất lượng, xuất xứ và 
bao bì, nhãn mác nhái các thương 
hiệu nổi tiếng, sau đó tổ chức đóng 
gói thủ công hoặc sử dụng dây 
chuyền, máy móc thô sơ để gia 
công, dán nhãn và cung cấp ra thị 
trường. Các sản phẩm này được bán 
trà trộn với hàng thật hoặc đưa về 
vùng sâu, vùng xa tiêu thụ,  nguy 
cơ ảnh hưởng đến đời sống, sức 
khỏe người tiêu dùng. 
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Nguyên nhân của tình trạng hàng 
giả, hàng xâm phạm quyền SHTT 
vẫn diễn ra phức tạp đã được nói 
đến rất nhiều như: Điều kiện địa 
hình, giá cả, chất lượng hàng hóa 
trong nước chưa đáp ứng được nhu 
cầu của người tiêu dùng, do lợi 
nhuận cao,… 

Về khâu quản lí, theo Bộ Công 
Thương, việc thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia của 
chính quyền địa phương, các cấp, 
các ngành có lúc, có nơi còn chưa 
nghiêm túc, còn có hiện tượng bao 
che, tiếp tay cho việc sản xuất, kinh 
doanh hàng giả, hàng xâm phạm 
quyền SHTT. 

Công tác kiểm tra, xử lí hàng giả, 
hàng xâm phạm SHTT của các lực 
lượng chức năng chưa nhận được 
sự phối hợp, cung cấp thông tin 
nhận biết hàng thật, hàng giả của 
các nhà sản xuất, chủ sở hữu; chi 
phí giám định cao, thời gian giám 
định dài nên ảnh hưởng đến hiệu 
quả công tác kiểm tra, xử lí vi 
phạm. 

Trên thực tế, Bộ Công Thương 
cũng thừa nhận, các vướng mắc về 
cơ chế chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật cũng là một khó 
khăn không nhỏ cho việc kiểm tra, 
kiểm soát và xử lí vi phạm của các 
lực lượng chức năng. Do đó, hiện 
Bộ Công Thương đang hoàn thiện, 
trình ban hành đúng thời hạn Đề án 

chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả tại một số địa bàn 
trọng điểm (Đề án 8) theo phân 
công của Chính phủ. 

Một biện pháp khác được Bộ 
Công thương nêu ra là đề cao vai 
trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu, nếu để xảy ra tình trạng buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 
hàng xâm phạm quyền SHTT kéo 
dài hoặc nghiêm trong trên địa bàn 
thì người đứng đầu đơn vị phải chịu 
trách nhiệm; thực hiện luân chuyển 
công chức theo đúng quy định, đặc 
biệt là tại các vị trí dễ phát sinh tiêu 
cực, tham nhũng. 

(Theo baomoi.vn) 
 

 “Tiếp sức” cho doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ 

Nhằm cung cấp thông tin về 
chính sách hỗ trợ công nghệ cho 
doanh nghiệp (DN) và kêu gọi cộng 
đồng DN thành phố tiếp cận chính 
sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, 
chiều 30-3, Sở Khoa Học và Công 
Nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức 
Hội nghị triển khai các chương 
trình hỗ trợ DN về khoa học và 
công nghệ. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ 
tịch Thường trực Ủy ban nhân dân 
Thành Phố, Đặng Việt Dũng nhấn 
mạnh, khoa học công nghệ là động 
lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế 
nói chung và DN nói riêng. Trong 
những năm qua, Đà Nẵng đã ban 
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hành nhiều chính sách phát triển 
KH&CN nhưng chưa thực sự đến 
với DN.  

 
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua triển 

khai có hiệu quả Đề án phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành 

phố. 

Theo ông Thái Bá Cảnh - Giám 
đốc Sở KH&CN, với tinh thần phục 
vụ và hỗ trợ DN đổi mới CN, 
UBND TP đã ban hành Quyết định 
36 về hỗ trợ DN đổi mới công 
nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
thành phố.  

Cụ thể, các DN sản xuất, dịch vụ 
và thương mại; các tổ chức, cá nhân 
trên địa bàn thành phố có nghiên 
cứu, ứng dụng, triển khai cải tiến 
công nghệ, đổi mới công nghệ, giải 
mã công nghệ, ươm tạo công nghệ 
và chuyển giao công nghệ (trong đó 
có ưu tiên cho các DN tham gia sản 
xuất sản phẩm chủ lực của thành 
phố, sản xuất hàng xuất khẩu, các 
mặt hàng thuộc lĩnh vực được thành 
phố ưu tiên, DN có trích lập quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ, 
DN không vi phạm các quy định về 
môi trường...) được thành phố hỗ 
trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ 
năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, 
cán bộ kỹ thuật các kiến thức quản 

lý công nghệ; Hỗ trợ đến 70% giá 
trị hợp đồng mua công nghệ mới, 
giải pháp kỹ thuật, quy trình công 
nghệ, thiết bị kỹ thuật, bí quyết 
công nghệ; Hỗ trợ đến 30% chi phí 
mua thiết bị công nghệ có hàm 
chứa công nghệ cao; Hỗ trợ đến 
15% chi phí mua thiết bị công nghệ 
có hàm chứa công nghệ cao để 
nâng cao năng lực, chất lượng sản 
phẩm, giảm chi phí sản xuất, tiết 
kiệm năng lượng, giảm thiểu tác 
động xấu đến môi trường; Ngoài ra, 
hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng cho DN 
xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu 
chuẩn ISO, giấy chứng nhận kiểu 
dáng công nghiệp, sở hữu trí tuệ; 
hỗ trợ 70% kinh phí đánh giá công 
nghệ tại các DN, Hỗ trợ các DN 
tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi trong 
và ngoài nước để thực hiện các dự 
án đầu tư đổi mới công nghệ... 

Để phát động phong trào khởi 
nghiệp sáng tạo, tại Hội nghị các 
vườn ươm DN, Trung tâm sáng tạo 
và khởi nghiệp ký kết giao ước thi 
đua triển khai có hiệu quả Đề án 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo thành phố với mục 
tiêu cụ thể hỗ trợ ít nhất 8 dự án 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong 
đó có 1 dự án hình thành DN; tổ 
chức tối thiểu 4 sự kiện khởi nghiệp 
và hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp đoạt 
giải tại cuộc thi khởi nghiệp cấp 
thành phố trở lên.  

(Theo baomoi.com) 


