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SẮP VIỆT NAM – PHÁP HỢP 
TÁC VỀ CÔNG NGHỆ VŨ 
TRỤ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
chính thức Cộng hòa Pháp của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, 
ngày 26/3 vừa qua, Bộ Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam đã ký Ý 
định thư hợp tác với Tập đoàn 
Airbus Defence và Space SAS về 
công nghệ vũ trụ; ký kết Biên bản 
ghi nhớ hợp tác giữa Cục Sở hữu 
trí tuệ (SHTT) và Viện Sở hữu 
công nghiệp Pháp (INPI) trong 
lĩnh vực SHTT.  

 
Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch 

Quốc hội Pháp Francois de Rugy và đại diện 
lãnh đạo cấp cao hai bên. 

Việc Bộ Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam ký hợp tác với Tập 
đoàn Airbus Defence và Space về 
công nghệ vũ trụ và Cục Sở hữu 
trí tuệ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác 
với INPI, đã mở ra cơ hội hợp tác 

mới giữa hai nước trong lĩnh vực 
vũ trụ và SHTT góp phần vào phát 
triển kinh tế - xã hội hai nước. 

Trên cơ sở tiềm năng hợp tác 
trong lĩnh vực nghiên cứu, phát 
triển, ứng dụng và sử dụng vệ tinh 
trong nghiên cứu khoa học, theo Ý 
định thư được ký kết hai bên nhất 
trí về một số biện pháp để thúc 
đẩy hợp tác song phương trong 
thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ 
trao đổi thông tin và chia sẻ kinh 
nghiệm về các vấn đề liên quan 
trong lĩnh vực quan sát trái đất, tổ 
chức các sự kiện khoa học và công 
nghệ như hội nghị, hội thảo, diễn 
đàn trong năm 2018 và 2019. 

Quan hệ hợp tác giữa Việt 
Nam và Pháp được bắt đầu từ 
ngày 19/7/1994 với việc Cục 
SHTT Việt Nam và Viện Sở hữu 
công nghiệp Pháp ký kết Thỏa 
thuận hợp tác trong lĩnh vực 
SHTT. Với việc ký kết Bản ghi 
nhớ hợp tác mới, cơ quan SHTT 
của hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
hoạt động hợp tác trong các các 
lĩnh vực: Trao đổi thông tin tư liệu 
sở hữu công nghiệp; tăng cường 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý; định giá và 
xây dựng biểu đồ sáng chế; 
thương mại hóa tài sản trí tuệ và 
chuyển giao công nghệ; nâng cao 
năng lực về SHTT cho các doanh 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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nghiệp nhỏ và vừa; đào tạo cán bộ 
và các chủ thể liên quan; trao đổi 
thông tin thực thi quyền SHTT và 
các lĩnh vực khác mà hai bên cùng 
quan tâm./. 

 (Theo khochocphattrien.vn) 
 
NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ: 
TÔN VINH VAI TRÒ CỦA 
PHỤ NỮ TRONG HOẠT 
ĐỘNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO 

Tôn vinh vai trò của phụ nữ 
trong hoạt động đổi mới, sáng 
tạo, sự khéo léo và can đảm của 
những người phụ nữ đang thúc 
đẩy sự thay đổi trong thế giới. 

 
Ngày Sở hữu trí tuệ năm 2017 tại Việt Nam 

Đó là một trong những hoạt 
động kỷ niệm của Ngày sở hữu trí 
tuệ thế giới là năm 2018 với chủ 
đề “Tiếp sức cho những thay đổi - 
Phụ nữ với hoạt động đổi mới và 
sáng tạo”. Bên cạnh đó, nhiều hoạt 
động như hội thảo, triển lãm, 
chiếu video phỏng vấn các nhân 
vật về chủ đề đổi mới và sáng tạo, 
về hình ảnh người phụ nữ điển 
hình trong đổi mới sáng tạo, biểu 
diễn âm nhạc, đi bộ vì đổi mới và 

sở hữu trí tuệ (SHTT) cũng sẽ 
diễn ra. 

Việt Nam đứng thứ 59/128 
quốc gia trong Bảng xếp hạng chỉ 
số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 
2016, năm 2017 đứng vị trí 
47/127 quốc gia trong Bảng xếp 
hạng chỉ số đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) toàn cầu của Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Theo 
đó, Việt Nam đã tăng hạng khá ấn 
tượng, từ vị trí 59/128 lên vị trí 
47/127 nước và nền kinh tế (tăng 
12 bậc). Đây là thứ hạng cao nhất 
Việt Nam từng đạt được từ trước 
đến nay. Việt Nam còn đứng vị trí 
số 1 về chỉ số đổi mới sáng tạo 
toàn cầu năm GII 2017 trong số 
các nước có thu nhập trung bình 
thấp. ĐMST và tài sản trí tuệ được 
xem là động lực quan trọng thúc 
đẩy sự tăng trưởng của nền kinh 
tế. 

Vì vậy, phát triển kinh tế tri 
thức được xác định là hướng đi 
quan trọng để Việt Nam theo kịp 
sự phát triển của thế giới, trong đó 
sử dụng vốn tài nguyên và lao 
động gia tăng thông qua việc áp 
dụng cộng nghệ, kỹ thuật mới, 
nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
mới, nâng cao trình độ quản lý và 
kỹ năng của người lao động... hay 
nói cách khác, chính là tăng cường 
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các hoạt động đổi mới sáng tạo 
của các tổ chức và cá nhân. 

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 
Ngày SHTT thế giới (26/4), Cục 
SHTT phối hợp cùng CLB Doanh 
nhân Sáng tạo tiếp tục tổ chức sự 
kiện “World IP Day 2018 In 
Vietnam” nhằm truyền thông, cổ 
vũ mạnh mẽ hơn nữa cho ĐMST 
và SHTT. Sự kiện sẽ góp phần 
nâng cao nhận thức về ĐMST và 
SHTT của cộng đồng thông qua 
việc tạo ra một hiệu ứng sâu rộng 
trong nhận thức của sinh viên, 
thanh niên - những người sẽ trực 
tiếp tham gia vào các hoạt động 
của ĐMST và SHTT, cả ở tư cách 
cá nhân, doanh nghiệp và xã hội; 
Sự kiện cũng góp phần tạo động 
lực cho sự sáng tạo của các cá 
nhân và tổ chức, khơi dậy tiềm 
năng chất xám trong xã hội, thông 
qua đó thúc đẩy sự hình thành và 
phát triển của các ngành Công 
nghiệp văn hóa – Công nghiệp 
sáng tạo, tạo ra của cải cho xã hội 
nhờ ứng dụng các thành tựu của 
KH&CN, thúc đẩy sự hình thành 
và phát triển cộng đồng doanh 
nghiệp khởi nghiệp ĐMST, qua 
đó góp phần hình thành nền kinh 
tế sáng tạo cho Việt Nam; Hưởng 
ứng chủ đề năm 2018 của Ngày 
SHTT thế giới là “Women in 

innovation and creativity”. 
Sự kiện sẽ thu hút các doanh 

nghiệp, tổ chức, chuyên gia, 
doanh nhân trong các ngành nghề 
khác nhau, đặc biệt là giới nữ 
cùng tham gia để lan tỏa thông 
điệp về ĐMST và SHTT. Ngày 
SHTT 2018 tôn vinh sự sáng tạo, 
sự khéo léo và can đảm của những 
người phụ nữ đang thúc đẩy sự 
thay đổi trong thế giới và định 
hướng cho tương lai chung của 
chúng ta. 

Những đóng góp của phụ nữ đã 
góp phần nâng cao đời sống, làm 
thay đổi cuộc sống của nhân loại. 
Sự đóng góp quan trọng và đầy 
cảm hứng của phụ nữ trên toàn 
cầu đang tạo ra sự thay đổi của thế 
giới. Hơn bao giờ hết, phụ nữ 
đang đảm nhận vai trò lãnh đạo và 
có tiếng nói quyết định trong giới 
khoa học, công nghệ, kinh doanh 
và nghệ thuật. Với sự tham gia 
ngày càng mạnh mẽ của phụ nữ và 
nam giới trong các hoạt động đổi 
mới sáng tạo, chúng ta sẽ củng cố 
tiềm năng của nhân loại, Làm giàu 
tài nguyên văn hoá và đưa ra các 
giải pháp hiệu quả xóa đói, giảm 
nghèo, tăng cường sức khoẻ và 
bảo vệ môi trường". 

Tại buổi lễ kỷ niệm diễn ra vào 
ngày 21/4 tại Tượng đài Lý Thái 
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Tổ, Hà Nội có triển lãm ảnh: Phụ 
nữ với đổi mới và sáng tạo và 
những sáng kiến phát minh của 
họ.Các hội thảo hội thảo chuyên 
đề bàn luận về các vấn đề còn tồn 
tại và triển khai các hoạt động về 
ĐMST, SHTT... Chương trình do 
Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với 
Sở Khoa học và Công nghệ Thành 
phố Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt 
Nam, BCH Đoàn Bộ Khoa học và 
Công nghệ tổ chức hướng tới chào 
mừng kỷ niệm Ngày sở hữu trí tuệ 
thế giới 26/4. Sự kiện cũng đồng 
thời hướng tới chào mừng Ngày 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(18/5). 

Theo thông điệp của Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), 
đổi mới sáng tạo được thể hiện 
dưới vô số hình thức khác nhau, từ 
những thứ rất thông thường đến 
những thứ dường như rất phi 
thường như: Người dân thu hoạch 
nước từ không khí và cung cấp 
cho cộng đồng địa phương nước 
uống sạch ở Peru, máy in 3D ở 
một trường đại học ở Mỹ tái tạo 
giấy mà con người đã sử dụng, 
chuyển tiền qua điện thoại di động 
và dịch vụ tài chính nhỏ từ Kenya, 
những giải pháp tái tạo năng 
lượng cung cấp điện cho tủ lạnh ở 
vùng nông thôn Ấn Độ. 

Mục tiêu của sự kiện nhằm góp 
phần nâng cao nhận thức về đổi 
mới, sáng tạo và SHTT của cộng 
đồng, xã hội, đồng thời tạo động 
lực cho sự sáng tạo của các cá 
nhân và tổ chức, khơi dậy tiềm 
năng chất xám trong xã hội, thông 
qua đó thúc đẩy sự phát triển khoa 
học công nghệ, nghiên cứu ứng 
dụng, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả 
cho sự phát triển của cộng đồng 
khởi nghiệp sáng tạo, xa hơn là sự 
hình thành và phát triển của nền 
công nghiệp, nền kinh tế sáng tạo 
của Việt Nam.  

 (Theo most.gov.vn) 
 

 
 
 

THIẾU HIỂU BIẾT VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ XUẤT KHẨU 
GỖ VIỆT NAM GẶP KHÓ 

Hội thảo về bức tranh xuất 
nhập khẩu ngành gỗ đã được diễn 
ra. Tại hội thảo, ông Nguyễn Tôn 
Quyền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ 
và Lâm sản Việt Nam (Vifores) 
nhận định, việc tham gia Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
mang đến nhiều cơ hội cho ngành 
gỗ Việt Nam hơn là thách thức. 

Theo Phó Chủ tịch Vifores 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Nguyễn Tôn Quyền, tham gia vào 
CPTPP còn có một số quốc gia có 
ngành công nghiệp gỗ mạnh như 
Canada, với sản lượng một năm 
lên tới 600 triệu m3 gỗ. Vì vậy, cơ 
hội đối với ngành gỗ Việt Nam rất 
lớn. Ngay khi CPTPP có hiệu lực, 
thuế quan sẽ lập tức xuống bằng 0, 
điều này mang lại lợi thế lớn cho 
Việt Nam. Đặc biệt, CPTPP sẽ 
giúp việc mua máy móc, thiết bị 
và công nghệ từ các quốc gia phát 
triển như Nhật Bản... được thuận 
lợi hơn, khi thuế hạ xuống. 

 
Phó Chủ tịch Vifores nhấn 

mạnh, trong thực thi hiệp định 
CPTPP sẽ liên quan tới rất nhiều 
đối tác không chỉ các doanh 
nghiệp gỗ, mà còn hộ gia đình 
trồng rừng, thương mại gỗ, vận tải 
gỗ, thương lái gỗ, chế biến gỗ. Do 
đó, vấn đề sở hữu trí tuệ cần phải 
được đặc biệt chú trọng hơn nữa 
trong thời gian tới, các doanh 
nghiệp cũng phải tự học hỏi, vươn 
lên; xây dựng nguồn cung gỗ. 

