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VIỆT NAM THAM DỰ HỘI 
NGHỊ LÃNH ĐẠO CÁC CƠ 
QUAN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NAM Á 

Từ ngày 12 đến ngày 14/4/2017, 
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh 
Hữu Phí đã tham dự Hội nghị Lãnh 
đạo các Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) khu vực Nam Á, Đông Nam 
Á, Iran và các sự kiện bên lề tại 
thành phố Daejeon, Hàn Quốc. 

 
Hội nghị Lãnh đạo các Cơ quan SHTT khu 
vực Nam Á, Đông Nam Á và Iran (Daejoen, 

Hàn Quốc, ngày 12 – 14/4/2017) 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các 
Cơ quan SHTT Áp-ga-ni-xtan, Băng-
la-đét, Căm-pu-chia, I-ran, Ấn Độ, 
Lào, Ma-lai-xi-a, Man-đi-vơ, My-an-
ma, Pa-ki-xtan, Phi-lip-pin, Xri Lan-
ca, Việt Nam, Hàn Quốc và Tổ chức 
SHTT thế giới (WIPO). 

Với chủ đề “Dịch vụ SHTT lấy 
khách hàng làm trung tâm”, các đại 
biểu tham dự Hội nghị Lãnh đạo các 
Cơ quan SHTT khu vực Nam Á, 
Đông Nam Á và Iran lần thứ 5 đã 
cùng chia sẻ kinh nghiệm trong việc 
nâng cao năng lực hệ thống SHTT 

quốc gia, đặc biệt trong các việc xây 
dựng và triển khai các loại hình dịch 
vụ SHTT đáp ứng nhu cầu của các 
chủ thể hệ thống. Các đại biểu cũng 
nghe đại diện các doanh nghiệp, với 
tư cách là người sử dụng hệ thống, 
trình bày thực tế hoạt động SHTT 
trong kinh doanh và mong muốn của 
cộng đồng doanh nghiệp đối với hệ 
thống.  

Tại Hội nghị, Cục trưởng Đinh 
Hữu Phí đã chia sẻ quan điểm của 
Chính phủ Việt Nam coi SHTT là 
động lực cho đổi mới sáng tạo và là 
điểm bứt phá trong phát triển khoa 
học và công nghệ của Việt Nam. Với 
phương châm lấy khách hàng làm 
trung tâm trong hoạt động, Cục 
SHTT Việt Nam đã thực hiện nhiều 
biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho 
người nộp đơn thông qua tạo dựng 
hành lang pháp lý thuận lợi, điện tử 
hóa các thủ tục hành chính nhằm đẩy 
nhanh quy trình xử lý đơn cũng như 
minh bạch thông tin đối với người sử 
dụng, thúc đẩy xã hội hóa hoạt động 
SHTT để mang lại lợi ích nhiều hơn 
cho các chủ thể SHTT và khách hàng. 

Bên cạnh đó, Cục trưởng cũng bày 
tỏ sự trăn trở trước các vấn đề mà hệ 
thống SHTT Việt Nam vẫn đang phải 
giải quyết, như số lượng đơn đăng ký 
sở hữu công nghiệp tồn đọng, khả 
năng ứng dụng, thương mại hóa tài 
sản trí tuệ còn chưa thật sự hiệu quả 
và các giải pháp giải quyết các vấn đề 
này. 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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Lãnh đạo các Cơ quan SHTT cũng 
đã thông qua Tuyên bố chung của 
Hội nghị, trong đó khẳng định SHTT 
có mối liên hệ chặt chẽ với phát triển 
kinh tế nên cần nỗ lực khai thác 
SHTT phục vụ mục tiêu phát triển 
kinh tế; cam kết nỗ lực xây dựng các 
chính sách để thúc đẩy việc tạo ra và 
sử dụng tài sản trí tuệ để đáp ứng yêu 
cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0; nỗ lực nâng cao chất lượng của 
các dịch vụ SHTT; giảm thiểu sự 
khác biệt giữa hệ thống SHTT các 
nước; nhấn mạnh sự cần thiết nâng 
cao nhận thức về SHTT và sự cần 
thiết mở rộng sự hiện diện của WIPO 
ở châu Á. Tại Hội nghị, lãnh đạo cơ 
quan SHTT các nước tham dự đã 
cùng thảo luận về các nỗ lực nhằm 
xây dựng hệ thống SHTT đáp ứng 
các đòi hỏi và bắt kịp các cơ hội mà 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
mang lại.  

Tiếp đó, thay mặt các đại biểu tham 
dự, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã có 
bài phát biểu chúc mừng tại Lễ giới 
thiệu Tài liệu giáo dục SHTT dạng 
trò chơi (Global IP G-learning). Nhân 
dịp này, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đã 
chúc mừng IIPTI nhân dịp 30 năm 
thành lập và cảm ơn sự hỗ trợ thiết 
thực mà IIPTI đã dành cho Việt Nam 
nói chung và Cục SHTT nói riêng 
trong thời gian qua. 

 (Theo most.gov.vn.vn) 
 
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA 

CÁC CƠ QUAN THỰC THI  
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TRONG MÔI TRƯỜNG 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Ngày 26/4/2017 tại Hà Nội, Thanh 
tra Bộ KH&CN đã phối hợp với Hiệp 
hội nhãn hiệu quốc tế (INTA) tổ chức 
Tọa đàm “Thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ (SHTT) trong môi trường thương 
mại điện tử”. Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng đã tham dự 
và chủ trì Tọa đàm.  

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng: Cần 
đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan thực 

thi quyền SHTT 
Tại buổi Tọa đàm, ông Lê Ngọc 

Lâm, Phó Cục trưởng Cục SHTT 
nhấn mạnh vai trò của SHTT trong 
thực thi quyền SHTT trong môi 
trường thương mại điện tử. Hiện thị 
trường thương mại điện tử Việt Nam 
đang có quy mô khoảng 4 tỷ USD 
(tương đương 100.000 tỷ đồng) và kỳ 
vọng đạt 10 tỷ USD khi tỉ lệ sử dụng 
smartphone trên 70%, tốc độ tăng 
trưởng thị trường của thương mại 
điện tử Việt Nam đạt tới mức trung 
bình 22%/năm. 

Với sự phát triển mạnh mẽ của 
thương mại điện tử, vi phạm trực 
tuyến trở thành một thách thức cho 
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tất cả các chủ thể quyền và các bên 
quan tâm. Các sản phẩm giá rẻ vi 
phạm nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp được bảo hộ được cung 
cấp thông qua các website mua bán 
trực tuyến của bên thứ ba. Do đó, cần 
nâng cao nhận thức của chủ thể 
quyền để phát hiện, cung cấp chứng 
cứ xâm phạm cho cơ quan có thẩm 
quyền để điều tra và thu thập thêm 
bằng chứng.  

Trong bài trình bày về thực thi 
quyền SHTT trong môi trường 
thương mại điện tử, bà Nguyễn Như 
Quỳnh – Phó Chánh Thanh tra Bộ 
KH&CN cho rằng, những vi phạm 
liên quan đến SHTT hữu hình vốn đã 
phức tạp và khó khăn trong công tác 
xử lý thì những vi phạm trong môi 
trường thương mại điện tử “tinh vi” 
và còn phức tạp hơn nhiều. Theo bà 
Quỳnh, hiện công tác này còn gặp 
nhiều khó khăn như đang tồn tại 
nhiều hành vi: cạnh tranh không lành 
mạnh liên quan đến tên miền, xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp, 
quảng cáo;… 

Thực tế trên đòi hỏi các doanh 
nghiệp, chủ thể quyền SHTT cần áp 
dụng các biện pháp bảo vệ; nỗ lực 
hợp tác của chủ thể doanh nghiệp, 
chủ thể quyền với các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền; tăng cường sự 
phối hợp giữa các cơ quan có thẩm 
quyền; hoàn thiện các văn bản pháp 
luật; nâng cao năng lực cơ quan thực 
thi quyền SHTT;…   

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng 
đã nêu ra những kiến nghị và đề xuất 
các giải pháp nâng cao nhận thức của 
chủ thể quyền để các chủ thể quyền 
áp dụng các biện pháp bảo vệ, hợp 
tác với cơ quan chức năng có thẩm 
quyền để xử lý vi phạm, nâng cao 
hiệu quả công tác thực thi quyền 
SHTT trong môi trường thương mại 
điện tử tại Việt Nam.  Phát biểu tại 
buổi Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng cho rằng, 
Chính phủ, Bộ KH&CN và các Bộ, 
ngành chức năng đã nỗ lực trong việc 
phòng, chống các hành vi xâm phạm 
quyền SHTT cũng như xâm phạm 
quyền SHTT trong môi trường số. 
Tuy nhiên, hoạt động này còn gặp 
không ít khó khăn, vướng mắc.   

Để nâng cao hiệu quả công tác thực 
thi quyền SHTT trong môi trường 
thương mại điện tử cần hoàn thiện 
pháp luật, nâng cao năng lực của cơ 
quan thực thi quyền SHTT, các 
doanh nghiệp, chủ thể quyền SHTT 
cần tăng cường áp dụng các biện 
pháp bảo vệ quyền SHTT…   

(Tổng hợp) 
 

 
 
 
 
TỌA ĐÀM SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
GIÚP NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ 
GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP  

Tòa đàm nhằm hưởng ứng tháng 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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hành động “Ngày Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) thế giới” (26/4); nâng cao 
nhận thức về ảnh hưởng của các 
bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu 
hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp. 

Ngày SHTT thế giới cũng là dịp để 
mọi người hiểu rõ hơn về vai trò bảo 
hộ các quyền SHTT đối với việc thúc 
đẩy hoạt động sáng tạo và đổi mới, 
cũng như để tôn vinh hoạt động sáng 
tạo và những thành quả mà các nhà 
sáng chế đã đóng góp vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội trên phạm 
vi toàn cầu; khuyến khích tôn trọng 
quyền SHTT của người khác. Theo 
chiến lược phát triển khoa học và 
công nghệ Việt Nam đến năm 2020, 
Việt Nam cần đạt giá trị sản phẩm 
công nghệ cao và ứng dụng công 
nghệ cao là 45% GDP; giá trị các sản 
phẩm này phải chiếm khoảng 40% 
tổng giá trị sản xuất công nghiệp. 

Doanh nghiệp cần nhận thức rằng, 
ở trình độ phát triển của xã hội hiện 
nay, tài sản trí tuệ là tài sản vô hình 
có giá trị kinh doanh lớn hơn nhiều 
lần so với các loại tài sản hữu hình 
cộng lại. Trong xu thế hội nhập quốc 
tế sâu rộng như hiện nay, vai trò to 
lớn của quyền SHTT đối với các tài 
sản vô hình lại càng có ý nghĩa trong 
mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và lưu thông hàng hóa của doanh 
nghiệp. 

Do đó, cần xem xét một cách hệ 
thống các biện pháp cần thiết để bảo 
hộ, quản lý và thực thi quyền SHTT 

của mình, nhằm đạt được hiệu quả 
kinh doanh tốt nhất cũng như cần 
nghiên cứu để tránh những tranh 
chấp, kiện tụng tốn kém nếu doanh 
nghiệp đang vô tình sử dụng quyền 
SHTT của người khác. 