Trước đó, tại lễ khởi động Dự 
án “Tăng cường hiệu quả thực thi 
và khai thác, phát triển giá trị 

quyền sở hữu trí tuệ đối với Tập 
đoàn Dệt May Việt Nam”, Bà 
Nguyễn Như Quỳnh, Phó chánh 
Thanh tra Bộ Khoa học và Công 
nghệ cũng khẳng định vai trò của 
quyền sở hữu trí tuệ đối với các 
doanh nghiệp hiện nay. 

Đồng thời, nâng cao năng lực 
khai thác và phát triển giá trị 
quyền sở hữu trí tuệ đối với một 
số nhãn hiệu của một số công ty 
thành viên thuộc Vinatex. Ngoài 
ra, nâng cao hiệu quả thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ của doanh 
nghiệp và nhận thức cộng đồng 
trong việc ưu tiên dùng hàng dệt 
may của các doanh nghiệp Việt 
Nam. 

Theo ông Lê Tiến Trường, 
Tổng Giám đốc Vinatex, chiến 
lược phát triển ngành công nghiệp 
dệt may Việt Nam đến năm 2015, 
định hướng đến năm 2020 đã xác 
định mục tiêu tổng quát phát triển 
ngành dệt may Việt Nam. Đó là 
trở thành một trong những ngành 
công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn 
về xuất khẩu; đáp ứng ngày càng 
cao nhu cầu tiêu dùng trong nước; 
tạo nhiều việc làm cho xã hội; 
nâng cao khả năng cạnh tranh, hội 
nhập vững chắc kinh tế khu vực 
và thế giới. Là đơn vị đầu ngành, 
Vinatex và các đơn vị thành viên 
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đã đạt được nhiều thành tựu đáng 
ghi nhận trong thực hiện Chiến 
lược chung như đảm bảo mức độ 
tăng trưởng; thành công bước đầu 
liên quan đến nâng cao năng lực 
quản lý và quản trị doanh nghiệp. 

Thực tế này yêu cầu Vinatex 
và các đơn vị thành viên phải có 
định hướng chiến lược để nâng 
cao hiệu quả các tài sản trí tuệ; 
trong đó, xây dựng được những 
thương hiệu dệt may mạnh, nâng 
cao và phát triển giá trị của các 
thương hiệu này và bảo vệ môi 
trường cạnh tranh lành mạnh được 
xác định là những vấn đề then 
chốt. 

(Theo vietq.vn)  
 
NGĂN CHẶN VI PHẠM 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN 
TỬ 

Sự phát triển mạnh mẽ của 
thương mại điện tử đã kéo theo 
tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ 
(SHTT) ngày một gia tăng, trở 
thành một thách thức cho các chủ 
thể quyền SHTT và cơ quan chức 
năng. Để bảo đảm thương mại 
điện tử phát triển lành mạnh, cần 
bổ sung các quy định để xử lý vi 
phạm và sự phối hợp hiệu quả 
giữa các cơ quan thực thi quyền 

SHTT. 
Hiện nay, bên cạnh các trang 

thông tin điện tử, hoạt động kinh 
doanh còn được thực hiện trên các 
trang mạng xã hội như Facebook, 
Zalo và dần hình thành nên những 
“chợ” buôn bán trực tuyến sôi 
động.  

 
Nhân viên siêu thị điện máy MediaMart 

(Hà Nội) tiếp nhận thông tin mua 
 hàng trực tuyến 

Theo Cục SHTT (Bộ Khoa học 
và Công nghệ), thị trường thương 
mại điện tử của Việt Nam có quy 
mô khoảng 4 tỷ USD, khả năng 
phủ sóng viễn thông rộng và sự 
phổ biến của điện thoại thông 
minh sẽ nhanh chóng nâng tốc độ 
tăng trưởng của thị trường này lên 
tới 22% mỗi năm; trong vòng 5 
năm tới, có thể đạt giá trị 10 tỷ 
USD. Dự báo này cũng đem lại 
nhiều lo lắng, thách thức cho cơ 
quan chức năng trong việc giải 
quyết những hệ lụy của thương 
mại điện tử, trong đó có vi phạm 
SHTT chủ yếu ở các nhóm như: 
Xâm phạm quyền sở hữu công 
nghiệp đối với nhãn hiệu, tên 
thương mại, tên doanh nghiệp 
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trong môi trường thương mại điện 
tử; hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh liên quan đến tên miền; 
hành vi quảng cáo hàng hóa xâm 
phạm bản quyền SHTT. 

Thời gian qua, vi phạm quyền 
SHTT trong môi trường số gặp 
nhiều khó khăn trong khâu xử lý. 
Tại hội nghị đối thoại về cơ chế, 
chính sách, thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp châu Âu 
tại Việt Nam vừa qua, bà Nguyễn 
Nga, Chủ tịch Tiểu ban Quyền sở 
hữu trí tuệ, Hiệp hội doanh nghiệp 
châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) 
băn khoăn, mặc dù việc thực thi 
quyền SHTT ở Việt Nam đã đạt 
được những tiến bộ đáng kể trong 
những năm gần đây, nhưng kiến 
thức hạn chế về SHTT và thiếu 
nguồn lực vẫn tiếp tục là trở ngại 
chính. Các vi phạm quyền SHTT 
trong môi trường trực tuyến vô 
cùng tinh vi, khiến cơ quan thực 
thi khó nắm được. Các biện pháp 
hành chính là công cụ được sử 
dụng nhiều nhất để xử lý vi phạm 
quyền SHTT, nhưng không đủ 
mạnh để ngăn chặn các vi phạm 
trắng trợn và nghiêm trọng.  

Bên cạnh đó, các cơ quan bảo 
vệ pháp luật còn ngần ngại xử lý 
các trường hợp vi phạm quyền 

SHTT. Qua công tác kiểm tra, 
Thanh tra, Bộ Khoa học và Công 
nghệ thừa nhận, việc xác định tổ 
chức, cá nhân vi phạm khá gian 
nan, nguyên nhân do các tổ chức, 
cá nhân đăng ký thông tin trên 
mạng nhưng khi cơ quan chức 
năng tìm đến thì không có, hoặc 
đã chuyển đi nơi khác. Có không 
ít trường hợp tổ chức, cá nhân 
kinh doanh ở nước ngoài nhưng 
đăng ký tên miền ở Việt Nam, cho 
nên việc xử lý không dễ. Hoặc 
một hình ảnh hàng hóa đưa lên 
mạng, cơ quan có thẩm quyền 
nghi là hàng giả, nhưng khi đến 
kiểm tra cũng không xử lý được vì 
người bán hàng trưng bày hàng 
thật. Người vi phạm có thể có cả 
kho hàng nhưng đến nơi đã kịp tẩu 
tán, chỉ trưng ra một số ít hàng 
cũng gây khó khăn cho việc xác 
định giá trị hàng hóa vi phạm để 
ấn định mức phạt, mức bồi thường 
thiệt hại cho bên bị xâm phạm 
quyền. Mặt khác, lực lượng chức 
năng chưa có nhiều kinh nghiệm 
trong quá trình xử lý vi phạm cũng 
là trở ngại lớn trong việc bảo vệ 
quyền SHTT trong thương mại 
điện tử. 

Phó Cục trưởng SHTT Lê 
Ngọc Lâm cho rằng, các cơ quan 
thực thi và các cơ quan liên quan 
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cần rà soát các văn bản, cơ chế 
chính sách để sửa đổi các quy định 
chưa phù hợp, bảo đảm có hành 
lang pháp lý đầy đủ cho việc bảo 
hộ SHTT trong môi trường thương 
mại điện tử; đẩy mạnh sự phối 
hợp giữa các cơ quan thực thi 
quyền SHTT bằng việc xây dựng 
văn bản, quy chế phối hợp hoạt 
động để giúp triển khai hoạt động 
thực thi quyền SHTT trong môi 
trường thương mại điện tử thuận 
lợi, dễ dàng hơn; cần đưa ra quy 
định về xử lý vụ việc vi phạm 
quyền SHTT trên môi trường số 
vào Luật SHTT sửa đổi và các văn 
bản liên quan. Bên cạnh đó, trách 
nhiệm đối với người cung cấp 
dịch vụ mạng như sàn giao dịch 
trực tuyến cũng phải được quy 
định cụ thể, khi vi phạm phải có 
nghĩa vụ tháo gỡ, loại bỏ yếu tố vi 
phạm.  

Về phía người tiêu dùng, cần 
nâng cao trách nhiệm của mình 
trong lĩnh vực này như trang bị 
kiến thức để bảo đảm quyền 
SHTT của mình hoặc phát hiện 
hành vi có nguy cơ tới xâm phạm 
có thể nhanh chóng thông báo cho 
cơ quan chức năng và chủ sở hữu 
hàng hóa biết để kịp thời ngăn 
chặn, xử lý. 

 (Theo baonhandan.vn) 

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

Hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới (26/4), Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở 
Khoa học và Công nghệ Bình 
Dương, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh 
Bình Dương phối hợp với Công ty 
Vina CHG vừa tổ chức Hội thảo 
“Sở hữu trí tuệ và giải pháp truy 
xuất nguồn gốc, chống hàng giả” 
tại TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương. 

 
Dao cạo râu giả có mẫu mã, bao gói giống 

đến từng chi tiết hàng thật 

Ông Lê Tấn Cường - Phó giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Bình Dương - cho biết, vấn đề 
sở hữu trí tuệ (SHTT) hiện đang là 
mối quan tâm của cả thế giới và 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
định hình, phát triển nền kinh tế 
dựa trên tri thức. Mặc dù vẫn còn 
tồn tại nhiều hạn chế, nhưng công 
tác bảo vệ quyền SHTT ở Việt 
Nam được nhiều cơ quan chức 
năng quan tâm, đồng thời có nhiều 
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doanh nghiệp ý thức được giá trị 
của tài sản trí tuệ và chú tâm đến 
việc bảo vệ quyền SHTT. 

Theo ông Cường, Hội thảo là 
dịp để thảo luận về các vấn đề liên 
quan đến xác lập quyền SHTT, xử 
lý vi phạm quyền SHTT, tìm giải 
pháp hiệu quả để chống lại vấn 
nạn xâm phạm quyền SHTT mà 
cụ thể là vấn nạn hàng giả, hàng 
nhái đang lưu thông và diễn biến 
ngày càng phức tạp trên thị 
trường. 

 
Người tiêu dùng khó phân biệt bánh 

ORION giả với hàng thật vì bao  
gói giống nhau 

Ông Trần Giang Khuê, phụ 
trách Văn phòng đại diện Cục 
SHTT tại TP. Hồ Chí Minh đã 
chia sẻ  nhiều vấn đề thiết thực 
trong công tác xác lập quyền sở 
hữu trí tuệ của doanh nghiệp hiện 
nay. Cụ thể, không thể chỉ xét yếu 
tố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ 
bằng văn bản, giấy chứng nhận 
quyền mà còn cần xét cả thực tế 
áp dụng thương hiệu vào sản xuất, 
tiêu dùng. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp 
cho rằng, vi phạm quyền SHTT 

hiện nay đã trở thành vấn nạn, nạn 
nhân có sản phẩm, thương hiệu bị 
xậm hại thiệt hại rất lớn và không 
dễ để đòi quyền lợi. Đại diện một 
doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm 
cho rằng, tình trạng vi phạm 
quyền SHTT hiện nay rất nghiêm 
trọng và diễn biến ngày càng phức 
tạp, mức độ vi phạm tinh vi.  

Tại tỉnh Bình Dương, mỗi năm 
các cơ quan chức năng xử lý từ 
30-35 vụ vi phạm quyền SHTT. 
Hàng hóa bị xâm phạm gồm mỹ 
phẩm, gas, thực phẩm chế biến, 
bột ngọt, quần áo, giày dép, thuốc 
bảo vệ thực vật… Theo Chi cục 
QLTT tỉnh Bình Dương, tình 
trạng sản xuất, kinh doanh hàng 
giả, nhái thương hiệu trên địa bàn 
Bình Dương diễn ra còn phổ biến, 
mặc dù công tác kiểm tra và xử lý 
luôn được tăng cường. 

Để triệt tiêu vấn nạn vi phạm 
quyền SHTT hiện nay, nhiều 
doanh nghiệp đề xuất các cơ quan 
thực thi pháp luật cần mạnh tay 
trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm. 
Tuyệt đối không cấp quyền SHTT 
cho những sản phẩm mới có logo, 
hình ảnh, bao gói na ná nhau hoặc 
gần giống với sản phẩm đã được 
cấp quyền SHTT trước đó nhằm 
để tránh gây nhầm lẫn cho người 
tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi của 
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doanh nghiệp.     
Ứng dụng phần mềm 

Vinacheck 4.0 để truy xuất nguồn 
gốc và tem chống hàng giả do 
Công ty Vina CHG cung cấp là 
một giải pháp mà nhiều doanh 
nghiệp đang áp dụng khá hiệu qủa 
trogn việc bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ.  