SHTT có thể tạo thu nhập cho 
doanh nghiệp thông qua việc chuyển 
nhượng quyền sở hữu, chuyển giao 
quyền sử dụng, bán hoặc thương mại 
hóa sản phẩm hoặc dịch vụ được bảo 
hộ. 

 
Sở hữu trí tuệ - Nâng cao vị thế và giá trị DN 

Tại buổi tọa đàm “SHTT nâng cao 
vị thế và giá trị doanh nghiệp” diễn ra 
tại Hà Nội, ông Đinh Hữu Phí khẳng 
định: “Việc bảo hộ SHTT góp phần 
nâng cao năng lực, vị thế của các 
doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển nền 
kinh tế, giúp tạo ra các sản phẩm có 
giá trị lớn, có khả năng cạnh tranh 
cao trên thị trường trong và ngoài 
nước”. 

Giải thích cho lời khẳng định trên, 
ông Phí cho biết doanh nghiệp đóng 
một vai trò quan trọng trong nền kinh 
tế, nhưng giá trị quyền SHTT thường 
không được đánh giá đầy đủ và các 
doanh nghiệp cũng chưa nhận thức 
đúng về tiềm năng của quyền SHTT. 
Trong khi đó, bảo hộ SHTT là công 
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cụ cạnh tranh hữu hiệu cho doanh 
nghiệp cũng như nền kinh tế quốc 
gia. Đối với mỗi quốc gia, doanh 
nghiệp, năng lực SHTT là một trong 
những năng lực nội sinh quan trọng 
hàng đầu để phát triển bền vững. 

Quốc gia và doanh nghiệp nào có 
được càng nhiều quyền SHTT thì 
năng lực cạnh tranh của quốc gia và 
doanh nghiệp đó càng cao. Do đó, 
mỗi doanh nghiệp Việt Nam cần nắm 
vững cách thức sử dụng hiệu quả 
quyền SHTT để nâng cao vị thế và 
giá trị của doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp cần phải bảo đảm có thể sẵn 
sàng giải quyết những thách thức và 
áp dụng các biện pháp nhằm khai 
thác tài sản trí tuệ của họ và bảo hộ 
những tài sản đó ở bất cứ đâu. 

Để làm được điều này, trước tiên 
doanh nghiệp cần nhận thức được giá 
trị của sở hữu trí tuệ, coi đó là một tài 
sản kinh doanh có giá trị. Đánh giá về 
vấn đề này, ông Phan Phương Linh, 
Phó Giám đốc Dịch vụ tư vấn định 
giá, Công ty PwC Việt Nam cho biết, 
tỷ trọng trung bình của giá trị “tài sản 
vô hình” trong tổng giá trị doanh 
nghiệp tại các doanh nghiệp trên thế 
giới là 53% (năm 2016), nhưng tỷ 
trọng này tại các doanh nghiệp Việt 
Nam chỉ đạt 26%. 

Trên thực tế, không ít doanh 
nghiệp Việt Nam đã nhận được bài 
học đau xót khi xem nhẹ giá trị 
thương hiệu nên đã không đăng ký 
bản quyền, và rồi bị các doanh nghiệp 

nước ngoài đăng ký và lấy mất 
thương hiệu - Tiêu biểu như thương 
hiệu nước mắm Phú Quốc, Cà phê 
Buôn Ma Thuột… 

Để tạo được vị thế vững chắc, nâng 
cao giá trị của doanh nghiệp… hay để 
không bị vướng phải những tranh 
chấp, kiện tụng không đáng có, 
PGS.TS Mai Hà đưa ra lời khuyên: 
“Doanh nghiệp cần xem xét một cách 
có hệ thống các biện pháp cần thiết 
để bảo hộ, quản lý và thực thi quyền 
SHTT của mình nhằm đạt được hiệu 
quả kinh doanh tốt nhất, có được các 
lợi thế về cạnh tranh so với đối thủ”. 

 (Tổng hợp) 
 
BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ ĐỂ TẠO CƠ CHẾ THƯƠNG 
MẠI BÌNH ĐẲNG 

 Bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ (SHTT) không chỉ bảo đảm sự 
công bằng, thúc đẩy hoạt động sáng 
tạo, mà còn tạo cơ chế thương mại 
bình đẳng trên nguyên tắc cạnh tranh 
lành mạnh.   

 
Ông Phạm Văn Toàn, Phó Chánh Thanh tra 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

Theo ông Phạm Văn Toàn, những 
mặt hàng hiện nay trên thị trường bị 
làm giả, làm nhái đang tràn lan trên 
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mọi lĩnh vực. Theo tổng kết của cơ 
quan chức năng, thì lĩnh vực tiêu 
dùng như mỹ phẩm, đồ dùng thời 
trang, dược phẩm, bánh kẹo… bị làm 
giả và nhái nhiều nhất. Những vụ 
việc vi phạm trong lĩnh vực SHTT 
liên quan đến tiêu dùng cũng được 
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 
thụ lý giải quyết chiếm số lượng lớn. 
Thủ đoạn làm giả xuất hiện ở quá 
trình thực hiện hành vi là sản phẩm 
do đối tượng vi phạm tự sản xuất ra 
hoặc nhập khẩu về để kinh doanh. 

 Hoạt động buôn bán hàng giả, 
hàng nhái ở Việt Nam trong thời gian 
vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến 
phát triển kinh tế, đồng thời cũng 
khiến các nhà đầu tư nước ngoài rất 
quan ngại khi hàng giả, hàng nhái 
tràn lan trên thị trường Việt Nam. 
Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, 
việc xử lý hàng giả về SHTT là thực 
hiện theo yêu cầu của chủ thể quyền. 
Cho nên, chỉ khi nhận được yêu cầu 
của chủ thể quyền, sẽ tiến hành điều 
tra, xác minh và xử phạt theo quy 
định. Bởi lẽ, quyền SHTT là quyền 
dân sự. 

Để bảo vệ tài sản trí tuệ của mình, 
các chủ thể quyền phải có đơn đề 
nghị cơ quan chức năng điều tra. 
Điều này đòi hỏi chủ thể quyền phải 
có ý thức rất rõ trong SHTT thì cơ 
quan chức năng mới xử lý hành vi vi 
phạm. Trong nhiều năm qua, để xác 
định xử lý hàng giả, hàng nhái là một 
trong những hoạt động chủ đạo trong 

xử lý xâm phạm quyền SHTT, không 
chỉ trong lĩnh vực hàng hóa thương 
hiệu quốc tế mà cả hàng hóa Việt 
Nam. Đến nay, các hàng hóa vi phạm 
mà chủ thể quyền có đơn đến cơ quan 
chức năng đều được xử lý một cách 
đầy đủ và có kết quả. 

(Theo vov.vn) 
 

10 NĂM THỰC THI QUYỀN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ: VẪN “NẶNG” VỀ 
HÀNH CHÍNH 

Các vụ việc giải quyết tranh chấp 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt 
Nam được xử lý tại Tòa án chiếm số 
lượng không đáng kể so với các vụ 
việc được giải quyết theo cơ chế hành 
chính. Vậy đâu là nguyên nhân hiện 
trạng này? 

 
Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở 

hữu trí tuệ cho thấy, hoạt động thực thi 
quyền SHTT vẫn còn nhiều bất cập. 

Theo số liệu thực thi quyền SHTT 
của các Bộ, ngành được tổng kết theo 
Chương trình hành động 168, số 
lượng các vụ xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp (SHCN) bị các cơ 
quan thực thi xử lý bằng biện pháp 
hành chính gia tăng với tỷ lệ khá cao, 
ví dụ: số lượng các vụ xâm phạm 
quyền SHCN bị xử lý hành chính 
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trong năm 2013 có tỷ lệ tăng rất cao 
so với năm 2012, cụ thể là: 105,8% 
đối với Thanh tra Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN), 102,9% đối với 
Công an kinh tế, 136,4% đối với 
Quản lý thị trường. 

Các cơ quan thực thi quyền cũng 
có nhiều nỗ lực trong việc xử lý các 
hành vi xâm phạm quyền SHCN. 
Theo số liệu thống kê của cơ quan 
Quản lý thị trường, trong giai đoạn từ 
năm 2006 đến năm 2016, các cơ quan 
Quản lý thị trường trong cả nước đã 
tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 
đối với 179.857 vụ có liên quan đến 
hàng giả, hàng xâm phạm quyền 
SHTT. Với chức năng của cơ quan có 
thẩm quyền thanh tra, xử lý hành 
chính đối với các hành vi xâm phạm 
quyền SHCN, trong giai đoạn từ 
tháng 7/2006 đến hết tháng 6/2016, 
Thanh tra Bộ KH&CN đã tiến hành 
386 vụ thanh tra trong lĩnh vực 
SHCN, xử phạt hành chính đối với 
269 vụ. 

Theo số liệu thống kê của ngành 
tòa án, việc xử lý các vụ tranh chấp, 
xâm phạm quyền bằng biện pháp dân 
sự tại tòa án chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp 
so với hàng chục ngàn các vụ xâm 
phạm quyền bị xử lý bằng biện pháp 
hành chính và tập trung chủ yếu vào 
các tranh chấp liên quan đến lĩnh vực 
quyền tác giả, các tranh chấp trong 
lĩnh vực SHCN chiếm tỷ lệ rất thấp. 
Số lượng các vụ xâm phạm quyền bị 
xử lý về hình sự cũng không nhiều. 

Theo các chuyên gia, tuy đã có 
nhiều nỗ lực từ phía các cơ quan thực 
thi quyền SHCN, nhưng thực tế cho 
thấy tình trạng xâm phạm quyền 
SHTT ở nước ta vẫn đang diễn ra 
ngày càng phổ biến và phức tạp. Điều 
này đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể 
quyền, làm nản lòng các nhà đầu tư, 
gây tác động tiêu cực đến đời sống 
kinh tế, xã hội. 

Có thể khẳng định rằng, một trong 
những điểm yếu và thách thức lớn 
nhất của hệ thống SHCN của nước ta 
hiện nay chính là hiệu quả của hoạt 
động thực thi quyền còn thấp, chưa 
đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đặc 
biệt là việc thực thi quyền SHCN 
bằng biện pháp tư pháp. 

Nhiều cơ quan, Bộ, ngành, tổ chức 
và địa phương có chung nhận định là 
trong ba biện pháp (dân sự, hành 
chính, hình sự) được áp dụng để thực 
thi quyền SHTT ở nước ta, thì biện 
pháp hành chính chiếm vai trò chủ 
đạo. Các chế tài dân sự hoặc hình sự 
rất ít được áp dụng và không phát 
huy được hiệu quả. 

Nhiều cơ quan, địa phương cho 
rằng mức xử phạt hành chính do các 
cơ quan thực thi áp dụng hiện nay 
chưa đủ mạnh để đảm bảo tính 
nghiêm minh, không đủ sức răn đe, 
ngăn ngừa hành vi xâm phạm. Với 
cách phạt theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”, 
“phạt cho tồn tại” khiến cho tình 
trạng tái phạm xảy ra rất phổ biến, 
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gây ảnh hưởng xấu đến môi trường 
đầu tư kinh doanh, làm nản lòng các 
nhà đầu tư và chủ thể quyền, tác động 
tiêu cực đến đời sống kinh tế, xã hội. 

(Theo vietq.vn) 
 

THÁCH THỨC VỚI CÁC CHỦ 
THỂ TRONG BẢO VỆ QUYỀN 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Hiện nay, Việt Nam đã và đang 
đàm phán để ký kết nhiều hiệp định 
thương mại quốc tế có các nội dung 
liên quan bảo hộ sở hữu trí tuệ 
(SHTT). Khi tài sản trí tuệ đã được 
bảo hộ, các doanh nghiệp trong nước 
cần ý thức rõ để nâng cao kiến thức, 
cập nhật các quy định pháp luật về 
SHTT, tránh nguy cơ bị mất thương 
hiệu. 

Xu thế chung của các Hiệp định 
thương mại tự do mà Việt Nam đã và 
đang đàm phán hướng tới một hệ 
thống SHTT có mức độ bảo hộ mạnh 
mẽ, mở rộng đối tượng quyền sở hữu 
công nghiệp (SHCN). Nhất là sẽ 
minh bạch thông tin đăng ký, kéo dài 
thời gian bảo hộ sáng chế, đẩy mạnh 
thực thi quyền SHTT cả trong môi 
trường số và tăng cường thực thi 
bằng biện pháp dân sự thay dần cho 
biện pháp hành chính. Như vậy, các 
doanh nghiệp trong nước cần nhanh 
chóng cập nhật các quy định pháp 
luật, đăng ký bảo hộ quyền SHTT 
cho sản phẩm, dịch vụ để không xung 
đột với quyền SHTT của người khác. 

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, trong 

những năm gần đây, ý thức đăng ký 
bảo hộ quyền SHCN của các tổ chức, 
cá nhân trong nước đã tăng lên đáng 
kể. Cụ thể, trong khi lượng đơn đăng 
ký sáng chế/giải pháp hữu ích của 
người Việt Nam không tăng trong 
năm 2016 thì lượng đơn đăng ký kiểu 
dáng công nghiệp và nhãn hiệu lại 
tăng khoảng 15% so với năm 2015. 
Mặc dù vậy, nhiều doanh nghiệp 
trong nước chưa có ý thức đăng ký 
quyền SHCN. 

 Ðã có không ít doanh nghiệp bị 
tranh chấp về quyền SHCN đối với 
nhãn hiệu. Nhiều nhãn hiệu do không 
nộp đơn đăng ký bảo hộ, cho nên khi 
xảy ra tranh chấp rất khó xử lý. Hoặc 
một số nhãn hiệu đã được bảo hộ, 
nhưng lại sử dụng tương tự cách thức 
trình bày của nhãn hiệu được bảo hộ 
của người khác cũng tạo ra các tranh 
chấp giữa các chủ thể quyền.  

Sở hữu trí tuệ tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp phát triển bền vững. 
Thông tin SHCN giúp doanh nghiệp 
biết được hiện trạng phát triển của 
các lĩnh vực kỹ thuật liên quan để 
trên cơ sở đó phát triển sản phẩm, 
dịch vụ ở mức tiên tiến, cạnh tranh 
được với các sản phẩm cùng loại. 
Bằng cách sử dụng thông tin SHCN, 
doanh nghiệp sẽ tập trung được 
nguồn lực đầu tư một cách thích hợp, 
tránh được rủi ro trong nghiên cứu 
triển khai, tận dụng được thành quả 
sáng tạo trên thế giới, tăng khả năng 
tạo ra các sản phẩm có tính cạnh 
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tranh cao trên thị trường.  
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tài 

sản hữu hình của doanh nghiệp chỉ 
chiếm khoảng một phần tư tổng giá 
trị tài sản của doanh nghiệp. Ðiều đó 
có nghĩa là, giá trị tài sản vô hình hay 
giá trị thương hiệu của doanh nghiệp 
chiếm đến ba phần tư, cá biệt chiếm 
đến hơn 90% giá trị tài sản của doanh 
nghiệp. Chính vì vậy, việc tạo lập và 
phát triển các quyền SHTT sẽ đóng 
vai trò vô cùng quan trọng đối với sự 
phát triển của doanh nghiệp mà nếu 
bỏ qua thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ 
đánh mất lợi thế cạnh tranh trong bối 
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Theo 
Phó Cục trưởng Cục SHTT Lê Ngọc 
Lâm, bằng cách đăng ký bảo hộ 
quyền SHCN, doanh nghiệp trong 
nước có lợi thế xuất phát trước các 
đối thủ cạnh tranh trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trong suốt thời 
hạn bảo hộ. Lợi thế độc quyền một 
mặt ngăn không cho các đối thủ cạnh 
tranh sử dụng, khai thác đối tượng 
đăng ký, mặt khác cho phép doanh 
nghiệp thu lợi thông qua sự độc 
chiếm thị trường.  

Các đối tượng quyền SHCN được 
bảo hộ cũng trở thành loại tài sản trí 
tuệ có thể giao dịch thông qua các 
hình thức chuyển giao, chuyển 
nhượng để thu lợi tài chính, là nguồn 
lực để góp vốn đầu tư, là cơ sở vững 
chắc để phát triển các doanh nghiệp 
khởi nghiệp. 

(Theo nhandan.com.vn) 

 
 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Bào chế thành công thực phẩm 
chức năng ngăn ngừa bệnh răng 
miệng 

Các nhà khoa học của trường Đại 
học tự trị Coahuila (Uadec), Mexico 
đã bào chế thành công một loại thực 
phẩm chức năng dạng kẹo gôm, được 
chiết xuất từ thảo dược nhằm kiểm 
soát và điều trị bệnh nha chu và sâu 
răng. 

 
Nhà khoa học Alejandra Elizabeth 

Vargas Segura, một trong những 
người đứng đầu dự án nghiên cứu, 
cho biết đề tài khoa học trên đã được 
tiến hành trong hơn hai năm tập trung 
chủ yếu vào việc chiết xuất từ các 
loại cây thuốc nam ra những hoạt 
chất có hoạt tính sinh học giúp phòng 
ngừa các vi khuẩn gây ra các loại 
bệnh răng miệng và bào chế thành 
một loại kẹo gôm không đường. 

Trong quá trình thử nghiệm, các 
nhà nghiên cứu đã tiến hành chiết 
xuất các hoạt chất từ 15 loại cây 
thuốc nam được sử dụng nhiều trong 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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dân gian như cây lu lu (tên khoa học 
là Solanum nigrum), cây Sồi 
(Quercus rugosa), cây máu rồng 
(Croton urucurana), cây hoa trinh nữ 
(Mimosa tenuiflora) và cây hoa hồng 
Pháp (Rosa gallica). 

Trong số đó hoa hồng Rosa gallica 
chứa rất nhiều thành phần hóa học, 
đặc biệt là khi thực hiện kháng sinh 
đồ với loại hoa này đã sàng lọc ra 
được chất cefalexina với mật độ là 
32ppm (đơn vị một phần triệu), rất 
hữu hiệu để ngăn ngừa bệnh răng 
miệng. 

Bà Vargas Segura khẳng định các 
nhà nghiên cứu trường Uadec đã cho 
thử nghiệm kẹo gôm không đường 
với bệnh nhân và kết quả cho thấy 
sản phẩm này có công dụng tốt đối 
với việc điều trị các bệnh sâu răng và 
nha chu, trung bình giảm từ 30-50% 
các vi khuẩn gây ra các bệnh này. 

Theo kế hoạch, các nhà khoa học 
trường Uadec sẽ tập trung làm một số 
phân tích về sinh học phân tử để xác 
định thêm một số loại vi khuẩn khác 
mà có thể dùng các chất chiết xuất từ 
các cây thuốc trên để ngăn ngừa và 
khống chế chúng./. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 
 Thiết bị tạo ra nước uống chỉ 
bằng... ánh nắng Mặt Trời 

Phiên bản thử nghiệm tuy chỉ có 
công suất 2,8 lít nước/ngày, nhưng 
tiềm năng ứng dụng là rất lớn vì chi 
phí sản xuất không hề cao. Đặc biệt 

thiết bị này rất phù hợp cho các vùng 
khô hạn, ít người sống. 

Thiết bị của nhóm nghiên cứu đến 
từ trường ĐH California và Học viện 
MIT (Mỹ) có khả năng tạo ra đủ 
nước uống cho những ai đang sống ở 
hoang mạc. Điểm nổi bật của sản 
phẩm này là nó không dùng tới điện 
mà chỉ cần ánh nắng Mặt Trời để 
hoạt động. Tức người dùng chỉ cần 
đặt nó ra ngoài nắng và... hứng nước. 

Trên thực tế, các thiết bị tách lọc 
hơi nước từ không khí không hề mới. 
Khó khăn nằm ở chỗ chúng cần có 
ẩm độ thích hợp để có thể thu được 
lượng nước mong muốn, hoặc tốn rất 
nhiều năng lượng để bù đắp. Gần như 
không thể thu được nước khi ẩm độ 
dưới 50% mà không tốn nhiều điện. 
Còn thiết bị mới được phát triển này 
có thể thu được nước cả khi ẩm độ 
chỉ còn 20%, và không tốn điện. 

 

Lớp vật liệu màu đen (trên cùng) sẽ giải 
phóng hơi nước khi gặp nhiệt độ cao. 

Với mỗi kg MOF-801 sử dụng, 
nhóm nghiên cứu đạt được công suất 
2,8 lít nước/ngày. Con số này vừa đủ 
để một người lớn sử dụng ở những 
nơi khô hạn như các hoang mạc, nơi 
không có cơ sở hạ tầng cấp nước 
sạch. Về mặt lâu dài, nhóm nghiên 
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cứu cho biết họ có thể phát triển ra 
các hệ thống có kích thước lớn hơn, 
có thể sản xuất được nhiều nước hơn 
cho cả một cộng đồng sử dụng. 

Trong một tương lai khi hạn hán 
trở lên nặng nề vì biến đổi khí hậu, 
những vật liệu như MOF-801 có thể 
là chìa khoá giúp nhân loại giải quyết 
bài toán nước sạch vì các dòng sông 
lẫn các hồ chứa trở nên cạn kiệt do 
tình trạng quá tải dân số. 

(Theo khampha.vn) 
 
 Phương pháp mới để giảm tiếng 
ồn giao thông đường bộ 

Các nhà khoa học thuộc Đại học 
Granada (UGR), Tây Ban Nha và 
Đại học Southampton, Anh, đã thiết 
kế một phương pháp mới để giảm 
thiểu các vấn đề tiếng ồn do giao 
thông đường bộ gây ra. 