(Theo baocongthuong.vn) 
 
 

 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Chế tạo màng nano để lưu 
trữ dữ liệu mật độ cao 

Khi chúng ta tạo ra càng nhiều 
dữ liệu, thì nhu cầu lưu trữ ổn 
định dữ liệu mật độ cao theo thời 
gian đang trở nên cấp thiết. Loại 
màng mới được chế tạo từ các hạt 
nano mỏng hơn 80 lần sợi tóc, sẽ 
đáp ứng nhu cầu đó bằng cách 
cung cấp vật liệu có khả năng lưu 
trữ khối lượng dữ liệu lớn gấp 
1.000 lần đĩa DVD chỉ trong một 
màng có kích thước 10x10cm nhờ 
kỹ thuật toàn ảnh.  

Công nghệ này trong tương lai 
sẽ cho phép các thiết bị nhỏ đeo 
trên người thu và lưu trữ hình ảnh 
3D về con người và đồ vật. Lưu 

trữ nhiều dữ liệu trong không gian 
hẹp, màng mới được thiết kế để 
lưu trữ dữ liệu bằng hình ảnh 
hologram, kỹ thuật sử dụng laser 
để tạo ra và đọc dữ liệu hologram 
3D trong một vật liệu. Do màng 
có thể ghi và đọc hàng triệu bit dữ 
liệu cùng một lúc, do đó, tốc độ 
lưu trữ dữ liệu hologram nhanh 
hơn nhiều so với các phương pháp 
quang học và từ tính thường dùng 
để lưu trữ dữ liệu hiện chỉ đọc 
từng bit dữ liệu riêng lẻ mỗi lần. 
Các phương thức hologram vốn có 
khả năng lưu trữ dữ liệu mật độ 
cao vì ghi lại thông tin qua hình 
dạng 3D của vật liệu, mà không 
chỉ bề mặt vật liệu và có thể ghi 
lại nhiều hình ảnh tại cùng một vị 
trí bằng các sử dụng ánh sáng ở 
góc độ khác nhau hoặc màu sắc 
khác nhau. 

Mới đây, các nhà nghiên cứu 
đã thử nghiệm sử dụng vật liệu 
nano composite bán dẫn kim loại 
làm môi trường lưu trữ hình ảnh 
hologram ở cấp độ nano với độ 
phân giải không gian cao. Các 
màng xốp được làm từ chất bán 
dẫn titan và các hạt nano bạc, có 
triển vọng cho ứng dụng này vì 
chúng thay đổi màu sắc khi tiếp 
xúc với nhiều bước sóng ánh sáng 
laser và vì bộ hình ảnh 3D có thể 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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được ghi tại khu vực tập trung 
chùm laser chỉ bằng một bước duy 
nhất.  

Ghi hình ảnh hologram trên 
màng titan-bạc liên quan đến việc 
sử dụng laser để biến đổi các hạt 
bạc thành các cation bạc mang 
điện tích dương do các điện tử 
tăng thêm. Thay đổi dòng điện tử 
Đối với loại màng mới, nhóm 
nghiên cứu đã sử dụng các phân tử 
nhận điện tử cỡ từ 1-2 nano mét 
để làm gián đoạn dòng điện tử từ 
chất bán dẫn đến các hạt nano kim 
loại. Các nhà khoa học đã tạo ra 
màng bán dẫn có cấu trúc lỗ nano 
tổ ong cho phép các hạt nano, các 
phân tử nhận điện tử và chất bán 
dẫn đi đến tất cả các giao diện. 
Kích thước siêu nhỏ của các phân 
tử nhận điện tử cho phép chúng 
gắn bên trong các lỗ mà không 
làm ảnh hưởng đến cấu trúc lỗ. 
Màng cuối cùng chỉ dày 620 nano 
mét. 

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ 
kiểm tra mức độ ổn định về môi 
trường của màng mới thông qua 
các thử nghiệm bên ngoài và nhấn 
mạnh, ứng dụng thực tế của màng 
sẽ đòi hỏi phải phát triển các kỹ 
thuật tái tạo hình ảnh 3D hiệu quả 
cao và các phương pháp tạo màu 
sắc cho việc hiển thị hoặc đọc dữ 

liệu lưu trữ. 
 (Theo vista.gov.vn) 

 
 Vật liệu cấu trúc hình lá có 
thể xử lý tràn dầu 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Southern California đã 
dựa vào cấu trúc của lá cây để 
chế tạo vật liệu tách dầu khỏi 
nước, có triển vọng cho ra đời một 
phương pháp làm sạch tràn dầu 
hiệu quả và an toàn. 

 
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 

phương pháp in 3D để mô phỏng 
thành công hiện tượng sinh học 
trong lá cây được gọi là “hiệu ứng 
bèo ong”. Những chiếc lá độc đáo 
này siêu chống thấm nước, nghĩa 
là kỵ nước và giữ lại túi khí ở 
xung quanh khi ngập trong nước 
do sự xuất hiện của các sợi lông 
chống thấm nước. 

Nhóm nghiên cứu đã áp dụng 
phương pháp in 3D tích tụ trên bề 
mặt ngập nước để tạo ra vi cấu 
trúc của máy đánh trứng trong các 
mẫu được làm từ nhựa và các ống 
nano cacbon. Phương pháp này 
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cho phép nhóm nghiên cứu chứng 
minh khả năng chế tạo vật liệu có 
cả hai tính chất siêu chống thấm 
nước và hút dầu để tạo ra lực mao 
mạch giúp tách dầu khỏi nước với 
hiệu quả cao. Các nhà khoa học đã 
in 3D mẫu vật liệu có thể tách 
thành công dầu khỏi nước trong 
các thủy vực rộng.  

Nhóm nghiên cứu hy vọng 
công nghệ có thể được áp dụng để 
sản xuất vật liệu trên quy mô lớn 
phục vụ xử lý tràn dầu ở phạm vi 
rộng như đại dương. Các phương 
pháp hiện nay cần nhiều năng 
lượng ở dạng điện trường hoặc áp 
suất cơ học. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Lập mô hình mô 3D về sự 
phát triển của tim người 

Các nhà khoa học tại trường 
Đại học Syracuse, Hoa Kỳ đã 
nghiên cứu tế bào gốc đa năng ở 
người để tìm hiểu khả năng tái tạo 
mô, thuốc tái tạo mô và kỹ thuật tế 
bào gốc. Các tế bào gốc đa năng 
có thể được sử dụng để tạo ra mô 
tim, nhưng nhóm nghiên cứu tin 
rằng sẽ còn có nhiều ứng dụng 
khác nữa.  

Nhóm nghiên cứu đã xây dựng 
được quy trình kết hợp tạo mẫu tế 
bào từ vật liệu sinh học và công 

nghệ tế bào gốc để lập mô hình 
mô 3D mô phỏng sự phát triển của 
tim người ở giai đoạn đầu. Nhờ có 
một lớp polymer trong đĩa nuôi 
cấy mô và thao tác khắc các mẫu 
nhỏ trong polymer, các tế bào gốc 
sẽ chỉ gắn kết bên trong những mô 
hình đó. Vì các tế bào gốc không 
liên kết với polymer, nên chúng 
phát triển trong các mô hình và 
cuối cùng tạo nên cấu trúc 3D 
gồm có ba loại mô khác biệt. Quy 
trình này tập trung vào mô tim 
nhưng cũng có thể áp dụng cho 
các loại mô khác. Nền tảng này 
cho phép mô hình thành trong quá 
trình biệt hóa tế bào mà không 
phải từ các tế bào tim có sẵn. Mô 
tạo thành gồm có nhiều lớp và thể 
hiện cụ thể hơn cách mô phát triển 
theo cách tự nhiên ở người. 

Một số phụ nữ mang thai tránh 
không dùng loại thuốc họ cần 
uống để kiểm soát bệnh mãn tính, 
nhưng nếu sức khỏe của bà bầu 
không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến 
em bé. Các kết quả thử nghiệm 
xác thực sẽ tạo lòng tin cho bệnh 
nhân và bác sỹ. 

Quy trình cũng cho phép xét 
nghiệm độc tính thuốc trên người. 
Người bệnh có những phản ứng 
khác nhau với cùng một loại thuốc 
nhưng xét nghiệm riêng biệt sử 
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dụng các tế bào gốc ở người có 
thể xác định mức độ an toàn của 
thuốc trước khi người bệnh sử 
dụng. 

(Theo nasati) 
 

 Sử dụng trí tuệ nhân tạo chẩn 
đoán bệnh võng mạc tiểu đường 

Trong một thử nghiệm lâm 
sàng quét hơn 900 hình ảnh, thiết 
bị ứng dụng trí thông minh nhân 
tạo (AI) đã phát hiện chính xác từ 
87% đến 90% những người mắc 
bệnh võng mạc tiểu đường mà 
không cần kết luận của bác sĩ 
chuyên khoa mắt. 

Mới đây, Cục Quản lý thực 
phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã 
cấp phép cho việc quảng bá thiết 
bị y tế đầu tiên sử dụng AI trong 
việc phát hiện các tổn thương ở 
mắt do ảnh hưởng của bệnh tiểu 
đường. Bước đi này cho phép các 
bác sĩ chẩn đoán bệnh võng mạc 
do tiểu đường mà không cần diễn 
giải các chỉ số hay hình ảnh.  

Thiết bị trên có tên IDx-DR có 
thể phát hiện ra các dạng bệnh về 
mắt bằng cách quét nhanh các bức 
ảnh võng mạc. Khi bác sĩ tải lên 
hình ảnh võng mạc bệnh nhân 
chụp bằng một dạng máy ảnh y tế 
chuyên dụng, IDx-DR trước tiên 
sẽ cho biết hình ảnh có đủ chất 

lượng để truy vấn kết quả hay 
chưa. Sau đó, nếu đáp ứng tiêu 
chuẩn, phần mềm của thiết bị này 
sử dụng một thuật toán AI sẽ phân 
tích, xác định xem bệnh nhân có 
mắc chứng võng mạc tiểu đường 
không. 

Bệnh võng mạc tiểu đường là 
một trong những nguyên nhân phổ 
biến gây mất thị lực trên thế giới. 
Bệnh xảy ra trong 90% các trường 
hợp tiểu đường tiến triển sau 10 - 
15 năm. Theo đó, tiểu đường gây 
ra những tổn thương ở mao mạch 
võng mạc, dẫn đến những tổn 
thương phù và thiếu máu võng 
mạc. Nếu không được phát hiện 
và điều trị kịp thời sẽ gây ra 
những tổn thương nặng nề ở đáy 
mắt như phù hoàng điểm, xuất 
huyết dịch kính, xuất huyết võng 
mạc… dẫn đến mù lòa. Trong một 
thử nghiệm lâm sàng quét hơn 900 
hình ảnh, IDx-DR đã phát hiện 
chính xác từ 87% đến 90% những 
người mắc bệnh võng mạc tiểu 
đường. 

Tuy nhiên, các chuyên gia 
cũng khuyến cáo không sử dụng 
thiết bị này cho bệnh nhân có tiền 
sử điều trị laser, phẫu thuật hay 
từng tiêm mắt; những người mất 
thị lực lâu dài; những bệnh nhân 
mắc bệnh rối loạn võng mạc hay 
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với phụ nữ mang thai do bệnh 
võng mạc tiểu đường có thể diễn 
biến rất nhanh và IDx-DR không 
được sử dụng để đánh giá nhanh 
căn bệnh này. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Gốm trong suốt có độ dẫn 
điện ion âm 

Các nhà nghiên cứu từ Phòng 
thí nghiệm nghiên cứu vật liệu 
nhiệt độ cao và chiếu xạ 
(CEMHTI) ở Trường Đại học 
Orléans (Pháp) đã tìm ra phương 
pháp kết tinh hoàn toàn bằng 
kính, để tổng hợp gốm sứ trong 
suốt đầu tiên có tính dẫn ion âm 
(anion). 

 
Công trình này, được xuất bản 

trong Tạp chí Hóa học Vật liệu A, 
mở đường cho sản xuất năng 
lượng sạch hơn. Gốm sứ là vật 
liệu đa tinh thể có các đặc tính cơ 
khí, điện, từ, đặc biệt quang hoặc 
siêu dẫn và được sử dụng như vật 
liệu cách nhiệt hoặc các vật liệu 
che chắn điện hoặc lưu trữ dữ liệu, 
bộ phận giả... Để có được loại 
gốm linh hoạt này, các nhà nghiên 

cứu đã nghiên cứu và phát triển 
trong 10 năm trong phòng thí 
nghiệm CEMHTI (Trường Đại 
học Orléans).  