Nghiên cứu đề xuất sử dụng dữ liệu 
có sẵn từ các tổ chức chịu trách 
nhiệm về cơ sở hạ tầng. Phương pháp 
này, được gọi là “PATRON” (Các 
hành động ưu tiên chống tiếng ồn 
đường bộ), bao gồm hai giai đoạn. 
Giai đoạn đầu tiên gồm có xác định 
và cân nhắc các tiêu chí chính được 
sử dụng để ưu tiên các đoạn đường 
trong kế hoạch một cách khách quan 
và hợp lý. Trong giai đoạn thứ hai, 
chọn các phương án thích hợp cho 
từng đoạn đường. Sản phẩm cuối 
cùng là một phương pháp mà bất kỳ 
thực thể nào có thể thực hiện và giúp 
đưa ra quyết định bằng cách lựa chọn 

các giải pháp phù hợp nhất để giảm 
sự phơi nhiễm với tiếng ồn phát sinh 
trên mỗi đoạn đường, khi các khu vực 
cần hành động đã lựa chọn. 

Nó có thể dễ dàng áp dụng cho các 
giai đoạn thực hiện Hướng dẫn ồn ào 
Môi trường ở châu Âu trong thời gian 
tới, đặc biệt là hiện nay phương pháp 
CNOSSOS-EU sẽ được sử dụng làm 
phương pháp chung để lập bản đồ 
tiếng ồn chiến lược ở châu Âu từ năm 
2017 trở đi. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Phương pháp mới tái chế vật 
liệu composite sợi cacbon 

Các nhà nghiên cứu tại Trường 
Đại học Washington đã đưa ra một 
phương pháp triển vọng để tái chế 
nhựa gia cố sợi cacbon được sử dụng 
phổ biến từ máy bay hiện đại và đồ 
thể thao đến ngành công nghiệp năng 
lượng gió. 

Nhựa gia cố sợi cacbon đang xuất 
hiện ngày càng phổ biến trong nhiều 
ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành 
hàng không vì vật liệu này nhẹ và 
chắc chắn.  

Các hóa chất ăn da bị loại bỏ 
Để tái chế nhựa gia cố sợi cacbon, 

nhóm nghiên cứu chủ yếu đã mài vật 
liệu bằng phương thức cơ học hoặc 
phân tách nhựa trong điều kiện nhiệt 
độ rất cao hoặc bằng hóa chất mạnh 
để thu hồi sợi cacbon đắt tiền. Tuy 
nhiên, thông thường, sợi cacbon bị 
hỏng trong quá trình này. Các hóa 
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chất ăn da được sử dụng trong quy 
trình rất nguy hiểm và khó xử lý. 
Chúng còn phá hủy nhựa nền trong 
vật liệu composite, tạo ra hỗn hợp 
hóa chất và làm phát sinh chất thải bổ 
sung. 

Hóa chất nồng độ nhẹ và nhiệt độ 
thấp 

Trong dự án nghiên cứu, Jinwen 
Zhang, Giáo sư tại Trường Kỹ thuật 
cơ học và vật liệu cùng nhóm nghiên 
cứu đã phát triển được phương pháp 
tái chế hóa học, sử dụng axit nồng độ 
nhẹ làm chất xúc tác trong ethanol 
lỏng ở nhiệt độ tương đối thấp để 
phân tách nhựa nhiệt cứng. Để phân 
tách vật liệu một cách hiệu quả, các 
nhà khoa học đã tăng nhiệt độ của vật 
liệu để chất lỏng chứa chất xúc tác có 
thể thâm nhập vào vật liệu composite 
và phá vỡ cấu trúc phức tạp.  

Bảo quản sợi cacbon để tái sử 
dụng 

Nhóm nghiên cứu có thể bảo quản 
sợi cacbon cũng nhự vật liệu nhựa 
dưới dạng hữu ích để dễ dàng tái sử 
dụng. Bên cạnh đó, các nhà khoa học 
đã xin cấp sáng chế và đang tìm cách 
thương mại hóa phương pháp mới tái 
chế vật liệu composite sợi cacbon. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Tử cung nhân tạo nuôi bào thai 
cừu, công nghệ mới của y học thế 
giới 

Mới đây, các nhà khoa học đã mở 
ra một bước đột phá lớn trong nghiên 

cứu y học đó là chế tạo thành công tử 
cung nhân tạo. Tử cung này đã có thể 
giúp những chú cừu sinh non phát 
triển bình thường. 

Hiện tại, tình trạng sinh non xảy ra 
khá nhiều và đây cũng là nguyên 
nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ sơ 
sinh và nó cũng tác động xấu tới sức 
khỏe của trẻ khiến những đứa trẻ 
được sinh ra yếu ớt. Theo đánh giá 
thì trên thế giới có khoảng 6% trẻ sơ 
sinh, tức là 30.000 trẻ em được sinh 
non, sinh ra vào thời điểm trước hoặc 
trong tuần thứ 28 của thai kỳ. Trước 
tình trạng này, các bác sĩ mong muốn 
tìm ra một phương pháp giúp nuôi 
sống những đứa trẻ sinh thiếu tháng. 

Không chỉ vậy, các nhà khoa học 
còn đưa hệ thống giúp lưu thông máu 
và trao đổi CO2 lấy O2 vào tử cung 
nhân tạo. Mạch máu rốn của bào thai 
được kết nối với một hệ thống tuần 
hoàn, nơi dưỡng chất và oxi được đưa 
vào nuôi sống cơ thể. 

 
Tử cung nhân tạo nuôi bào thai cừu, công 

nghệ mới của y học thế giới 

Con vật được đưa vào thí nghiệm 
chính là những chú cừu non. Những 
chú cừu này đang ở ngày 105 tới 120 
của thai kỳ, tương đương trẻ sơ sinh 
trong tuần 22 tới 24 và sẽ được đưa 
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vào nuôi dưỡng trong những chiếc túi 
nhựa chứa đầy chất lỏng giống như 
đang trong bụng mẹ. Sau hơn 4 tuần, 
những bào thai này đã có phổi, não, 
các cơ quan trong và ngoài cơ thể.  

Tác giả của công trình cũng thừa 
nhận não người và não cừu phát triển 
với tốc độ khác nhau nên cần những 
nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi nghiên 
cứu này được áp dụng trên người. 
Thử nghiệm đầu tiên trên người dự 
kiến diễn ra sau khoảng 3 năm. Nếu 
thành công thì tử cung nhân tạo sẽ 
tiếp tục được phát triển với kỳ vọng 
tạo ra cơ hội sống cho những đứa trẻ 
sinh thiếu tháng. 

(Theo sohuutritue.vn) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Lão ngư đam mê chế tạo máy 
nông nghiệp 

Ở tuổi 64, lão ngư Huỳnh Tiển ở xã 
Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 
Định, vẫn luôn không ngừng sáng tạo 
phục vụ cuộc sống. Những máy móc 
nông nghiệp do ông sáng chế đều 
được bà con quanh vùng ứng dụng 
rất nhiều và cho năng suất lao động 
cao. 

 
Ông Huỳnh Tiển (áo trắng) sử dụng máy lên 

luống trên thực địa.  

Năm 2012, ông mày mò tìm hiểu 
rồi lắp ráp một chiếc máy tuốt lạc để 
vợ sử dụng. Thấy kết quả tốt, năm 
2013 ông tiếp tục nghiên cứu sáng 
chế ra máy gieo hạt đẩy bằng tay. 
Năm 2014, ông Tiển cải tiến lại 
khung máy để gắn chiếc máy gieo hạt 
lạc vào máy cày tay công suất 7CV. 
Với tốc độ của máy là 35 m/phút (chỉ 
bằng 1/2 tốc độ đi bộ) gieo được bốn 
hàng một lúc, mỗi sào (500m²) cần 
30 phút là gieo xong và chỉ tốn 1/3 lít 
xăng cho động cơ kéo. 

Máy thay thế được 7-9 người gieo 
thủ công. Nhận thấy lợi ích thiết thực, 
nhiều người dân trong huyện đã tìm 
đến mua máy gieo hạt lạc của ông 
Tiển về sử dụng, với giá 3 triệu 
đồng/chiếc. Năm 2015, ông Tiển tiếp 
tục đam mê chế tạo với việc sáng chế 
ra chiếc máy lên luống. Do điều kiện 
địa phương, đất sản xuất nông nghiệp 
chủ yếu là đất cằn lên luống để trồng 
các loại cây họ đậu, hành, ớt nên ông 
đã chế tạo, lắp thêm các bộ phận vào 
máy Honda cũ để trở thành máy lên 
luống. 

Các bộ phận được gia công thêm 
gồm lưỡi lên luống bằng sắt, bánh 
lồng để di chuyển trên đất vườn và 
chảo cày hình chóp nón để gạt đất. 
Mỗi đường cày sẽ tạo thành một 
luống có thể tùy chỉnh kích thước, độ 
rộng của đáy rãnh khoảng 13cm, độ 
rộng của luống khoảng 35cm. 

Khi sử dụng máy lên luống, với 
mỗi lít xăng có thể cày được hơn 3 
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sào đất trong 1,5 giờ, tiết kiệm rất 
nhiều thời gian và công sức. Mỗi 
chiếc máy lên luống như vậy được 
ông Tiển bán với giá 9,5 triệu đồng, 
hiện đã bán được 6 chiếc. 

Với những nỗ lực của mình, năm 
2014 ông Huỳnh Tiển đã đạt giải Nhì 
cuộc thi sáng tạo nhà nông tỉnh Bình 
Định với máy gieo hạt lạc, năm 2015 
tiếp tục đạt giải Ba cuộc thi này với 
máy lên luống.  

 (Theo baomoi.com) 
 
 Sáng chế thiết bị hỗ trợ cho 
người bị chấn thương chân 

Sáng chế thiết bị hỗ trợ cho người 
bị chấn thương chân của nhóm sinh 
viên trường Cao đẳng Công nghệ Đà 
Nẵng đã giúp ích rất nhiều cho 
những người gặp tai nạn có thể di 
chuyển như bình thường. Sáng chế 
này cũng đã được chọn đại diện tham 
gia Hội thi sáng tạo châu Á được tổ 
chức tại Singapore. 

Với mong muốn giúp cho những 
người gặp tai nạn ở chân có thể vận 
động trở lại nhanh chóng, nhóm sinh 
viên trường Cao đẳng Công nghệ Đà 
Nẵng đã sáng chế ra sản phẩm hỗ trợ 
có tên “Thiết bị hỗ trợ chân dành cho 
người bị tai nạn”. Vượt qua nhiều 
sáng chế khác, sản phẩm này đã được 
chọn đại diện cho khu vực miền 
Trung tham gia Hội thi sáng tạo châu 
Á được tổ chức tại Singapore tới đây. 
Đây là sản phẩm Hỗ trợ an toàn cho 
người có chấn thương chân do các em 

sinh viên Đình Tươi, Phương Uyên, 
Lê Hiệp sáng chế. Với thiết kế nhỏ 
gọn, thiết bị này cảnh báo sớm cho 
những người có chấn thương về 
xương ở chân, khi có sự vận động 
quá sức dẫn đến tổn thương hệ 
xương.  

Sản phẩm gồm 3 phần chính: cảm 
biến gia tốc, cảm biến nghiêng và 
một mô tơ được hiển thị bằng các chỉ 
số trên máy tính. Được thiết kế như 
một thiết bị cảnh báo sớm khi người 
dùng vận động quá mức cho phép 
cảm biến sẽ nhận biết, truyền về mô 
tơ để giữ cho chân không vận động 
mạnh. 