Phương pháp thông thường để 
sản xuất gốm sứ trong suốt là sự 
thiêu kết dưới áp lực của các loại 
bột nano. Sự kết tinh từ một giai 
đoạn vô định hình (không kết tinh) 
như thủy tinh cho phép tổng hợp ở 
nhiệt độ vừa phải (<1000°C) của 
giai đoạn kết tinh mới không thể 
tiếp cận ở nhiệt độ cao.  

Hơn nữa, do không có độ xốp 
và độ lưỡng tính thấp của cấu trúc 
thu được, gốm sứ được tổng hợp 
qua kênh thủy tinh trong suốt 
trong tia nhìn thấy được và gần 
hồng ngoại. Đây là những đồ gốm 
đầu tiên kết hợp các tính chất dẫn 
anion và độ trong suốt.  

Các ứng dụng cũng có thể 
được dự kiến trong các hệ thống 
tách nước làm cho hệ thống có thể 
có được hydro và oxy bằng cách 
phân tách qua làm nóng các 
nguyên tử tạo thành phân tử nước: 
đồ gốm trong suốt, truyền ánh 
sáng hấp thụ vào lõi của hệ thống, 
sẽ được đưa đến nhiệt độ cao bằng 
bức xạ mặt trời, do đó nâng cao 
hiệu quả và giảm tác động môi 
trường của các hệ thống này. 

(Theo nasati) 
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PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nghiên cứu, thiết kế và chế 
tạo thiết bị sấy lạnh kết hợp 
nhiệt vi sóng để sản xuất một số 
loại rau, củ, quả khô có thể hoàn 
nguyên 

Việt Nam là một nước nông 
nghiệp, có nhiều điều kiện về thổ 
nhưỡng và khí hậu để sản xuất 
rau, củ quả. Tuy vậy, các sản 
phẩm này thường không bảo quản 
được lâu do công nghệ sau thu 
hoạch của nước ta còn khá thô sơ. 

Trong công nghệ bảo quản sau 
thu hoạch, sấy là một công nghệ 
thường được sử dụng do hiệu quả 
kinh tế và sự đa dạng của nguyên 
liệu. Tuy vậy, với các cách sấy 
truyền thống (đối lưu tự nhiên, sấy 
khói…) thường cho sản phẩm có 
chất lượng thấp, không đạt yêu 
cầu về chất lượng và cảm quản. 
Các phương pháp sấy hiện đại 
(sấy thăng hoa, sấy chân không) 
cho sản phẩm có chất lượng tốt, 
nhưng chi phí lại cao. Việc tìm ra 
phương pháp sấy rau, củ, quả đạt 
chất lượng tốt, chi phí hợp lý là 
một bài toán cấp thiết trong công 
nghệ chế biến sau thu hoạch. 

Công nghệ sấy lạnh đã phát 
triển trên thế giới. Tại Việt Nam, 
đã có một số cơ sở sử dụng. Tuy 
vậy, thời gian sấy lạnh thường lâu 

(~10h) do vậy ảnh hưởng lớn đến 
hiệu quả kinh tế. Việc cải tiến 
công nghệ sấy lạnh bằng cách 
dùng thêm một tác nhân sấy là 
nhiệt vi sóng sẽ cải tiến đáng kể 
thời gian sấy và chất lượng sản 
phẩm. Vì vậy, năm 2016, nhóm 
nghiên cứu tại Trường Đại Học 
Nguyễn Tất Thành do TS. Lưu 
Xuân Cường làm chủ nhiệm, đã 
thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, 
thiết kế và chế tạo thiết bị sấy lạnh 
kết hợp nhiệt vi sóng để sản xuất 
một số loại rau, củ, quả khô có thể 
hoàn nguyên”. Đề tài đã thực hiện 
và đạt những nội dung nghiên cứu 
chính sau: 

Nghiên cứu, phân tích tổng 
quan công nghệ sấy lạnh kết hợp 
với nhiệt vi sóng trong chế biến 
rau trong và ngoài nước. Nghiên 
cứu, phân tích, đánh giá và chọn 
nguyên liệu (bông cải xanh, khổ 
qua và nấm) phù hợp với yêu cầu 
công nghệ sấy lạnh. Nghiên cứu 
thiết kế và chế tạo thiết bị sấy lạnh 
kết hợp nhiệt vi sóng, công suất 
5kg/mẻ. Nghiên cứu phân tích và 
thiết kế thiết bị sấy lạnh kết hợp 
nhiệt vi sóng. Đồng thời chế tạo 
thiết bị sấy lạnh kết hợp nhiệt vi 
sóng. Nghiên cứu đã thiết kế và 
chế tạo thành công thiết bị sấy 
lạnh kết hợp với nhiệt vi sóng 
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chạy ổn định, cho sản phẩm sấy 
đạt các yêu cầu kỹ thuật. 

Nghiên cứu đánh giá thành 
công các yếu tố công nghệ ảnh 
hưởng đến chất lượng sản phẩm 
sấy như: Nhiệt độ sấy; Thời gian 
sấy; Công suất lò vi sóng cho từng 
loại nguyên liệu. Ví dụ, với công 
suất vi sóng ở mức độ trung bình 
(450W), thời gian sấy khổ qua 
khoảng 110 phút, bông cải xanh 
khoảng 100 phút và nấm bào ngư 
khoảng 70 phút. Trong thời gian 
sấy tương ứng là 330 phút, bông 
cải xanh mất 250 phút và ở nấm 
bào ngư là 220 phút nếu công suất 
vi sóng thấp (150W). Chất lượng 
sản phẩm sau khi phân tích cho 
kết quả tốt, đạt tiêu chuẩn vệ sinh 
an toàn thực phẩm. Kết quả đánh 
giá cảm quan cho % người yêu 
thích sản phẩm là rất cao 75.8%. 
Điều này mở ra những triển vọng 
thương mại khá lớn cho việc ứng 
dụng kết quả nghiên cứu của đề 
tài.Đề tài sẽ là cơ sở cho việc cải 
tiến các thiết bị sấy hiện có và 
cũng là cơ sở để có thể chuyển 
giao công nghệ và chế tạo thiết bị 
phục vụ cho ngành chế biến, bảo 
quản rau, củ, quả sau thu hoạch. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Sáng chế máy phân phối thức 

ăn cho thủy sản từ phế liệu 
Bằng niềm đam mê, 2 cậu học 

trò Trần Văn Phong và Bùi Long 
Nhật (học sinh lớp 12A5, Trường 
THPT Cẩm Xuyên) đã mày mò chế 
tạo thành công máy phân phối 
thức ăn cho thủy sản. Sản phẩm 
này đã vượt qua hàng trăm “đối 
thủ” và đạt giải nhì Cuộc thi Sáng 
tạo kỹ thuật thanh thiếu niên, nhi 
đồng toàn tỉnh lần thứ 8. 

Để đạt được thành tích trên, 
ngoài sự đam mê, Phong và Nhật 
đã trải qua quá trình mày mò, 
không ngừng học hỏi cho việc 
sáng chế của mình. Ngoài ra, sự 
động viên, giúp đỡ của gia đình, 
nhà trường và bạn bè đã tạo động 
lực để các em gặt hái thành công. 

Dựa trên những gì đã quan sát 
từ cuộc sống, Phong đảm nhiệm 
việc thiết kế mô hình, sản xuất và 
thử nghiệm. Trong quá trình đó, 
Nhật là người đóng góp ý tưởng, 
hỗ trợ và cải thiện để cho ra đời 
một sản phẩm sáng tạo hoàn 
chỉnh. Về ý tưởng sáng tạo chiếc 
máy trên, 2 em cho biết, công 
dụng của máy được sử dụng cho 
việc phân phối thức ăn, thu gom 
rác thải trong thủy sản, quan sát 
quá trình cho thủy sản ăn bằng hệ 
thống camera. Về cơ chế hoạt 
động, chiếc máy không cố định 
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một chỗ mà có thể di chuyển và 
hoạt động bằng điều khiển từ xa. 

Để có được sản phẩm sáng tạo 
này, 2 em đã phải đi khắp các 
điểm thu gom phế liệu cũ để tìm 
các thiết bị, vật liệu đã qua sử 
dụng. Từ đó, tiến hành tái chế, 
phục hồi để đưa vào sản xuất 
nhằm tiết kiệm tối đa chi phí. 

Được biết, trước khi cho ra đời 
máy phân phối thức ăn cho thủy 
sản, Phong và Nhật đã sáng chế 
một số sản phẩm có tính ứng dụng 
cao như bàn ghế đa năng, hệ thống 
tự đóng mở điện ở gia đình… 
Trong thời gian tới, Phong và 
Nhật sẽ tiếp tục hoàn thiện chiếc 
máy phân phối thức ăn cho thủy 
sản để có thể áp dụng rộng rãi hơn 
trong đời sống. Các em cũng cho 
biết đang ấp ủ dự định thi vào 
Trường Đại học Bách khoa để tiếp 
tục nuôi dưỡng ước mơ sáng tạo 
Khoa học kỹ thuật. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Người đam mê chế tạo máy 
cơ khí đất Huế 

Bằng đam mê sáng tạo và sự 
cần mẫn, anh Lê Hữu Minh (39 
tuổi, phường Hương Văn, thị xã 
Hương Trà, Thừa Thiên - Huế), 
với trình độ học vấn lớp 8 đã chế 
tạo ra máy ép dầu đậu phụng 

(lạc), dầu mè bằng thủy lực và 
máy xay nghệ tươi. 

Chính sự lao động không biết 
mệt mỏi, năm 2017 anh đã đoạt 
giải ba và giải khuyến khích của 
hội thi bình chọn sản phẩm công 
nghiệp - nông thôn tiêu biểu thị xã 
Hương Trà với 2 loại máy ép dầu 
phụng, mè bằng thủy lực và máy 
xay nghệ tươi. Riêng máy ép dầu 
phụng - mè bằng thủy lực được 
chứng nhận là sản phẩm công 
nghiệp - nông thôn tiêu biểu tỉnh 
Thừa Thiên - Huế năm 2017. Máy 
hoạt động với công suất ép 1 - 1,5 
tấn lạc/ngày (tùy thuộc vào công 
suất lớn nhỏ của máy), qua đó 
giảm bớt đi nhân công. 

 
Anh Minh, người nông dân đam 

 mê sáng chế.  

Từ đó đến nay, anh Minh đã 
chế tạo gần 10 máy theo đơn đặt 
hàng của người dân ở các tỉnh 
miền Trung với mỗi máy từ 45 
đến 55 triệu đồng, tùy theo công 
suất của máy. Với chiếc máy này, 
người dùng chỉ cần đổ nghệ và 
chờ máy xay ra thành phẩm chứ 
không mất sức làm thủ công, có 
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thể xay từ 5 tạ - 1 tấn nghệ/ngày. 
Anh Minh cũng cho biết, anh 

không có ý định sản xuất đại trà 
mà chỉ khi có khách đặt hàng cơ 
sở anh mới bắt tay vào chế tạo và 
muốn chủ động thị trường đầu ra 
chứ không trông đợi sự hỗ trợ từ 
các cơ quan chức năng. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 
 
 
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI 
TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN 
PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 2005 VÀ LUẬT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 
ĐIỀU LUẬT CỦA LUẬT SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 2009 VỀ 
QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN 
LIÊN QUAN (Tiếp theo) 

Ngày 23 tháng 02 năm 2018,
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Chính phủ ban hành Nghị định 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật sở hữu 
trí tuệ năm 2005 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về 
quyền tác giả, quyền liên quan 
gồm những điều sau: 

Điều 10. Tác phẩm âm nhạc 

Tác phẩm âm nhạc quy định 
tại điểm d khoản 1 Điều 14 của 
Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm 
được thể hiện dưới dạng nhạc nốt 
trong bản nhạc hoặc các ký tự âm 
nhạc khác hoặc được định hình 
trên bản ghi âm, ghi hình có hoặc 
không có lời, không phụ thuộc vào 
việc trình diễn hay không trình 
diễn. 

Điều 11. Quyền tác giả đối với 
tác phẩm sân khấu 

1. Tác phẩm sân khấu quy định 
tại điểm đ khoản 1 Điều 14 của 
Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm 
thuộc loại hình nghệ thuật biểu 
diễn, bao gồm: Chèo, tuồng, cải 
lương, múa rối, kịch nói, kịch dân 
ca, kịch hình thể, nhạc kịch, xiếc, 
tấu hài, tạp kỹ và các loại hình 
nghệ thuật biểu diễn khác. 

2. Tác phẩm sân khấu được 
sáng tạo bởi các tác giả quy định 
tại khoản 1 Điều 21 của Luật sở 
hữu trí tuệ. 

3. Tác giả được hưởng các 
quyền nhân thân quy định tại Điều 
19 và các quyền tài sản quy định 
tại Điều 20 của Luật sở hữu trí 
tuệ. 