 Nhờ vào sự sáng tạo hữu ích, mới 
lạ và độc đáo, sản phẩm này đã được 
chọn là đại diện cho các sáng chế của 
sinh viên khu vực miền Trung tham 
dự Hội thi Sáng tạo châu Á dành cho 
sinh viên tại Singarpore trong thời 
gian sắp tới.  

Bằng việc tìm tòi, vận dụng những 
kiến thức được học trên giảng đường 
áp dụng vào thực tế để làm ra sản 
phẩm có tính ứng dụng của các bạn 
trẻ này là rất quý trong lúc rất nhiều 
kiến thức lý thuyết hiện nay chưa 
được nhiều sinh viên vận dụng vào 
đời sống. 

(Theo sohuutrotue.net) 
 

 Nhà sáng chế chân đất 
Lê Tất Dũng (SN 1965, trú thôn 

Phú Lộc, xã Đại An, Đại Lộc, Quảng 
Nam) đã mày mò, tự nghiên cứu, 



                                          Số 195 - 5/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 15 
 

sáng chế ra máy cày đa năng để giải 
phóng sức lao động cho bà con nông 
dân... 

 
Hoàn thiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị 
cho ra lò chiếc máy cày đa năng của “kỹ sư 

chân đất” Lê Tất Dũng 

Hằng ngày ông Dũng cứ mày mò 
bên máy hàn, các loại máy móc, thiết 
bị nhằm tiếp tục sáng chế ra những 
cái máy mới hơn, hiện đại hơn để tiếp 
tục giúp cho bà con nông dân quê 
mình. 

Chiếc máy cày đa năng của ông 
Dũng có cấu tạo gồm: Tay cầm lái 
như xe máy, bánh lồng làm bằng hai 
vành xe máy có lưỡi bám đất khi vận 
chuyển, động cơ xe máy 110 phân 
khối, hệ thống sên xích tải có chức 
năng giảm vòng quay bánh xe tăng 
sức kéo cho lưỡi cày hệ thống côn ga 
và phanh bằng tay, bình chứa xăng 
tận dụng bằng chai nước suối, bình 
điện (6V, 5A) dùng để đề khởi động 
máy. Khung sườn máy cày làm bằng 
sắt V5 hàn nối theo cấu tạo xe lôi, 
chính giữa khung sườn sắt có một 
bánh xe định vị cân đối giữa bánh 
lồng mà chiếc cày, cày sâu hoặc nông 
là nhờ vào bánh xe định vị này. 

Đến nay nông dân khắp nơi đã mua 
máy cày của ông về sử dụng và 25 

chiếc đã bán ra thị trường. Giá bán 
mỗi chiếc 2,5 triệu đồng, trừ các chi 
phí, mỗi chiếc (mỗi chiếc máy cày 
hiện nay ông làm từ 5-7 ngày là 
xong) ông lời từ 500-700 ngàn đồng. 
Dù là thu nhập không bao nhiêu, 
nhưng thấy bà con nông dân vui và 
tiết kiệm được thời gian, công việc 
ruộng vườn là lòng thấy vui hơn. 

 (Theo dantri.com) 
 

 Sáng chế thiết bị cảnh báo hành 
vi vượt đèn đỏ khi tham gia giao 
thông 

Nhận thấy vấn đề an toàn giao 
thông đang rất phức tạp nên 2 em 
học sinh đã quyết định sáng chế thiết 
bị cảnh báo hành vi vượt đèn đỏ và 
hành vi dừng không đúng nơi quy 
định. Thiết bị hữu ích này sẽ giúp ích 
rất nhiều trong việc giảm thiểu tai 
nạn. 

 
2 em học sinh là Phạm Minh Hiếu 

và Trần Thế Vinh đã quyết định sáng 
chế ra một thiết bị cảnh báo hành vi 
vượt đèn đỏ và dừng không đúng nơi 
quy định nhằm giúp giảm thiểu các 
vụ tai nạn giao thông. Cả 2 em học 
sinh này hiện đều đã trở thành sinh 
viên của Trường ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật TP HCM và vẫn đang dần hoàn 
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thiện sáng chế của mình. 
Được biết, để sáng chế ra thiết bị 

này, Hiếu và Vinh đã sử dụng mạch 
điều khiển điện tử sử dụng quang trở. 
Nguồn năng lượng giúp thiết bị hoạt 
động chính là nguồn điện tại các trụ 
đèn tín hiệu giao thông và khi đèn 
giao thông hoạt động thì thiết bị cũng 
hoạt động theo để tạo sự nhịp nhàng. 

Sau khi sáng chế thiết bị thành 
công, điều mà Vinh và Hiếu mong 
muốn đó là có nhà đầu tư kết hợp để 
sản xuất thiết bị đại trà, từ đó phối 
hợp với các ngành chức năng triển 
khai trong thực tế nhằm góp phần 
giải quyết một số vấn nạn giao thông 
tồn tại lâu nay. 

(Theo sohuutrotue.net) 
 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC PHÊ 
DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG 
NĂNG LỰC QUẢN LÝ VÀ THỰC 
THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT 
BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, 
QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NĂM 
2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 
2025  

Ngày 20/1/2017, Theo đề nghị của 
 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, Chính phủ đã ban hành 
Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 
tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần 
thứ chín Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI về xây dựng và phát 

triển văn hóa, con người Việt Nam 
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
đất nước với những điều sau: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án Tăng 
cường năng lực quản lý và thực thi có 
hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác 
giả, quyền liên quan đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2025 (sau đây 
gọi tắt là Đề án), với nội dung chính 
như sau: 

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu tổng quát 
Tạo chuyển biến, nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý 
và thực thi pháp luật về quyền tác 
giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng 
tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và 
khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, 
ghi hình và chương trình phát sóng có 
giá trị phục vụ công chúng, đóng góp 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội và hội nhập quốc tế của đất nước. 

2. Mục tiêu cụ thể 
a) Đến năm 2020: 
- Hệ thống các cơ quan quản lý và 

thực thi pháp luật về quyền tác giả, 
quyền liên quan từ Trung ương đến 
địa phương được củng cố, kiện toàn, 
đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ; 
trong đó tập trung vào các tỉnh, thành 
phố trọng điểm hình thành các ngành 
công nghiệp văn hóa. 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký 
quyền tác giả, quyền liên quan. 

- 70% cán bộ quản lý và thực thi 
pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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quan từ trung ương đến địa phương 
được tham gia chương trình tập huấn 
nghiệp vụ. 

- Khoảng 500 lượt người là các chủ 
thể quyền tác giả, quyền liên quan 
được tham dự các lớp tập huấn về 
quyền tác giả, quyền liên quan mỗi 
năm. 

b) Phấn đấu đến năm 2025: 
- 100% các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương có cán bộ kiêm 
nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và 
thực thi pháp luật về quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký 
quyền tác giả, quyền liên quan. 

- 100% cán bộ quản lý và thực thi 
pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 
quan từ trung ương đến địa phương 
được tham gia chương trình tập huấn 
nghiệp vụ. 

- Khoảng 700 lượt người là các chủ 
thể quyền tác giả, quyền liên quan 
tham dự các lớp tập huấn về quyền 
tác giả, quyền liên quan mỗi năm. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
1. Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn 
thiện các quy định của pháp luật về 
quản lý và thực thi quyền tác giả, 
quyền liên quan trong hệ thống pháp 
luật hiện hành, bảo đảm phù hợp 
thông lệ quốc tế. 

2. Tăng cường năng lực quản lý và 
thực thi 

a) Biên soạn cẩm nang tuyên 

truyền, tài liệu hỏi đáp về quản lý và 
thực thi pháp luật quyền tác giả, 
quyền liên quan; 

b) Đào tạo bồi dưỡng kiến thức, 
chuyên môn nghiệp vụ, trong đó tập 
trung vào đội ngũ cán bộ trực tiếp 
làm công tác quản lý và thực thi pháp 
luật về quyền tác giả, quyền liên quan 
từ trung ương đến địa phương; 

c) Bố trí nhân lực làm công tác 
quản lý và thực thi pháp luật về 
quyền tác giả, quyền liên quan tại địa 
phương, trong đó Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh có cán bộ chuyên 
trách; 

d) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ 
chức đại diện tập thể quyền tác giả, 
quyền liên quan trong hoạt động thực 
thi pháp luật về quyền tác giả, quyền 
liên quan, bảo đảm công khai, minh 
bạch, hướng tới hoạt động chuyên 
nghiệp. 

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin và hợp tác quốc tế 

a) Xây dựng Bộ cơ sở dữ liệu quốc 
gia về tài sản quyền tác giả, quyền 
liên quan theo thông lệ quốc tế; bộ 
công cụ phần mềm quản lý và tra cứu 
phát hiện vi phạm trên Internet. 

b) Liên thông giữa cơ sở dữ liệu về 
đăng ký quyền tác giả, quyền liên 
quan với Hệ thống dữ liệu của các cơ 
quan thực thi, tạo thuận lợi trong 
kiểm tra, phát hiện vi phạm pháp luật 
về quyền tác giả, quyền liên quan. 

c) Áp dụng dịch vụ hành chính 
công trực tuyến đối với hoạt động 
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đăng ký quyền tác giả, quyền liên 
quan đáp ứng yêu cầu cải cách thủ 
tục hành chính. 

d) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế. 
Tranh thủ sự hỗ trợ của các quốc gia 
và tổ chức quốc tế để tiến tới ký kết 
các chương trình hợp tác, hỗ trợ kỹ 
thuật và tham gia toàn diện vào các 
Điều ước quốc tế về quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức và ý thức chấp hành pháp luật 
cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ 
chức khai thác, sử dụng và công 
chúng 

a) Tích cực, thường xuyên tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao 
nhận thức cho các đối tượng liên 
quan về các quyền lợi, trách nhiệm, 
chế tài xử phạt đối với các hành vi vi 
phạm pháp luật về quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

b) Tổ chức các chương trình hoạt 
động tương tác; huy động xã hội hóa 
trong công tác truyền thông để nâng 
cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp 
luật về quyền tác giả, quyền liên qua. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ 
ÁN 

1. Kinh phí thực hiện Đề án gồm: 
Ngân sách nhà nước, đóng góp của 
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước và các nguồn huy động hợp 
pháp khác. 

2. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà 
nước được cấp trong dự toán chi 
thường xuyên hàng năm theo phân 

cấp ngân sách hiện hành. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
a) Chủ trì xây dựng kế hoạch và 

triển khai các nội dung thực hiện Đề 
án; đôn đốc các Bộ, ngành liên quan 
và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương triển khai 
thực hiện Đề án được duyệt. 

b) Rà soát, nghiên cứu, đề xuất 
hoặc kiến nghị các cơ quan liên quan 
đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung để 
ban hành theo thẩm quyền hoặc trình 
cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, 
chính sách về quản lý và thực thi 
pháp luật quyền tác giả, quyền liên 
quan…(Còn nữa) 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo trong thanh niên 

Chiều 19/4, tại Hà Nội, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh Bộ KH&CN đã 
tổ chức Hội thảo “Đổi mới sáng tạo, 
hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp và vai 
trò xung kích của thanh niên”. Đây là 
một trong những hoạt động thiết thực 
chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, 
Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, chào 
mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí 
Nguyễn Quốc Thái - Bí thư Đoàn Bộ 
cho biết, ngày 18/5/2016 Thủ tướng 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Chính phủ đã ban hành Quyết định 
844/ QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề 
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 
2025”. Bộ KH&CN được Đảng và 
Nhà nước giao quản lý về hoạt động 
khởi nghiệp và khởi nghiệp gắn với 
đổi mới sáng tạo. 

Bộ KH&CN bước đầu đã triển khai 
nhiều hoạt động, trong thời gian tới 
sẽ mở rộng, phổ biến các hoạt động 
trên bình diện cả nước. Hội thảo “Đổi 
mới sáng tạo, hỗ trợ sinh thái khởi 
nghiệp và vai trò xung kích của thanh 
niên” được tổ chức sẽ góp phần chia 
sẻ đến các đoàn viên, thanh niên 
thuộc Bộ các xu hướng mới đang tác 
động mạnh mẽ đến nền kinh tế, vấn 
đề khởi nghiệp, những nhận định về 
vị trí của đội ngũ đoàn viên, thanh 
niên khu vực công và vai trò của 
đoàn viên thanh niên trong thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo, hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp. 

Qua buổi Hội thảo, các đoàn viên, 
thanh niên đã phần nào thấy được 
bức tranh tổng thể của hệ sinh thái 
khởi nghiệp, những nhận định về vị 
trí của đội ngũ đoàn viên, thanh niên 
khu vực công đang ở đâu trong “bức 
tranh” hệ sinh thái khởi nghiệp từ đó 
giúp các đoàn viên, thanh niên thấy 
rõ vị trí và vai trò của mình trong 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 Còn nhiều tổ chức mạo danh 

trong hoạt động Sở hữu trí tuệ 
Các nước phát triển như châu Âu 

và Mỹ, luật về bảo hộ Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) đã có từ hàng trăm năm nay. 
Trong các hiệp định thương mại quốc 
tế song phương và đa phương hiện 
nay, bảo hộ SHTT luôn là một nội 
dung chính yếu. 

Việt Nam đã có hệ thống văn bản 
pháp luật và dưới luật đáp ứng đầy đủ 
các tiêu chuẩn về bảo hộ SHTT theo 
quy định của WTO. Tuy nhiên, việc 
thi hành Luật SHTT ở Việt Nam chưa 
thực sự hiệu quả. Một trong các 
nguyên nhân là người tiêu dùng và 
các doanh nghiệp, nhất là các doanh 
nghiệp khởi nghiệp còn thiếu kiến 
thức cũng như sự quan tâm đúng mức 
đến vấn đề SHTT. 

 
Đại diện các tổ chức trung gian tư vấn cho 

các doanh nghiệp về SHTT. 
Ngày hội tư vấn SHTT là một 

trong các hoạt động cho các bạn trẻ, 
các doanh nghiệp khởi nghiệp hiểu 
được giá trị của SHTT. Ban tổ chức 
và các doanh nghiệp, tổ chức hoạt 
động trong lĩnh vực về SHTT đã thực 
hiện tư vấn, trả lời hàng trăm câu hỏi 
của các doanh nghiệp trẻ. Các doanh 
nghiệp khởi nghiệp có thể nhận được 
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nhiều sự hỗ trợ, thậm chí tư vấn hoàn 
toàn miễn phí từ Sở KH&CN. 

Với sự đồng hành của những 
chuyên gia và tổ chức trung gian 
trong lĩnh vực SHTT, các doanh 
nghiệp sẽ có sự đánh giá chính xác, 
cụ thể về giá trị doanh nghiệp cũng 
như có kế hoạch, hành động hiệu quả 
để bảo vệ các tài sản trí tuệ của mình. 
Ngoài ra, nhờ các tổ chức trung gian, 
doanh nghiệp có thể hạn chế, giảm 
thiểu tối đa các chi phí để xử lý khi 
xảy ra tranh chấp về SHTT. 

Bên cạnh bản thân các doanh 
nghiệp, các tổ chức trung gian, sự 
tham gia của chính phủ và các cơ 
quan chức năng là một điều kiện 
không thể thiếu bảo đảm cho sự hiệu 
quả của các hoạt động về 
SHTT. Theo phản ánh của một số 
doanh nghiệp, tổ chức trung gian rất 
bức xúc về hiện tượng một số tập thể, 
cá nhân mạo danh các cơ quan về 
SHTT và mong muốn Cục SHTT 
cũng như các cơ quan chức năng vào 
cuộc xử lý tình trạng này. 

Dù Việt Nam đã có hệ thống văn 
bản và quy định đáp ứng được các 
tiêu chuẩn về bảo hộ SHTT theo quy 
định của WTO nhưng trong thực tế 
thực thi các hoạt động SHTT vẫn còn 
nhiều hạn chế. Trong đó một số hạn 
chế nổi bật như luật SHTT chưa có vị 
trí xứng đáng trong hệ thống luật, 
một số quy định chưa thực sự rõ ràng 
hay thời gian nhận và giải quyết đơn 
xin còn chậm, số lượng và chất lượng 

các cán bộ có liên quan đến SHTT 
còn chưa đáp ứng được nhu cầu ...  

Những năm gần đây, với sự nỗ lực 
chính phủ và các cơ quan chức năng, 
chất lượng thực thi hoạt động SHTT 
đã có nhiều tiến bộ đáng ghi nhận. 
Điều này làm cơ sở cho mục tiêu mà 
phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt ra: 
Đưa SHTT của Việt Nam vươn lên vị 
trí thứ 2 trong ASEAN. 

(Theo khampha.vn) 
 

 Để khởi nghiệp thành công 
không thể thiếu sở hữu trí tuệ 

Để khởi nghiệp thành công, một 
trong các yếu tố then chốt là đơn vị, 
cá nhân hoặc tổ chức khởi nghiệp 
phải có trong tay Sở hữu trí tuệ 
(SHTT - IP) các phát minh, sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp... về loại sản 
phẩm do mình làm ra. 

 
Ông Nguyễn Khắc Thanh, PGĐ Sở KHCN 

TP.HCM, khai mạc Ngày hội Sở Hữu Trí Tuệ 
2017. 

Điều đó không chỉ giúp doanh 
nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm mà 
còn hạn chế cạnh tranh đến từ các đối 
thủ không có SHTT về sản phẩm. 
Đó là ý kiến của LS. Nguyễn Văn 
Viễn, nguyên Phó cục trưởng Cục 
SHTT và hiện đang là Giám đốc 
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Trung tâm Tư vấn SHTT và Đầu tư 
(LUVINA). 

Nhưng làm sao để đăng ký SHTT 
cho sản phẩm thì không phải ai cũng 
biết. Từ đó phát sinh nhu cầu được tư 
vấn để đăng ký SHTT. Đây cũng 
chính là vấn đề nổi cộm nhất trong 
buổi tọa đàm mở diễn ra vào sáng 
nay, với hàng loạt các câu hỏi xoay 
quanh việc tư vấn SHTT trên địa bàn 
TP.HCM nói riêng và cả nước nói 
chung. Theo thống kê của Cục 
SHHT, hiện cả nước đang có 183 tổ 
chức đại diện Sở hữu Công nghiệp 
đang hoạt động với 273 người có thẻ 
đại diện. Riêng TP.HCM có 44 tổ 
chức đại diện. 

Ngoài ra, các tổ chức đại diện có 
trụ sở ở Hà Nội cũng đã mở thêm văn 
phòng đại diện hoặc chi nhánh ở 
TP.HCM. Từ đó nâng tổng số tổ chức 
đại diện Sở hữu Công nghiệp hợp 
pháp ở đầu tàu phía Nam lên 50 đơn 
vị. 

Cục SHTT nhận định, đa số các tổ 
chức được cấp thẻ đều làm tốt công 
việc của mình. Nhưng vẫn có vài tổ 
chức hoạt động chưa hiệu quả, chưa 
đáp ứng được nhu cầu của người cần 
tư vấn và làm lãng phí thời gian của 
họ không cần thiết. Theo ý kiến của 
Cục, số lượng tư vấn viên Sở hữu 
Công nghiệp tham gia ngày càng 
nhiều hơn song đa số chưa nắm chắc 
kiến thức chuyên môn đã hành nghề 
tư vấn, dẫn đến tình trạng trên. Bên 
cạnh đó, đã xuất hiện tình trạng có 

những đơn vị, tổ chức mạo danh các 
cơ quan chức năng để lừa đảo khách 
hàng, khiến việc đăng ký SHTT của 
nhiều người lâm vào bế tắc. 

Trước câu hỏi, làm sao để người 
dân tiếp cận được dịch vụ tư vấn tốt 
hơn, bà Trương Thùy Trang, nguyên 
Trưởng phòng SHTT, nguyên PGĐ 
Sở KHCN TP.HCM, cho rằng muốn 
xây dựng một hệ thống tư vấn chuyên 
nghiệp, phải dựa trên kết nối từ 3 
phía - nhà nước, doanh nghiệp và các 
tổ chức tư vấn. 

Trước hết, tổ chức tư vấn phải là 
các đơn vị đã có kinh nghiệm, biết 
cách tư vấn tốt nhất, hiệu quả nhất để 
khách hàng có thể sớm đăng ký 
SHTT. Các tổ chức này sẽ được lên 
cơ sở dữ liệu để người dân có thể 
tham khảo. Kế đó, cần có danh sách 
các doanh nghiệp đã đăng ký thành 
công SHTT, đã đạt được thành tựu 
trong kinh doanh để làm cơ sở tham 
chiếu cho các doanh nghiệp khác. 

Sau cùng, bà Vân nhấn mạnh vai 
trò kết nối của nhà nước trong việc 
cung cấp các thông tin trên, đặc biệt ở 
hình thức online chứ không chỉ dựa 
vào các buổi hội thảo offline. Các 
chương trình và hoạt động liên quan 
tới SHTT của nhà nước cũng phải 
thường xuyên được cập nhật trên các 
trang web của Sở hay Cục để người 
dân nắm rõ. Kết thúc buổi tọa  

đàm, các chuyên gia cho rằng cần 
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên 
truyền về SHTT, nhất là trường ĐH, 
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Học viện. Tuy đã có một số nơi thành 
lập phòng SHTT của riêng mình 
nhưng vẫn còn nhiều cơ sở khác xem 
nhẹ vấn đề này. 

Các chuyên gia cũng đề nghị, cần 
học tập thêm kinh nghiệm của nước 
khác, nhất là các nước mạnh về 
SHTT. Đặc biệt, công tác đào tạo 
chuyên gia tư vấn cũng phải hiệu quả 
hơn để giảm thiểu tình trạng thiếu 
năng lực chuyên môn trong công tác. 

 (Theo khampha.vn) 
 
 Các startup cần sớm bảo hộ tài 
sản trí tuệ  

Theo Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), 
các doanh nghiệp, startup nên sớm 
đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, kể cả 
đăng ký bảo hộ sáng chế ở thị trường 
nước ngoài. 

Tại hội thảo liên quan tới quyền 
bảo hộ, đăng ký sáng chế trong khởi 
nghiệp sáng tạo do Cục SHTT (thuộc 
Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức 
tại TPHCM ngày 25-4, các chuyên 
viên của Cục đã cung cấp thông tin, 
quy định pháp luật về bảo hộ sáng 
chế, trả lời thắc mắc của doanh 
nghiệp, cá nhân… về SHTT. 

Ông Phan Ngân Sơn, Phó cục 
trưởng Cục SHTT cho biết Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Cục SHTT 
đang triển khai nhiều giải pháp nhằm 
tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho hoạt 
động khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó 
bao gồm hoạt động tư vấn, hỗ trợ các 
đơn vị khởi nghiệp đăng ký, bảo hộ 

quyền SHTT. 
Các chuyên gia của Cục SHTT 

cũng lưu ý doanh nghiệp, đặc biệt là 
các startup về việc sớm đăng ký bảo 
hộ tài sản trí tuệ, sáng chế… nhằm 
bảo vệ quyền lợi của mình. Các 
doanh nghiệp cũng có thể đăng ký 
bảo hộ sáng chế ở thị trường nước 
ngoài thông qua kênh trực tiếp hoặc 
nộp đơn bảo hộ sáng chế qua hệ 
thống nộp đơn PCT (hiệp ước hợp tác 
quốc tế về bằng sáng chế). 

Cục SHTT cũng cho biết, khi Việt 
Nam tham gia các hiệp định thương 
mại tự do quốc tế, các doanh nghiệp 
trong nước sẽ có cơ hội đưa sản phẩm 
ra thị trường nước ngoài và phải cạnh 
tranh với doanh nghiệp nước ngoài. 
Đến lúc này, việc bảo hộ tài sản 
SHTT, trong đó bao gồm các sáng 
chế sẽ trở nên cần thiết. 

Tại hội thảo, một số khách tham dự 
quan tâm tới việc Cục SHTT sẽ ứng 
dụng công nghệ thông tin (CNTT) 
như thế nào trong việc quản lý, đăng 
ký bằng sáng chế, thẩm định sáng 
chế… Đặc biệt, các doanh nghiệp, 
trường đại học… mong muốn rút 
ngắn thời gian thẩm định nội dung và 
cấp bằng sáng chế… 

Ông Trần Giang Khuê, Phó trưởng 
Văn phòng đại diện Cục SHTT chia 
sẻ, khởi nghiệp sáng tạo là doanh 
nghiệp phát triển dựa trên một công 
nghệ mới (sáng chế khoa học) hoặc 
một hình thức kinh doanh mới. Tại 
Việt Nam đã xuất hiện một số phát 
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minh khoa học hữu ích dựa trên nhu 
cầu sử dụng của nông dân, doanh 
nghiệp… và các sáng chế này cần 
phải đăng ký sớm. 

(Theo thesaigontimes.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Công bố Quyết định công nhận 
nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tài 
Nguyên Thạnh Trị” 

Việc xây dựng thành công nhãn 
hiệu chứng nhận “Gạo Tài Nguyên 
Thạnh Trị” là cơ sở pháp lý tạo tiền 
đề cho phát triển thương hiệu. Đây là 
điều kiện, cơ hội tốt cho huyện Thạnh 
Trị giới thiệu, quảng bá sản phẩm 
“Gạo Tài nguyên Thạnh Trị” ra thị 
trường và có ý nghĩa quan trọng 
trong việc thúc đẩy hoạt động sản 
xuất theo quy hoạch, mang lại hiệu 
quả cao cho nông dân và bảo vệ lợi 
ích người tiêu dùng. 

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ 
công bố Quyết định công nhận nhãn 
hiệu chứng nhận “Gạo Tài Nguyên 
Thạnh Trị” thuộc kết quả dự án “Tạo 
lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận “Gạo Tài nguyên Thạnh 
Trị” dùng cho sản phẩm gạo tài 
nguyên của huyện Thạnh Trị, tỉnh 
Sóc Trăng”. Sự kiện diễn ra chiều 
ngày 25/4/2017 do UBND huyện 
Thạnh Trị phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc 
Trăng tổ chức. 

Thời gian qua, công tác tạo lập, 
phát triển và quảng bá thương hiệu 

cho lúa gạo Việt Nam nói chung, 
thương hiệu gạo tỉnh Sóc Trăng nói 
riêng đã được các cấp bộ, địa phương 
liên quan quan tâm chỉ đạo, triển khai 
thực hiện nhằm nâng cao giá trị của 
hạt gạo, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ 
trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, 
hiện nay gạo xuất khẩu vẫn chưa 
được tiêu chuẩn hóa, không thuần 
nhất về giống,... Trên thực tế, gạo có 
nhãn hiệu Tài Nguyên Thạnh Trị 
muốn bán được giá phải đạt những 
tiêu chuẩn cụ thể như: chiều dài, 
đường kính, độ trong, độ bóng, tỷ lệ 
bạc bụng, tỷ lệ hạt gẫy, độ ẩm, tạp 
chất, hàm lượng các chất, mùi 
thơm,… 

Nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng 
hiện có, nâng cao hiệu quả sản xuất, 
sức cạnh tranh của gạo Tài Nguyên 
trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, 
trước yêu cầu ngày càng cao của 
người tiêu dùng, ngày 29/7/2014 Chủ 
tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban 
hành Quyết định số 768/QĐHC-
CTUBND phê duyệt dự án “Tạo lập, 
quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng 
nhận “Gạo Tài nguyên Thạnh Trị” 
dùng cho sản phẩm gạo tài nguyên 
của huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 
Trăng”.  

Việc xây dựng thành công nhãn 
hiệu chứng nhận “Gạo Tài Nguyên 
Thạnh Trị” là cơ sở pháp lý tạo tiền 
đề cho phát triển thương hiệu - vấn 
đề mang tính chiến lược lâu dài và 
đồng bộ giữa chất lượng và số lượng 



                                          Số 195 - 5/2017 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 24 
 

của sản phẩm; là điều kiện, cơ hội tốt 
cho huyện Thạnh Trị giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm “Gạo Tài nguyên 
Thạnh Trị” ra thị trường và có ý 
nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy 
hoạt động sản xuất theo quy hoạch, 
mang lại hiệu quả cao cho nông dân; 
bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Đồng 
thời đây cũng là cơ hội tập hợp được 
các nông dân trồng lúa, các doanh 
nghiệp kinh doanh “Gạo Tài nguyên 
Thạnh Trị” thành một tập thể thống 
nhất đảm bảo quyền lợi chung, phát 
huy sức mạnh tập thể, nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, giá trị sản 
phẩm cũng như mở rộng thị trường 
tiêu thụ, góp phần tích cực vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện 
Thạnh Trị nói riêng và của tỉnh Sóc 
Trăng nói chung. Đây là nhiệm vụ 
trọng tâm mà huyện Thạnh Trị hướng 
đến nhằm giữ vững nhãn hiệu chứng 
nhận “Gạo Tài Nguyên Thạnh Trị” 
xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thời gian tới, Sở KH&CN sẽ tiếp 
tục hỗ trợ địa phương trong việc thực 
thi quyền Sở hữu trí tuệ đối với nhãn 
hiệu chứng nhận “Gạo Tài Nguyên 
Thạnh Trị”. Cùng với đó, Sở 
KH&CN sẽ đẩy mạnh các hoạt động 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 
giá trị của nhãn hiệu chứng nhận, 
tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các quy định của 
pháp luật liên quan đến việc sử dụng, 
khai thác nhãn hiệu chứng nhận; phát 
hiện, xử lý kịp thời những hành vi 

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 
đối với nhãn hiệu chứng nhận và hỗ 
trợ tư vấn cho doanh nghiệp trong 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm 
“Gạo Tài Nguyên Thạnh Trị” ở ngoài 
nước. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn)  
 

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Tân 
Triều” cho sản phẩm bưởi 

Quả bưởi Tân Triều được quyền 
đăng ký như một chỉ dẫn địa lý thuộc 
phạm vi điều chỉnh tại Điều 4 của 
Quy chế số 1151/2012, vì bưởi Tân 
Triều thuộc điều chỉnh của Phụ lục 
số 1 về danh mục sản phẩm nông 
nghiệp và thực phẩm được đăng ký 
chỉ dẫn địa lý. 

Sản phẩm quả bưởi mang chỉ dẫn 
địa lý “Tân Triều” gồm 2 loại: Bưởi 
Đường Lá Cam và Bưởi Ổi được 
trồng tại các xã Bình Hòa, Tân Bình, 
Bình Lợi, Thiện Tân, Tân An thuộc 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

 
Tân Triều là 1 ấp thuộc xã Tân 

Bình, cách thành phố Biên Hòa 
khoảng 5km và cách thành phố Hồ 
Chí Minh khoảng 35 km. Vùng trồng 
bưởi Tân Triều tập trung chủ yếu ở 5 
xã thuộc huyện Vĩnh Cửu: Bình Hòa, 
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Tân Bình, Bình Lợi, Thiện Tân và 
Tân An. Tân Triều là ngôi làng cổ 
xưa nhất ở Đồng Nai, nằm ven sông 
được bao bọc bởi kênh rạch tạo thành 
cù lao biệt lập, chỉ có một con đường 
duy nhất vào làng. 

Bưởi Tân Triều là một trong những 
loại quả đặc sản có chất lượng cao, 
hương vị độc đáo mà các loại bưởi 
khác không thể có được, nhờ đó mà 
bưởi Tân Triều nổi tiếng ở thị trường 
trong nước và từng bước vươn ra thị 
trường ngoài nước. 

Người tiêu dùng rất quen thuộc với 
tên gọi “làng bưởi Tân Triều”, đây là 
dải đất được bồi tụ bởi phù sa sông 
Đồng Nai, giàu dinh dưỡng, màu mỡ, 
rất thích hợp cho cây bưởi sinh 
trưởng và phát triển. 

(Theo baomoi.com.vn) 
 
 Rượu cổ truyền Vân Hà được 
bảo hộ nhãn hiệu tập thể 

Sản phẩm rượu cổ truyền Vân Hà 
của Hội Sản xuất và Tiêu thụ rượu 
Vân Hà thuộc huyện Việt Yên, tỉnh 
Bắc Giang đã được Cục Sở hữu trí 
tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 
cấp giấy bảo hộ nhãn hiệu tập thể. 
Đây được xem là cơ hội để nâng cao 
giá trị hàng hóa. 

Vân Hà vốn là làng quê nức tiếng 
gần xa với nghề nấu rượu từ xa xưa. 
Cái tên rượu Vân Hà cũng dần trở 
thành niềm tự hào từ bao đời nay của 
người dân sống trên mảnh đất này. 