4. Tác giả không đồng thời là 
chủ sở hữu quyền tác giả được 
hưởng các quyền nhân thân quy 
định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ; 
chủ sở hữu quyền tác giả được 
hưởng các quyền quy định 
tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 
của Luật sở hữu trí tuệ. 

5. Tác giả và tổ chức, cá nhân 
đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - 
kỹ thuật để sáng tạo tác phẩm có 
thể thỏa thuận về việc sửa chữa 
tác phẩm. 

Điều 12. Quyền tác giả đối với 
tác phẩm điện ảnh 

1. Tác phẩm điện ảnh và tác 
phẩm được tạo ra theo phương 
pháp tương tự quy định tại điểm e 
khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu 
trí tuệ là tác phẩm được thể hiện 
bằng hình ảnh động kết hợp hoặc 
không kết hợp với âm thanh và 
các phương tiện khác theo nguyên 
tắc của ngôn ngữ điện ảnh. Hình 
ảnh tĩnh được lấy ra từ một tác 
phẩm điện ảnh là một phần của tác 
phẩm điện ảnh đó. 

2. Tác phẩm điện ảnh được 
sáng tạo bởi các tác giả quy định 
tại khoản 1 Điều 21 của Luật sở 
hữu trí tuệ. 

3. Tác giả được hưởng các 
quyền nhân thân quy định tại Điều 
19 của Luật sở hữu trí tuệ và các 
quyền tài sản quy định tại Điều 20 
của Luật sở hữu trí tuệ. 

4. Tác giả không đồng thời là 

chủ sở hữu quyền tác giả được 
hưởng các quyền nhân thân quy 
định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 
Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ; 
chủ sở hữu quyền tác giả được 
hưởng các quyền quy định 
tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 
của Luật sở hữu trí tuệ. 

5. Tác giả và tổ chức, cá nhân 
đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - 
kỹ thuật để sáng tạo tác phẩm có 
thể thỏa thuận về việc sửa chữa 
tác phẩm. 

Điều 13. Tác phẩm tạo hình, 
mỹ thuật ứng dụng 

1. Tác phẩm tạo hình quy định 
tại điểm g khoản 1 Điều 14 của 
Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm 
được thể hiện bởi đường nét, màu 
sắc, hình khối, bố cục như: Hội 
họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật 
sắp đặt và các hình thức thể hiện 
tương tự, tồn tại dưới dạng độc 
bản. Riêng đối với loại hình đồ 
họa, có thể được thể hiện tới phiên 
bản thứ 50, được đánh số thứ tự có 
chữ ký của tác giả. 

2. Tác phẩm mỹ thuật ứng 
dụng quy định tại điểm g khoản 1 
Điều 14 của Luật sở hữu trí tuệ là 
tác phẩm được thể hiện bởi đường 
nét, màu sắc, hình khối, bố cục 
với tính năng hữu ích, có thể gắn 
liền với một đồ vật hữu ích, được 
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sản xuất thủ công hoặc công 
nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình 
thức thể hiện của biểu trưng, hệ 
thống nhận diện và bao bì sản 
phẩm), thiết kế thời trang, tạo 
dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, 
trang trí. 

Điều 14. Tác phẩm nhiếp ảnh 
Tác phẩm nhiếp ảnh quy định 

tại điểm h khoản 1 Điều 14 của 
Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm thể 
hiện hình ảnh thế giới khách quan 
trên vật liệu bắt sáng hoặc trên 
phương tiện mà hình ảnh được tạo 
ra, hay có thể được tạo ra bằng các 
phương pháp hóa học, điện tử 
hoặc phương pháp kỹ thuật khác. 
Tác phẩm nhiếp ảnh có thể có chú 
thích hoặc không có chú thích. 

Điều 15. Quyền tác giả đối với 
tác phẩm kiến trúc 

1. Tác phẩm kiến trúc quy định 
tại điểm i khoản 1 Điều 14 của 
Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm 
thuộc loại hình kiến trúc, bao 
gồm: 

a) Bản vẽ thiết kế kiến trúc về 
công trình hoặc tổ hợp các công 
trình, nội thất, phong cảnh. 

b) Công trình kiến trúc. 
2. Tác giả được hưởng các 

quyền nhân thân quy định tại Điều 
19 của Luật sở hữu trí tuệ và các 
quyền tài sản quy định tại Điều 20 

của Luật sở hữu trí tuệ. 
3. Tác giả không đồng thời là 

chủ sở hữu quyền tác giả được 
hưởng các quyền nhân thân quy 
định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 
Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ; 
chủ sở hữu quyền tác giả được 
hưởng các quyền quy định 
tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 
của Luật sở hữu trí tuệ. 

4. Tác giả và tổ chức, cá nhân 
đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - 
kỹ thuật để sáng tạo tác phẩm có 
thể thỏa thuận về việc sửa chữa 
tác phẩm. 

Điều 16. Bản họa đồ, sơ đồ, 
bản đồ, bản vẽ 

Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản 
vẽ quy định tại điểm k khoản 1 
Điều 14 của Luật sở hữu trí 
tuệ bao gồm họa đồ, sơ đồ, bản 
đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, 
các loại công trình khoa học và 
kiến trúc. 

Điều 17. Quyền tác giả đối với 
chương trình máy tính 

1. Tác giả được hưởng các 
quyền nhân thân quy định tại Điều 
19 của Luật sở hữu trí tuệ và các 
quyền tài sản quy định tại Điều 20 
của Luật sở hữu trí tuệ. 

2. Tác giả không đồng thời là 
chủ sở hữu quyền tác giả được 
hưởng các quyền nhân thân quy 
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định tại các khoản 1, 2 và khoản 4 
Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ; 
chủ sở hữu quyền tác giả được 
hưởng các quyền quy định 
tại khoản 3 Điều 19 và Điều 20 
của Luật sở hữu trí tuệ. 

3. Tác giả và tổ chức, cá nhân 
đầu tư tài chính và cơ sở vật chất - 
kỹ thuật để sáng tạo chương trình 
máy tính có thể thỏa thuận về việc 
sửa chữa, nâng cấp chương trình 
máy tính. 

4. Tổ chức, cá nhân có quyền 
sử dụng hợp pháp bản sao chương 
trình máy tính có thể làm một bản 
sao dự phòng, để thay thế khi bản 
sao đó bị mất, bị hư hỏng hoặc 
không thể sử dụng được. 

Điều 18. Tác phẩm văn học, 
nghệ thuật dân gian 

1. Tác phẩm văn học, nghệ 
thuật dân gian quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 23 của Luật sở hữu 
trí tuệ là các loại hình nghệ thuật 
ngôn từ. 

2. Tác phẩm văn học, nghệ 
thuật dân gian quy định tại 
các điểm b và c khoản 1 Điều 23 
của Luật sở hữu trí tuệ là các loại 
hình nghệ thuật biểu diễn như 
chèo, tuồng, cải lương, múa rối, 
điệu hát, làn điệu âm nhạc; điệu 
múa, vở diễn, trò chơi dân gian, 
hội làng, các hình thức nghi lễ dân 

gian. 
3. Tác phẩm văn học, nghệ 

thuật dân gian quy định tại 
các điểm a, b và c khoản 1 Điều 
23 của Luật sở hữu trí tuệ được 
bảo hộ không phụ thuộc vào việc 
định hình. 

4. Sử dụng tác phẩm văn học, 
nghệ thuật dân gian quy định 
tại khoản 2 Điều 23 của Luật sở 
hữu trí tuệ là việc sưu tầm, nghiên 
cứu, biểu diễn, giới thiệu giá trị 
đích thực của tác phẩm văn học, 
nghệ thuật dân gian. 

5. Dẫn chiếu xuất xứ loại hình 
tác phẩm văn học, nghệ thuật dân 
gian quy định tại khoản 2 Điều 23 
của Luật sở hữu trí tuệ là việc chỉ 
ra nguồn gốc, địa danh của cộng 
đồng cư dân nơi tác phẩm văn 
học, nghệ thuật dân gian được 
hình thành. 

Điều 19. Đối tượng không 
thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác 
giả 

1. Tin tức thời sự thuần túy đưa 
tin quy định tại khoản 1 Điều 15 
của Luật sở hữu trí tuệ là các 
thông tin báo chí ngắn hàng ngày, 
chỉ mang tính chất đưa tin không 
có tính sáng tạo. 

2. Văn bản hành chính quy 
định tại khoản 2 Điều 15 của Luật 
sở hữu trí tuệ bao gồm văn bản 
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của cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp và đơn vị lực 
lượng vũ trang nhân dân. 

Điều 20. Quyền nhân thân 
1. Quyền đặt tên cho tác phẩm 

quy định tại khoản 1 Điều 19 của 
Luật sở hữu trí tuệ. Quyền này 
không áp dụng đối với tác phẩm 
dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn 
ngữ khác. 

2. Quyền công bố tác phẩm 
hoặc cho phép người khác công bố 
tác phẩm quy định tại khoản 3 
Điều 19 của Luật sở hữu trí tuệ là 
việc phát hành tác phẩm đến công 
chúng với số lượng bản sao hợp lý 
để đáp ứng nhu cầu của công 
chúng tùy theo bản chất của tác 
phẩm, do tác giả hoặc chủ sở hữu 
quyền tác giả thực hiện hoặc do cá 
nhân, tổ chức khác thực hiện với 
sự đồng ý của tác giả hoặc chủ sở 
hữu quyền tác giả. Công bố tác 
phẩm không bao gồm việc trình 
diễn một tác phẩm sân khấu, điện 
ảnh, âm nhạc; đọc trước công 
chúng một tác phẩm văn học; phát 
sóng tác phẩm văn học, nghệ 
thuật; trưng bày tác phẩm tạo 
hình; xây dựng công trình từ tác 
phẩm kiến trúc. 

3. Quyền bảo vệ sự toàn vẹn 
của tác phẩm, không cho người 
khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm 
quy định tại khoản 4 Điều 19 của 
Luật sở hữu trí tuệ là việc không 
cho người khác sửa chữa, cắt xén 
tác phẩm hoặc sửa chữa, nâng cấp 
chương trình máy tính trừ trường 
hợp có thoả thuận của tác giả. 

Điều 21. Quyền tài sản 
1. Quyền biểu diễn tác phẩm 

trước công chúng quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều 20 của 
Luật sở hữu trí tuệ là quyền của 
chủ sở hữu quyền tác giả độc 
quyền thực hiện hoặc cho phép 
người khác thực hiện biểu diễn tác 
phẩm một cách trực tiếp hoặc 
thông qua các bản ghi âm, ghi 
hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ 
thuật nào mà công chúng có thể 
tiếp cận được. Biểu diễn tác phẩm 
trước công chúng bao gồm việc 
biểu diễn tác phẩm tại bất cứ nơi 
nào mà công chúng có thể tiếp cận 
được. 

2. Quyền sao chép tác phẩm 
quy định tại điểm c khoản 1 Điều 
20 của Luật sở hữu trí tuệ là quyền 
của chủ sở hữu quyền tác giả độc 
quyền thực hiện hoặc cho phép 
người khác thực hiện việc tạo ra 
bản sao tác phẩm bằng bất kỳ 
phương tiện hay hình thức nào, 
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bao gồm cả việc tạo ra bản sao 
dưới hình thức điện tử. 

3. Quyền phân phối bản gốc 
hoặc bản sao tác phẩm quy định 
tại điểm d khoản 1 Điều 20 của 
Luật sở hữu trí tuệ là quyền của 
chủ sở hữu quyền tác giả độc 
quyền thực hiện hoặc cho phép 
người khác thực hiện bằng bất kỳ 
hình thức, phương tiện kỹ thuật 
nào mà công chúng có thể tiếp cận 
được để bán, cho thuê hoặc các 
hình thức chuyển nhượng khác 
bản gốc hoặc bản sao tác phẩm. 

4. Quyền truyền đạt tác phẩm 
đến công chúng bằng phương tiện 
hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông 
tin điện tử hoặc bất kỳ phương 
tiện kỹ thuật nào khác quy định 
tại điểm đ khoản 1 Điều 20 của 
Luật sở hữu trí tuệ là quyền của 
chủ sở hữu quyền tác giả độc 
quyền thực hiện hoặc cho phép 
người khác thực hiện việc đưa tác 
phẩm hoặc bản sao tác phẩm đến 
công chúng mà công chúng có thể 
tiếp cận được tại địa điểm và thời 
gian do chính họ lựa chọn. 

5. Quyền cho thuê bản gốc 
hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, 
chương trình máy tính quy định 
tại điểm e khoản 1 Điều 20 của 
Luật sở hữu trí tuệ là quyền của 
chủ sở hữu quyền tác giả độc 

quyền thực hiện hoặc cho phép 
người khác thực hiện việc cho 
thuê để khai thác, sử dụng có thời 
hạn. 

6. Quyền cho thuê đối với 
chương trình máy tính không áp 
dụng trong trường hợp bản thân 
chương trình đó không phải là đối 
tượng chủ yếu để cho thuê như 
chương trình máy tính gắn với 
việc vận hành bình thường các 
loại phương tiện giao thông hoặc 
các máy móc, thiết bị kỹ thuật 
khác. 

Điều 22. Sao chép tác phẩm 
1. Tự sao chép một bản quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều 25 
của Luật sở hữu trí tuệ áp dụng 
đối với các trường hợp nghiên cứu 
khoa học, giảng dạy của cá nhân 
không nhằm mục đích thương 
mại. 

2. Sao chép tác phẩm để lưu trữ 
trong thư viện với mục đích 
nghiên cứu quy định tại điểm đ 
khoản 1 Điều 25 của Luật sở hữu 
trí tuệ là việc sao chép không quá 
một bản. Thư viện không được 
sao chép và phân phối bản sao tác 
phẩm tới công chúng, kể cả bản 
sao kỹ thuật số. 

Điều 23. Trích dẫn hợp lý tác 
phẩm 

Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà 
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không làm sai ý tác giả để bình 
luận hoặc minh họa trong tác 
phẩm của mình quy định tại điểm 
b khoản 1 Điều 25 của Luật sở 
hữu trí tuệ phải đáp ứng đủ các 
điều kiện sau: 

1. Phần trích dẫn chỉ nhằm mục 
đích giới thiệu, bình luận hoặc làm 
sáng tỏ vấn đề được đề cập trong 
tác phẩm của mình. 

2. Phần trích dẫn từ tác phẩm 
được sử dụng để trích dẫn không 
gây phương hại đến quyền tác giả 
đối với tác phẩm được sử dụng để 
trích dẫn; phù hợp với tính chất, 
đặc điểm của loại hình tác phẩm 
được sử dụng để trích dẫn. 

Điều 24. Thời hạn bảo hộ 
quyền tác giả đối với tác phẩm di 
cảo 

Thời hạn bảo hộ quyền nhân 
thân quy định tại khoản 3 Điều 
19 và quyền tài sản quy định 
tại Điều 20 của Luật sở hữu trí 
tuệ đối với tác phẩm di cảo là năm 
mươi năm, kể từ khi tác phẩm 
được công bố lần đầu tiên. 

Điều 25. Chủ sở hữu quyền tác 
giả 

Chủ sở hữu quyền tác giả quy 
định tại Điều 36 của Luật sở hữu 
trí tuệ bao gồm: 

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam. 
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài 

có tác phẩm được sáng tạo và thể 
hiện dưới hình thức vật chất nhất 
định tại Việt Nam. 

3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài 
có tác phẩm được công bố lần đầu 
tiên tại Việt Nam. 

4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài 
có tác phẩm được bảo hộ tại Việt 
Nam theo Điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên. 

Điều 26. Chuyển nhượng 
quyền đối với tác phẩm khuyết 
danh 

Việc hưởng quyền đối với tác 
phẩm khuyết danh quy định 
tại khoản 2 Điều 41 và điểm a 
khoản 1 Điều 42 của Luật sở hữu 
trí tuệ được thực hiện như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân đang quản 
lý tác phẩm khuyết danh được 
chuyển nhượng quyền đối với tác 
phẩm khuyết danh cho tổ chức, cá 
nhân khác và được hưởng thù lao 
từ việc chuyển nhượng quyền đó. 

2. Tổ chức, cá nhân nhận 
chuyển nhượng quyền theo quy 
định tại khoản 1 Điều này được 
hưởng quyền của chủ sở hữu đến 
khi danh tính của tác giả được xác 
định. 

Điều 27. Sử dụng tác phẩm 
thuộc về Nhà nước 

1. Tổ chức sử dụng ngân sách 
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nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ 
hoặc giao kết hợp đồng với tác giả 
sáng tạo tác phẩm là đại diện Nhà 
nước - chủ sở hữu quyền tác giả 
đối với tác phẩm đó. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng 
tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước 
quy định tại khoản 1 Điều này 
phải được phép của chủ sở hữu 
quyền tác giả và tôn trọng quyền 
nhân thân theo quy định tại 
các khoản 1, 2 và 4 Điều 19 của 
Luật sở hữu trí tuệ. 

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng 
tác phẩm thuộc sở hữu nhà nước 
quy định tại điểm b và điểm c 
khoản 1 Điều 42 của Luật sở hữu 
trí tuệ phải tôn trọng quyền nhân 
thân theo quy định tại các khoản 
1, 2 và 4 Điều 19 của Luật sở hữu 
trí tuệ. 

4. Các cơ quan nhà nước, tổ 
chức, cá nhân khi phát hiện các 
hành vi xâm phạm quyền tác giả 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 
Điều này có quyền yêu cầu cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền xử 
lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 28. Sử dụng tác phẩm 
thuộc về công chúng 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng 
tác phẩm thuộc về công chúng quy 
định tại Điều 43 của Luật sở hữu 
trí tuệ phải tôn trọng quyền nhân 

thân quy định tại các khoản 1, 2 
và 4 Điều 19 của Luật sở hữu trí 
tuệ. 

2. Các cơ quan nhà nước, tổ 
chức, cá nhân có quyền và nghĩa 
vụ liên quan khi phát hiện các 
hành vi xâm phạm quyền nhân 
thân theo quy định tại các khoản 
1, 2 và 4 Điều 19 của Luật sở hữu 
trí tuệđối với các tác phẩm đã kết 
thúc thời hạn bảo hộ thì có quyền 
yêu cầu người có hành vi xâm 
phạm chấm dứt hành vi xâm 
phạm, xin lỗi, cải chính công khai; 
có quyền khiếu nại, tố cáo, yêu 
cầu cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

3. Các tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp, các tổ chức đại diện tập 
thể quyền tác giả, quyền liên quan 
có quyền yêu cầu cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền bảo vệ các 
quyền nhân thân đối với những tác 
phẩm của Hội viên đã kết thúc 
thời hạn bảo hộ. 

Chương III 
QUYỀN LIÊN QUAN 
Điều 29. Quyền của người biểu 

diễn 
1. Quyền sao chép trực tiếp 
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cuộc biểu diễn đã được định hình 
trên bản ghi âm, ghi hình theo quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 29 
của Luật sở hữu trí tuệ là quyền 
của chủ sở hữu cuộc biểu diễn độc 
quyền thực hiện hoặc cho phép 
người khác thực hiện việc tạo ra 
các bản sao khác từ bản ghi âm, 
ghi hình đó. 

2. Quyền sao chép gián tiếp 
cuộc biểu diễn đã được định hình 
trên bản ghi âm, ghi hình theo quy 
định tại điểm b khoản 3 Điều 29 
của Luật sở hữu trí tuệ là quyền 
của chủ sở hữu cuộc biểu diễn độc 
quyền thực hiện hoặc cho phép 
người khác thực hiện việc tạo ra 
các bản sao khác không từ bản ghi 
âm, ghi hình đó như việc sao chép 
từ chương trình phát sóng, mạng 
thông tin điện tử, viễn thông và 
các hình thức tương tự khác. 

3. Quyền truyền theo cách khác 
đến công chúng cuộc biểu diễn 
chưa được định hình theo quy 
định tại điểm c khoản 3 Điều 29 
của Luật sở hữu trí tuệ là quyền 
của chủ sở hữu cuộc biểu diễn độc 
quyền thực hiện hoặc cho phép 
người khác thực hiện việc phổ 
biến cuộc biểu diễn chưa được 
định hình đến công chúng bằng 
bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào 
ngoài phát sóng. 

Điều 30. Trích dẫn hợp lý cuộc 
biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng 

1. Trích dẫn hợp lý nhằm mục 
đích cung cấp thông tin theo quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 32 
của Luật sở hữu trí tuệ là việc sử 
dụng các trích đoạn nhằm mục 
đích thuần túy đưa tin. 

2. Việc trích dẫn hợp lý quy 
định tại khoản 1 Điều này phải 
đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

a) Phần trích dẫn chỉ nhằm 
mục đích giới thiệu, bình luận 
hoặc làm sáng tỏ vấn đề trong việc 
cung cấp thông tin. 

b) Phần trích dẫn từ cuộc biểu 
diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng không gây 
phương hại đến quyền của người 
biểu diễn, quyền của nhà sản xuất 
bản ghi âm, ghi hình, quyền của tổ 
chức phát sóng đối với cuộc biểu 
diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng được sử 
dụng để trích dẫn; phù hợp với 
tính chất, đặc điểm của cuộc biểu 
diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng được sử 
dụng để trích dẫn. 

Điều 31. Bản sao tạm thời 
Bản sao tạm thời quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều 32 của 
Luật sở hữu trí tuệ là bản định 
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hình có thời hạn, do tổ chức phát 
sóng thực hiện bằng các phương 
tiện thiết bị của mình, nhằm phục 
vụ cho buổi phát sóng ngay sau đó 
của chính tổ chức phát sóng. 
Trong trường hợp đặc biệt thì bản 
sao đó được lưu trữ tại trung tâm 
lưu trữ chính thức. 

Điều 32. Sử dụng bản ghi âm, 
ghi hình 

1. Sử dụng trực tiếp bản ghi 
âm, ghi hình đã được công bố 
nhằm mục đích thương mại để 
thực hiện chương trình phát sóng 
có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền 
dưới bất kỳ hình thức nào theo 
quy định tại khoản 1 Điều 33 của 
Luật sở hữu trí tuệ là việc tổ chức 
phát sóng dùng chính bản ghi âm, 
ghi hình đó để phát sóng bằng 
phương tiện vô tuyến hoặc hữu 
tuyến, bao gồm cả việc truyền qua 
vệ tinh, môi trường kỹ thuật số. 

2. Sử dụng gián tiếp bản ghi 
âm, ghi hình đã được công bố 
nhằm mục đích thương mại để 
thực hiện chương trình phát sóng 
có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền 
dưới bất kỳ hình thức nào theo 
quy định tại khoản 1 Điều 33 của 
Luật sở hữu trí tuệ là việc tiếp 
sóng, phát lại chương trình đã phát 
sóng; chuyển chương trình trong 
môi trường kỹ thuật số lên sóng. 

3. Sử dụng bản ghi âm, ghi 
hình đã được công bố trong hoạt 
động kinh doanh, thương mại theo 
quy định tại khoản 2 Điều 33 của 
Luật sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, 
cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc 
gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã 
được công bố để sử dụng tại nhà 
hàng, khách sạn, cửa hàng, siêu 
thị; cơ sở kinh doanh dịch vụ 
karaoke, dịch vụ bưu chính, viễn 
thông, môi trường kỹ thuật số; 
trong các hoạt động du lịch, hàng 
không, giao thông công cộng. 

4. Việc hưởng tiền thù lao của 
người biểu diễn trong trường hợp 
bản ghi âm, ghi hình được sử dụng 
theo quy định tại Điều 33 của Luật 
Sở hữu trí tuệ tùy thuộc vào thoả 
thuận của người biểu diễn với nhà 
sản xuất bản ghi âm, ghi hình khi 
thực hiện chương trình ghi âm, ghi 
hình… (Còn nữa) 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
  Lễ tổng kết và trao giải Hội 
thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc 
lần thứ 14 

Ngày 17/4/2018 vừa qua tại Hà 
Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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lễ tổng kết và trao giải Hội thi 
Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần 
thứ 14 (2016 - 2017). Theo đó, 90 
công trình đã được trao Giải. 

Sau 2 năm triển khai, Ban tổ 
chức hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 
toàn quốc lần thứ 14 (2016 - 2017) 
đã nhận được 536 giải pháp gửi 
tới từ 55 tỉnh, thành phố và các 
Bộ, ngành. Các giải pháp này 
thuộc về 6 lĩnh vực, trong đó công 
nghệ thông tin, điện tử viễn thông 
có 94 giải pháp; Cơ khí tự động 
hóa, xây dựng, giao thông vận tải - 
157 giải pháp; Nông, lâm, ngư 
nghiệp, tài nguyên môi trường - 
83 giải pháp; Giáo dục và đào tạo 
- 83 giải pháp; Y, dược - 67 giải 
pháp; Vật liệu, hóa chất, năng 
lượng - 42 giải pháp. Trên cơ sở 
đánh giá của Hội đồng giám khảo, 
Ban tổ chức đã quyết định trao 
giải cho 90 giải pháp, bao gồm 6 
giải Nhất, 12 giải Nhì, 24 giải Ba, 
48 giải khuyến khích, 6 giải pháp 
được trao giải Nhất gồm:  

Giải pháp Sử dụng nguồn năng 
lượng tại chỗ thay thế năng lượng 
điện cho các thiết bị tại Công ty 
Cổ phần Than Núi Béo - Tác giả: 
Ths Nguyễn Xuân Phùng - Công 
ty CP Than Núi Béo. Giải pháp 
Hệ thống cảnh báo vi phạm chiều 
cao tĩnh không ứng dụng trong 

giao thông đường thủy - Tác giả: 
TS Lê Nguyên Khương - Trường 
ĐH Giao thông vận tải, tỉnh Vĩnh 
Phúc.  