Được biết, loại rượu này được làm 

từ gạo tám thơm, ủ lên men tự nhiên 
theo phương pháp truyền thống bảo 
đảm chất lượng. Người ta vẫn thường 
ví rượu Vân Hà là cái thứ nước trong 
văn vắt và đẹp như nắng hạ, chỉ cần 
lắc nhẹ là thấy sủi tăm và hàng ngàn 
tăm rượu xoay tròn như một cột sáng 
rất lâu sau mới tắt.  

 
Rượu cổ truyền Vân Hà được bảo hộ nhãn 

hiệu tập thể 
Vào năm 2016, Hội Sản xuất và 

Tiêu thụ rượu Vân Hà được thành lập 
với 70 thành viên. Mỗi năm, đơn vị 
cung cấp ra thị trường hàng nghìn lít 
rượu, gồm các loại: Nếp cái hoa 
vàng, tiến vua, kim cúc hoa...  

 Và mới đây nhất, Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã 
cấp giấy bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 
sản phẩm rượu cổ truyền Vân Hà của 
Hội. Đây được xem là động lực để 
các hội viên cùng phát triển ngành 
nghề truyền thống đồng thời cũng là 
cơ hội để sản phẩm tiêu thụ thuận lợi, 
nâng cao giá trị hàng hóa. 

 (Theo sohuutritue.vn) 
 

 Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc 
quyền sáng chế cho Quy trình sản 
xuất Metanol 
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Viện Dầu khí Việt Nam được cấp 
bằng độc quyền sáng chế “Quy trình 
sản xuất metanol từ hỗn hợp 
hydro/cacbonic bằng lò phản ứng 
dạng màng”. 

Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã cấp Bằng độc quyền 
sáng chế số 16808 (Quyết định số 
20175/QĐ-SHTT) cho sáng chế “Quy 
trình sản xuất metanol từ hỗn hợp 
hydro/cacbonic bằng lò phản ứng 
dạng màng” của Trung tâm Nghiên 
cứu và phát triển chế biến dầu khí 
(PV Pro), Viện Dầu khí Việt Nam 
(VPI). 

Sáng chế trên đề cập đến quy trình 
sản xuất metanol từ hỗn hợp H2/CO2 
bằng lò phản ứng dạng màng có hiệu 
suất chuyển hóa metanol cao, hạn chế 
được các hiện tượng ngộ độc chất xúc 
tác và tạo ra các sản phẩm phụ khác. 

Điểm khác biệt của lò phản ứng 
này là được tích hợp một màng 
zeolite bên trong ống phản ứng. 

Cấu tạo của màng zeolite gồm 3 
lớp chính: lớp màng thực hiện chức 
năng phân tách của màng; lớp phôi 
đóng vai trò phôi mầm để lớp màng 
phát triển trong quá trình tổng hợp 
màng; lớp nền đóng vai trò là chất 
nền nhằm tăng độ bền cơ học cho vật 
liệu màng. 

Trong quy trình sản xuất methanol 
của Trung tâm Nghiên cứu và phát 
triển chế biến dầu khí (PV Pro), hơi 
sản phẩm phản ứng sẽ được thẩm 
thấu qua màng zeolite và được đưa ra 

khỏi lò phản ứng bằng dòng khí lôi 
cuốn. 

Sau đó, dòng khí sẽ được dẫn sang 
thiết bị ngưng tụ để phân tách và loại 
bỏ methanol, nước và các sản phẩm 
ngưng tụ khác. Hỗn hợp hơi này sau 
khi được làm sạch, loại bỏ tạp chất sẽ 
được hồi lưu vào dòng khí H2/CO2 
với tỷ lệ mong muốn trước khi đi vào 
lò phản ứng, chưng cất hỗn hợp lỏng 
thu được ở thiết bị ngưng tụ để thu 
hồi metanol. 

Sáng chế này thúc đẩy sự chuyển 
dịch cân bằng theo chiều hướng tạo 
ra nhiều sản phẩm metanol hơn, nâng 
cao hiệu suất tạo thành metanol; đồng 
thời ngăn không cho hơi nước phản 
ứng với các tâm hoạt động của chất 
xúc tác, kéo dài tuổi thọ của chất xúc 
tác. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Quy định mới về ghi nhãn hàng 
hoá 

Nghị định 89/2006/NĐ-CP về ghi 
nhãn hàng hoá được Chính phủ ban 
hành ngày 30/8/2006 đã mang lại 
nhiều thay đổi trên thị trường cũng 
như nền kinh tế trong nước và bối 
cảnh hội nhập thương mại quốc tế. 
Sau 10 năm đi vào thực tiễn, Nghị 
định này không tránh khỏi một số bất 
cập cần được sửa đổi cho phù hợp 
với yêu cầu thực tế. 

Trong khi vai trò của nhãn mác 
nhằm giúp người tiêu dùng và nhà 
quản lý chống lại các hành vi gian lận 
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thương mại và bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, tại Nghị định 
89/2006/NĐ-CP tồn tại một số hạn 
chế. Cụ thể: việc quy định ghi nhãn 
phụ đối với hàng hóa nhập khẩu trong 
trường hợp không có nhãn tiếng Việt 
dẫn đến việc áp dung cho hàng hóa là 
phụ tùng, linh kiện nhập khẩu phục 
vụ thay thế sửa chữa bảo hành của 
nhà sản xuất; vật tư, nguyên liệu, phụ 
gia  nhập khẩu phục vụ sản xuất là 
không cần thiết, nhưng lại gây khó 
khăn cho doanh nghiệp trong quá 
trình sản xuất và nhập khẩu. 

Nghị định 89/2006/NĐ-CP thiếu 
một số quy định như quy định ghi 
ngày sản xuất, ngày đóng gói, hạn sử 
dụng đối với các trường hợp san chia, 
sang chiết đóng gói lại… thiếu quy 
định ghi thông tin bắt buộc đối với 
các hàng hóa như phụ gia, hóa chất 
dạng rời không có bao bì thương 
phẩm bày bán ở các chợ, cửa hàng 
chuyên kinh doanh hóa chất, phụ gia.  

Ngày 14/04/2017, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-
CP về nhãn hàng hóa. Trong đó quy 
định nội dung, cách ghi và quản lý 
nhà nước về nhãn đối với hàng hoá 
lưu thông tại Việt Nam và hàng hoá 
nhập khẩu. 

Các quy định trong Nghị 
định 43/2017/NĐ-CP áp dụng đối với 
tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá 
tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nhập 
khẩu hàng hoá; cơ quan nhà nước; tổ 
chức, cá nhân có liên quan. 

Hàng hoá sản xuất để lưu thông 
trong nước thì tổ chức, cá nhân sản 
xuất phải chịu trách nhiệm thực hiện 
ghi nhãn hàng hoá. Trong trường hợp 
tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi 
nhãn hàng hóa yêu cầu tổ chức, cá 
nhân khác thực hiện việc ghi nhãn thì 
tổ chức, cá nhân đó vẫn phải chịu 
trách nhiệm về nhãn hàng hoá của 
mình. 

Trong trường hợp hàng hoá xuất 
khẩu không xuất khẩu được hoặc bị 
trả lại, đưa ra lưu thông trên thị 
trường thì tổ chức, cá nhân đưa hàng 
hóa ra lưu thông phải ghi nhãn theo 
quy định. Hàng hoá nhập khẩu vào 
Việt Nam mà nhãn gốc không phù 
hợp với quy định của nghị định này 
thì tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải 
ghi nhãn phụ theo quy định khi đưa 
ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn 
gốc. 

Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội 
dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các 
nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc 
và bổ sung các nội dung bắt buộc 
khác còn thiếu theo tính chất của 
hàng hóa theo quy định tại Nghị định 
này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực của nội dung ghi. Nội 
dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội 
dung được ghi bổ sung không làm 
hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và 
phải phản ánh đúng bản chất và 
nguồn gốc của hàng hóa. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành 
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từ ngày 01 tháng 6 năm 2017. Nghị 
định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 
tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về 
nhãn hàng hóa hết hiệu lực kể từ 
ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành.    

(Theo sokhcn.vinhphuc.gov.vn) 
 
 TP. HCM: tiêu hủy hàng chục 
tấn phân bón giả, kém chất lượng 

Trưa ngày 9/5, Chi cục Quản lý thị 
trường TPHCM phối hợp với Công ty 
TNHH MTV Môi trường Đô thị TP 
tiêu huỷ hơn 20 tấn phân bón các 
loại. 

 
TP HCM: Tiêu hủy hàng chục tấn phân bón 

giả, kém chất lượng 

Các loại phân mang đi tiêu hủy 
gồm: phân bón Calcium nitrate 
boron, NPK 16-16-16 của Cty CP 
XNK Asia (20 tấn); phân Urê của Cty 
TNHH phân bón Kiến Vàng (700kg) 
và chất tạo đất Soil của Cty TNHH 
đầu tư phát triển Song Nam (1 tấn). 

Theo đó, tất cả số hàng hóa tiêu 
hủy trên đều là hàng kém chất lượng 
vừa được tịch thu sau đợt cao điểm 
kiểm tra về xử lý vi phạm trong sản 
xuất, gia công phân bón vô cơ năm 
2017 và không có giá trị sử dụng 
trong nông nghiệp.  

Trước đó, Cục Quản lí thị trường 
(Bộ Công Thương) đã tiến hành đợt 
kiểm tra thứ nhất về xử lý vi phạm 
trong sản xuất, gia công phân bón vô 
cơ năm 2017 được diễn ra từ ngày 
15/3 đến 15/4. Theo đó, trong đợt 
kiểm tra các hành vi vi phạm chủ yếu 
là kinh doanh hàng hóa quá hạn sử 
dụng, không có giấy phép đăng kí 
kinh doanh, không niêm yết giá hàng 
hóa tại địa điểm niêm yết, sản xuất 
phân bón khi chưa có cơ quan thẩm 
quyền cấp giấy phép và không thực 
hiện công bố hợp quy trong sản xuất, 
kinh doanh phân bón kém chất lượng, 
để phân bón tiếp xúc với nền nhà mặt 
đất tại địa điểm kinh doanh.  

Cụ thể, trong ngày 15/3, Cục Quản 
lí thị trường trực tiếp cùng Chi cục 
Quản lí thị trường TP. HCM, Chi cục 
Quản lí thị trường Hà Nội tổ chức 
kiểm tra 6 doanh nghiệp sản xuất 
phân bón trên địa bàn gồm: Chi 
nhánh Công ty cổ phần cây trồng 
Bình Chánh; Công ty TNHH Thiện 
Nhân; Công ty TNHH hỗ trợ phát 
triển nông nghiệp Thăng Long… 

Cũng theo báo cáo nhanh của các 
Chi cục, đến nay, lực lượng Quản lí 
thị trường đã kiểm tra 255 doanh 
nghiệp sản xuất, gia công, kinh doanh 
phân bón, xử lý 117 vụ vi phạm; xử 
phạt hành chính gần 850 triệu đồng; 
tịch thu 7.250kg, 920 bao, 720 chai, 
153 gói phân bón các loại. Tổng giá 
trị hàng tiêu hủy hơn 300 triệu đồng. 

 (Theo sohuutritue.vn) 