Giải pháp Kết nối máy tính và 
đo lường điện tử cải thiện tính 
năng thiết bị dạy học nhằm nâng 
cao kết quả giảng dạy - Tác giả: 
Ths Trần Huy Hùng, trường Sỹ 
quan công binh, ĐH Ngô Quyền, 
tỉnh Bình Dương.  

Giải pháp Nghiên cứu ứng 
dụng phẫu thuật nội soi điều trị 
một số bệnh lý ngoại khoa trong ổ 
bụng trẻ em - Tác giả: BSCKII 
Phạm Văn Phú - Bệnh viên đa 
khoa tỉnh Bình Định.  

Giải pháp Nghiên cứu, thiết kế 
công nghệ và chế tạo, lắp đặt đưa 
vào vận hành hệ thống bốc hơi gia 
nhiệt tích hợp tự động hóa hiện 
đại, khu hóa chế lặng lọc bốc hơi 
của nhà máy đường để nâng cao 
năng suất và hiệu quả - Tác giả: 
KS Nguyễn Thị Minh Uyên, nhà 
máy đường An Khê tỉnh Quảng 
Ngãi.  

Giải pháp Nghiên cứu kết hợp 
và áp dụng sáng tạo hai hệ dung 
dịch ức ché sét mới KGAC và 
KGAC-PLUS có chất lượng tương 
đương với các hệ dung dịch tiên 
tiến trên thế giới và đảm bảo an 
toàn cho môi trường sinh thái - 
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Tác giả: Hoàng Hồng Lĩnh thuộc 
Xí nghiệp khoan và sửa giếng – 
Vietsovpetro. 

10 cá nhân là chủ nhiệm và 
đồng chủ nhiệm của các giải pháp 
đoạt giải Nhất cũng được Thủ 
tướng Chính phủ trao bằng khen. 
Nhận định về ý nghĩa của cuộc thi, 
GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học 
Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh: 
"Điều quan trọng là cuộc thi đã 
tạo ra phong trào nhân dân sáng 
tạo, áp dụng có hiệu quả tiến bộ 
khoa học công nghệ vào sản xuất 
và đời sống". 

Phát biểu tại lễ trao Giải, ông 
Phan Xuân Dũng- Chủ nhiệm Ủy 
ban Khoa học Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội- biểu dương 
các đơn vị tổ chức đã làm cho hội 
thi này trở lên uy tín, làm cho các 
nhà khoa học, quần chúng nhân 
dân tích cực tham gia.  

Các nhà khoa học thực sự là 
những bông hoa đẹp trong vườn 
hoa khoa học công nghệ của Việt 
Nam, là những người đi tiên 
phong trong phong trào lao động 
sáng tạo không mệt mỏi vì sự 
nghiệp CNH HĐH đất nước.  

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Khai thác chỉ dẫn địa lý: Vẫn 

còn khoảng trống 
50% chỉ dẫn địa lý (CDĐL) 

của nông sản VN chưa được quản 
lý, khai thác là đánh giá của TS 
Delphine Marie - Vivien - chuyên 
gia CDĐL của Pháp - tại hội thảo 
"Vai trò, tác dụng của CDĐL 
trong phát triển kinh tế địa 
phương” tổ chức mới đây. 

CDĐL là thông tin về nguồn 
gốc địa lý của hàng hóa. Chất 
lượng, uy tín, danh tiếng của hàng 
hóa là do nguồn gốc địa lý tạo 
nên.Theo thống kê từ Cục Sở hữu 
trí tuệ về cơ cấu sản phẩm được 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt 
Nam, có khoảng 50% sản phẩm là 
trái cây, 20% là các sản phẩm từ 
cây công nghiệp và lâm nghiệp 
như: quế, hoa hồi, chè... Còn lại là 
các sản phẩm thủy sản, gạo và một 
số thực phẩm khác. Bên cạnh việc 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý, Việt Nam 
còn sử dụng nhãn hiệu chứng 
nhận, nhãn hiệu tập thể để đăng ký 
cho các đặc sản địa phương, đặc 
biệt là các sản phẩm chưa đủ điều 
kiện để xây dựng chỉ dẫn địa lý. 

Một trong những giá trị, kết 
quả tích cực nhất là sau khi sản 
phẩm được bảo hộ, giá bán của 
các sản phẩm sau khi CDĐL được 
bảo hộ đều có xu hướng tăng. 
Điều này thể hiện ở chỗ mỗi một 
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chỉ dẫn địa lý sau khi được nhà 
nước bảo hộ, về cơ bản, các địa 
phương sẽ tổ chức quản lý trên cơ 
sở các chính sách và quy định theo 
từng sản phẩm, đặc biệt là việc 
kiểm soát chất lượng và các quy 
định liên quan đến bao bì, nhãn 
mác, sử dụng. 

CDĐL đã tác động đến giá trị 
của sản phẩm, giá bán của các sản 
phẩm sau khi CDĐL được bảo hộ 
đều có xu hướng tăng, đặc biệt là 
một số sản phẩm như: Nước mắm 
Phú Quốc (Kiên Giang), cam Cao 
Phong (Hòa Bình), mật ong bạc hà 
Mèo Vạc (Hà Giang)... 

Các thống kê và báo cáo của 
các hiệp hội sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý cho thấy giá bán sản phẩm 
tăng từ 20-100%, điển hình như: 
Cam Cao Phong giá bán tăng gần 
gấp đôi; Mật ong bạc hà Mèo Vạc 
tăng 75-80%, Nước mắm Phú 
Quốc tăng từ 30-50%... 

Nhiều năm tìm hiểu về chỉ dẫn 
địa lý tại Việt Nam, TS Delphine 
Marie Vivien (Pháp) đưa ra thống 
kê giật mình là hiện có đến 50% 
chỉ dẫn địa lý của nông sản Việt 
Nam không có người quản lý, khai 
thác. Như chỉ dẫn địa lý quế Hưng 
Yên được nhà nước ủy quyền, 
giao cho hiệp hội ngành quế địa 

phương quản lý nhưng hiệp hội 
này chỉ họp đúng một lần vào 
ngày thành lập từ năm 2011 đến 
nay. Hay trà Mộc Châu có hiệp 
hội quản lý nhưng không khai thác 
hiệu quả chỉ dẫn địa lý do cả 10 
thành viên đều là nhà chế biến, 
không có nông dân tham gia. 

Theo PGS-TS Phạm Xuân Đà, 
Cục Công tác phía Nam - Bộ 
Khoa học và Công nghệ, CDĐL là 
dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có 
nguồn gốc từ khu vực, địa 
phương, vùng lãnh thổ hay quốc 
gia cụ thể. Do đó, sản phẩm được 
bảo hộ CDĐL là lợi thế của Việt 
Nam trong thời buổi cạnh tranh 
toàn cầu vì những sản phẩm này 
không nơi nào có. Tính đến tháng 
3/2018, Việt Nam đã bảo hộ 66 
CDĐL, trong đó 60 chỉ dẫn của 
Việt Nam, còn lại là của nước 
ngoài. CDĐL của Việt Nam được 
cho là khá khiêm tốn về số lượng 
và chưa có đánh giá đầy đủ về 
hiệu quả của 60 chỉ dẫn đã được 
cấp. Trong khi tại Việt Nam, chủ 
sở hữu CDĐL là nhà nước. Nếu 
các tỉnh đăng ký CDĐL xong, 
giao cho địa phương và để đó, 
không đầu tư khai thác thì CDĐL 
gần như không có giá trị, rất lãng 
phí" - ông Đà cảnh báo. 

 (Theo vietq.vn) 
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 Xử phạt nhẹ nên hàng giả 
vẫn ‘vô tư’ lộng hành  

Đây là ý kiến đáng chú ý tại 
hội thảo nâng cao hiệu quả phối 
hợp giữa Doanh Nghiệp và lực 
lượng chức năng trong công tác 
chống hàng giả, xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ, tổ chức ngày 
30/3vừa qua tại TPHCM. 

 
Nhiều thông tin từ hội thảo cho 

hay hiện nay, hàng giả, hàng kém 
chất lượng, hàng hóa vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang là 
vấn đề bức xúc, tác động tiêu cực 
đến đời sống, sức khỏe người dân, 
ảnh hưởng xấu tới thị trường và 
môi trường đầu tư kinh doanh 
trong nước. Đặc biệt, nhiều hàng 
hóa của các thương hiệu nổi tiếng 
(như L’OREAL Việt Nam, 
 Lacoste, Louis Vuitton) ngày 
càng bị làm giả, làm nhái một 
cách hết sức tinh vi mà bằng mắt 
thường, người tiêu dùng khó có 
thể phân biệt được. 

Theo các DN, tình trạng trên 
kéo dài là do việc xử phạt các 
hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ, 
các vụ buôn bán hàng lậu, hàng 

giả chưa đủ tính răn đe. Thực tế 
cho thấy, với vi phạm, nếu cơ 
quan chức năng xử phạt nhẹ thì 
các cửa hàng sẵn sàng chịu phạt vì 
khi họ bán được hàng sẽ thu về giá 
trị rất lớn. Vì thế họ cứ “vô tư” vi 
phạm. 

Các DN kiến nghị, cơ quan 
chức năng cần tăng cường kiểm 
tra việc nhập mỹ phẩm qua cửa 
khẩu hàng không, vì thực tế một 
lượng lớn mỹ phẩm hàng xách tay 
đã được đưa vào nội địa thông qua 
đường hàn không. Bên cạnh đó, 
cơ quan chức năng cần giảm kiểm 
tra các DN chính hãng, các DN 
làm ăn chân chính, tuân thủ pháp 
luật. 

Để hạn chế hàng giả, hàng 
nhái, ông Phan Hoàn Kiếm, Chi 
cục trưởng Chi cục Quản lý thị 
trường TPHCM cho rằng DN cần 
chủ động phối hợp tích cực với cơ 
quan thực thi pháp luật. DN cũng 
cần giám sát chặt chẽ đội ngũ 
nhân viên không tham gia và tiếp 
tay cho việc làm hàng giả. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho hạt 
điều tỉnh Bình Phước  

Cục Sở hữu trí tuệ đã ra 
Quyết định số 673/QĐ-SHTT về 
việc cấp Giấy chứng nhận đăng 
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ký chỉ dẫn địa lý số 00066 cho 
sản phẩm hạt điều Bình Phước 
nổi tiếng. UBND tỉnh Bình 
Phước là Tổ chức quản lý chỉ 
dẫn địa lý này. 

 
Cây điều có nguồn gốc từ 

Braxin, du nhập vào miền Nam 
Việt Nam vào thế kỷ thứ 18, 
nhưng đến năm 1975, cây điều 
mới chính thức có tên trong 
danh mục cây trồng ở Bình 
Phước. Từ năm 1975, cây điều 
bắt đầu được trồng nhiều và trở 
thành cây “Xóa đói giảm nghèo” 
và làm giàu cho người nông dân, 
đặc biệt là người đồng bào 
Stiêng, Khmer ở khu vực miền 
núi của tỉnh Bình Phước.  

Hạt điều nguyên liệu Bình 
Phước chắc, mẩy, cuống hạt 
phình to, bề mặt vỏ cứng sáng, 
mịn, bóng, lắc hạt ít kêu hoặc 
không kêu, thân hạt điều nguyên 
liệu dày, kích thước bề dày từ 
14,5mm - 18mm, tỷ lệ nhân 
thành phẩm thu hồi không nhỏ 
hơn 30% tính theo khối lượng, 
số lượng không lớn hơn 200 
hạt/kg, khối lượng hạt từ 5g/hạt 

- 6g/hạt. Hạt điều nhân là phần 
thu được của hạt điều nguyên 
liệu sau khi gia nhiệt, tách vỏ 
cứng, sấy khô, bóc vỏ lụa và 
phân loại. Hạt điều nhân Bình 
Phước đồng màu, màu trắng, 
vàng nhạt hoặc ngà nhạt, nhân 
điều có dáng thẳng, phình ra 2 
bên, bề dày từ 10,6 mm - 13,1 
mm, bề mặt nhân nhẵn, mịn, 
bóng. 

Những tính chất, chất lượng 
đặc thù của hạt điều Bình Phước 
có được là do điều kiện tự nhiên 
của khu vực địa lý phù hợp với 
sự phát triển của cây điều và 
kinh nghiệm đã được tích lũy 
qua quá trình canh tác, chế biến 
của người dân bản địa. 

Thời vụ trồng cây điều từ 
tháng 6 đến cuối tháng 7. Kinh 
nghiệm canh tác người trồng 
điều ở Bình Phước là chọn nhóm 
đất đỏ vàng, đất trồng nằm ở độ 
cao dưới 600m so với mặt nước 
biển, không bị úng hay nhiễm 
mặn. Hố trồng cây điều phải 
được chuẩn bị xong 1 tháng 
trước khi trồng. Thời gian thu 
hoạch hạt điều Bình Phước từ 
tháng 2 đến tháng 6 và chậm 
nhất 03 ngày kể từ ngày quả 
rụng, người dân phải tiến hành 
thu hoạch. 
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Khu vực địa lý bao gồm: Xã 
Bù Gia Mập, xã Đăk Ơ, xã Đức 
Hạnh, xã Phú Văn, xã Đa Kia, 
xã Phước Minh, xã Bình Thắng 
và xã Phú Nghĩa thuộc huyện Bù 
Gia Mập; Xã Phú Riềng, xã Phú 
Trung, xã Bù Nho, xã Long Tân, 
xã Long Hà, xã Long Bình, xã 
Long Hưng, xã Bình Sơn, xã 
Bình Tân, xã Phước Tân thuộc 
huyện Phú Riềng; Xã Phước 
Tín, xã Long Giang, phường 
Long Thủy, phường Thác Mơ, 
phường Sơn Giang, phường 
Long Phước, phường Phước 
Bình thuộc thị xã Phước Long; 
Xã Đường 10, xã Đăk Nhau, xã 
Phú Sơn, xã Thọ Sơn, xã Bình 
Minh, xã Bom Bo, xã Minh 
Hưng, xã Đoàn Kết, xã Đồng 
Nai, xã Đức Liễu, xã Thống 
Nhất, xã Nghĩa Trung, xã Nghĩa 
Bình, xã Đăng Hà, xã Phước 
Sơn và thị trấn Đức Phong thuộc 
huyện Bù Đăng; Xã Tân Thành, 
xã Tân Tiến, xã Thanh Hòa, xã 
Thiện Hưng, xã Phước Thiện, xã 
Hưng Phước và thị trấn Thanh 
Bình thuộc huyện Bù Đốp; Xã 
Thuận Lợi, xã Đồng Tâm, xã 
Tân Phước, xã Tân Hưng, xã 
Tân Lợi, xã Tân Lập, xã Tân 
Hòa, xã Thuận Phú, xã Đồng 
Tiến, xã Tân Tiến và thị trấn 

Tân Phú thuộc huyện Đồng Phú; 
Xã Lộc Hòa, xã Lộc An, xã Lộc 
Tấn, xã Lộc Thạnh, xã Lộc 
Hiệp, xã Lộc Thiện, xã Lộc 
Thịnh, xã Lộc Thuận, xã Lộc 
Quang, xã Lộc Phú, xã Lộc 
Thành, xã Lộc Thái, xã Lộc 
Điền, xã Lộc Hưng, xã Lộc 
Khánh và thị trấn Lộc Ninh 
thuộc huyện Lộc Ninh; Xã 
Thanh An, xã An Khương, xã 
Tân Hưng, xã Tân Lợi thuộc 
huyện Hớn Quản; Xã Quang 
Minh và xã Minh Lập thuộc 
huyện Chơn Thành; Xã Thanh 
Lương và xã Thanh Phú thuộc 
thị xã Bình Long; Xã Tân 
Thành, Xã Tiến Hưng, xã Tiến 
Thành, phường Tân Phú, 
phường Tân Đồng, phường Tân 
Bình, phường Tân Xuân, 
phường Tân Thiện thuộc thị xã 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Doanh nghiệp sẽ thiệt hại lớn 
khi không bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ  

Thông tin được đưa ra tại tọa 
đàm "Nữ trí thức và công cụ sở 
hữu trí tuệ trong đổi mới, sáng 
tạo" do Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) 
- Bộ Khoa học và Công nghệ phối 
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hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam 
tổ chức ngày 12/4 vừa qua tại Hà 
Nội. 

 
Toàn cảnh hội nghị 

Theo Tiến sỹ Hà Nguyệt Thu, 
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo 
Cục SHTT, sở hữu trí tuệ là tài 
sản vô hình nhưng lại có thể lớn 
hơn rất nhiều so với giá trị các tài 
sản hữu hình. Cụ thể, thương vụ 
Công ty Unicharm của Nhật Bản 
mua lại nhãn hiệu Diana năm 
2011 với mức giá 128 triệu USD 
(tương đương với 2.560 tỷ đồng). 
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, 
con số hợp lý phải lên đến 184 
triệu USD (xấp xỉ hơn 4.000 tỷ 
đồng), nếu Diana đăng ký bảo hộ 
sở hữu trí tuệ nhãn hiệu của mình. 

Những thương hiệu lớn của 
Việt Nam như cà phê Trung 
Nguyên, Petro Vietnam, bánh 
phồng tôm Sa Giang, cà phê Buôn 
Ma Thuột, võng xếp Duy Lợi... đã 
từng chịu thiệt hại lớn và mất 
nhiều thị trường tiềm năng do liên 
quan đến tranh chấp thương hiệu. 

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng 
Cục SHTT đánh giá, đối với các 

nước phát triển, có nền kinh tế tri 
thức cao, hoạt động sở hữu trí tuệ 
luôn được các tầng lớp trong xã 
hội tôn vinh, đề cao và được quan 
tâm, coi trọng. Tuy nhiên, đây lại 
là lĩnh vực còn khá non trẻ ở một 
số nước đang hoặc chậm phát 
triển, trong đó có Việt Nam. 
Những sáng chế mới lạ và những 
sáng tạo mà những người phụ nữ 
tạo ra từ hoạt động nghiên cứu 
cũng như xuất phát từ việc thực 
hiện những thiên chức hàng ngày 
của họ đã làm nâng cao chất lượng 
cuộc sống của con người trong 
mọi lĩnh vực. 

 (Theo vov.vn) 
 

 DN ghi nhận nỗ lực thúc đẩy 
hoạt động sở hữu trí tuệ của Sở 
KH&CN TP.HCM  
“Các anh em ở Cục Sở hữu trí 

tuệ và Sở KH&CN TP.HCM đã hỗ 
trợ người đăng ký rất nhiều. Có 
khó là do các tác giả, chủ đơn 
chưa hiểu nên làm sai dẫn đến 
mất nhiều thời gian”. 

 
Những buổi tập huấn về sở hữu trí tuệ do Sở 
KH&CN TP.HCM tổ chức luôn thu hút được 

lượng lớn người tham gia 
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Đó là ý kiến của ông Thân Thế 
Hào - công ty TNHH Ninh Phong 
đưa ra tại buổi tập huấn “Hướng 
dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng 
chế trong lĩnh vực Điện - Điện tử" 
do Sở KH&CN TP.HCM tổ chức 
ngày 12.4. Điều này phần nào cho 
thấy hiệu quả từ những hoạt động 
hỗ trợ nâng cao kiến thức về sở 
hữu trí tuệ mà Sở KH&CN 
TP.HCM đã tích cực triển khai 
trong thời gian qua. Ngoài các 
doanh nghiệp, đại diện của các cơ 
quan, đơn vị từ các tỉnh thành 
khác trong khu vực cũng tới tham 
dự buổi tập huấn. 

Theo thống kê, ước tính nền 
kinh tế số dựa trên các đổi mới 
liên quan đến phần mềm đang 
đóng góp trên 22,5% trong nền 
kinh tế toàn cầu. Số tiền đầu tư 
cho nghiên cứu và phát triển trong 
lĩnh vực phần mềm cũng tăng 
nhanh chóng từ 86 tỷ USD năm 
2010 lên 142 tỷ USD năm 2015. 

Tuy nhiên, việc đăng ký và bảo 
hộ với các sáng chế được thực 
hiện bởi phần mềm lại tương đối 
phức tạp do phải cân nhắc giữa 
các dấu hiệu kỹ thuật và phi kỹ 
thuật, mục đích sử dụng cá nhân 
hay thương mại… Chính vì thế, 
vấn đề này được Sở KH&CN 
TP.HCM chọn làm nội dung chính 

của buổi tập huấn.  
Theo ông Phạm Văn Kiện 

thuộc phòng Sáng chế số 1, Cục 
Sở hữu trí tuệ, các tác giả sáng chế 
nên đăng ký đối tượng được bảo 
hộ ở dạng giải pháp kỹ thuật. Nếu 
các giải pháp đó không thuộc các 
trường hợp quy định tại điều 8 và 
điều 59 của Luật Sở hữu trí tuệ thì 
khả năng được chấp nhận sẽ tương 
đối cao. Ngoài ra, các chủ đơn 
cũng cần làm rõ các hiệu quả kỹ 
thuật khác ngoài hiệu quả kỹ thuật 
vốn có của sáng chế, bởi đây là 
yếu tố quan trọng để xem xét chấp 
nhận đăng ký. Những hiệu quả kỹ 
thuật khác có thể là tăng tốc độ 
truyền thông hoặc mã hóa truyền 
dữ liệu an toàn… Các nội dung 
khác về đăng ký sáng chế trong 
lĩnh vực Điện - Điện tử cũng được 
diễn giả tại buổi tập huấn minh 
họa, giải thích bằng các ví dụ cụ 
thể để học viên dễ dàng nắm bắt. 

Từ góc độ của doanh nghiệp, 
ông Thân Thế Hào đánh giá cao 
những hoạt động hỗ trợ của Sở 
KH&CN TP.HCM. Tuy nhiên, 
ông cũng bày tỏ mong muốn 
các doanh nghiệp sẽ nhận được 
nhiều sự trợ giúp hơn nữa. 

 (Theo khampha.vn) 
 
 Hàng chục tấn cà phê 
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“nhuộm” pin chuẩn bị xuất 
xưởng 

Cà phê thải loại được mua về, 
sau đó nhuộm bằng nước pha bột 
pin để tạo màu trước khi rang xay, 
bán ra thị trường. Cơ sở chế biến 
cà phê “bẩn” này hoạt động đã 
nhiều năm nay, cung cấp ra thị 
trường hàng chục tấn cà phê. 

Ngày 17/4 vừa qua, ông 
Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch 
UBND xã Đắk Wer (huyện Đắk 
R’lấp) cho biết, Phòng Cảnh sát 
Môi trường, Công an tỉnh Đắk 
Nông phối hợp cùng Thanh tra Sở 
Nông nghiệp & PTNT, UBND 
huyện Đắk R’lấp và xã Đắk Wer 
đã bắt quả tang Cơ sở chế biến 
kinh doanh nông sản của bà 
Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, 
xã Đắk Wer) đang pha trộn tạp 
chất vào cà phê. 

 
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng chục tấn 

cà phê của người dân 

Hiện cơ quan chức năng đang 
kiểm định mẫu cà phê tại cơ sở 
kinh doanh này, khi có kết quả, sẽ 
tiến hành xử phạt vi phạm. Lực 
lượng chức năng kiểm tra, phát 

hiện hàng chục tấn cà phê chuẩn 
bị xuất xưởng. Trước đó, vào ngày 
16/4, Cảnh sát môi trường phối 
hợp với Thanh tra Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh Đắk Nông bất ngờ kiểm tra 
cơ sở sản xuất trên và phát hiện cơ 
sở này có hành vi pha trộn tạp 
chất vào cà phê, sau đó cung cấp 
ra thị trường. 

Tại hiện trường, lực lượng 
chức năng phát hiện có hàng chục 
tấn cà phê bẩn cùng đất, đá được 
tập kết ở trong kho, trong đó có 12 
tấn cà phê đã được nhuộm đen 
bằng pin, 2 chậu chứa 35 kg pin 
được đập vụn, 1 xô chứa lõi pin, 1 
xô chứa nước màu đen và nắp 
pin... dùng để nhuộm đen cà phê. 
Bước đầu, chủ cơ sở khai nhận 
hành vi đến các đại lý thu mua cà 
phê thải loại, phế phẩm vỏ cà phê, 
cà phê vụn... sau đó mua các cục 
pin về đập dẹp, dùng lõi pin hòa 
với nước rồi nhuộm vào cà phê, 
đóng gói bán ra thị trường.  

Cơ sở chế biến này hoạt động 
từ nhiều năm nay, chỉ riêng từ đầu 
năm đến nay đã xuất bán ra thị 
trường hơn 3 tấn cà phê bẩn. Hiện 
vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực 
lượng công an điều tra, làm rõ và 
sẽ xử phạt theo đúng quy định. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 


