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GIA NHẬP THOẢ ƯỚC LA – 
HAY: MỘT PHÁT TRIỂN 
MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG 
SHTT CỦA VIỆT NAM 

Gia nhập Thỏa ước La-hay sẽ 
giúp các doanh nghiệp Việt Nam 
dễ dàng đăng ký và bảo hộ kiểu 
dáng công nghiệp (KDCN) ở gần 
70 nước cũng như các doanh 
nghiệp nước ngoài dễ dàng đăng 
ký và bảo hộ KDCN ở Việt Nam. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao Văn kiện  

gia nhập cho Tổng Giám đốc 
 WIPO Francis Gurry. 

Thỏa ước sẽ chính thức có hiệu 
lực đối với Việt Nam sau ba tháng 
tính từ ngày 30/9/2019, khi Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh 
thay mặt Chính phủ Việt Nam trao 
Văn kiện gia nhập Thỏa ước La-
hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng 
công nghiệp (Văn kiện Geneva 
1999) cho Tổng Giám đốc WIPO 
Francis Gurry tại trụ sở tổ chức 
này ở Thụy Sĩ. 

Với việc tham gia Văn kiện 
Geneva 1999, Việt Nam sẽ chỉ có 
quyền và nghĩa vụ với Thỏa ước 
theo Văn kiện này và không chịu 
ảnh hưởng từ các Văn kiện còn lại. 
Ngoài ra, Việt Nam có quyền 
tham gia thảo luận và biểu quyết 
các vấn đề của Liên minh La-hay 
quy định chung cho các văn kiện 
của Thỏa ước. 

Hệ thống La-hay được thiết lập 
nhằm tạo khả năng đăng ký bảo hộ 
KDCN tại nhiều nước thông qua 
một đơn đăng ký duy nhất nộp qua 
Văn phòng quốc tế của WIPO 
bằng một loại tiền thống nhất 
(đồng franc Thụy Sĩ), giúp cho 
người nộp đơn dễ dàng thực hiện 
các thủ tục liên quan đến đăng ký 
bảo hộ, gia hạn hiệu lực, chuyển 
giao quyền sở hữu và các thủ tục 
khác liên quan đến đơn KDCN. 
Người nộp đơn không cần phải 
nộp các đơn riêng lẻ tại từng nước 
mà mình muốn đăng ký bảo hộ, 
qua đó không những tránh được 
các thủ tục phức tạp, mà còn tiết 
kiệm được thời gian, công sức và 
chi phí. 

Theo số liệu thống kê của Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), 
lượng đơn đăng ký KDCN của các 
tổ chức, cá nhân nước ngoài giai 
đoạn gần đây tăng trên từ 15% 
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mỗi năm, cụ thể: số đơn năm 2015 
tăng 16% so với năm 2014; năm 
2016 tăng 20% so với năm 2015; 
năm 2017 tăng 15% so với năm 
2016. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn 
tồn tại các khó khăn về mặt thủ tục 
và chi phí khiến cho lượng đơn 
đăng ký bảo hộ KDCN của người 
nước ngoài tại Việt Nam cũng như 
của người Việt Nam ra nước ngoài 
chỉ ở mức hạn chế. 

Hiện nay, các doanh nghiệp, cá 
nhân Việt Nam muốn bảo hộ 
KDCN của mình ở nước ngoài chỉ 
có một hình thức duy nhất là nộp 
đơn đăng ký trực tiếp cho các Cơ 
quan Sở hữu trí tuệ (SHTT) của 
từng quốc gia riêng rẽ, nghĩa là 
phải làm nhiều đơn khác nhau 
bằng ngôn ngữ và yêu cầu của các 
nước sở tại, và phải chịu nhiều 
khoản chi phí, đặc biệt là phí thuê 
luật sư. Các doanh nghiệp và cá 
nhân nước ngoài cũng gặp các khó 
khăn tương tự khi muốn bảo hộ 
KDCN của mình tại Việt Nam. 

Thực tế đó đòi hỏi Cơ quan 
quản lý SHTT Việt Nam phải xây 
dựng các chính sách nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp, cá nhân nước ngoài đăng 
ký bảo hộ KDCN tại Việt Nam, 
cũng như doanh nghiệp, cá nhân 
Việt Nam đăng ký bảo hộ KDCN 

tại nước ngoài, qua đó góp phần 
thúc đẩy hoạt động thương mại 
giữa Việt Nam và các nước. Một 
trong những chính sách như vậy 
có thể kể đến là tham gia các điều 
ước quốc tế với nội dung đơn giản 
hóa và hài hòa hóa thủ tục xác lập 
quyền SHTT. 

Việc gia nhập Thỏa ước La-hay 
đáp ứng nhu cầu thực tiễn, vừa tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp, cá nhân trong và ngoài 
nước trong đăng ký kiểu dáng 
công nghiệp, vừa đảm bảo việc 
thực hành cam kết của Việt Nam 
trong các Hiệp định EVFTA, 
CPTPP cũng như trong khối 
ASEAN, theo Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh. 

Trong khi chờ sửa đổi các văn 
bản pháp luật có liên quan, Việt 
Nam tuyên bố sẽ áp dụng trực tiếp 
các quy định của Thỏa ước cho 
các đơn đăng ký quốc tế KDCN có 
chỉ định Việt Nam cũng như các 
đơn có nguồn gốc Việt Nam. Quy 
trình xử lý đơn KDCN ở giai đoạn 
quốc gia sẽ thực hiện theo các quy 
định pháp luật hiện hành, như các 
đơn đăng ký KDCN nộp theo thể 
thức quốc gia. 

Giữa bối cảnh Việt Nam đang 
trong quá trình chủ động hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng và 
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SHTT ngày càng đóng một vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh tế 
- xã hội, việc gia nhập Thỏa ước 
La-hay là một bước tiến trong việc 
đơn giản hóa và hài hòa hóa thủ 
tục theo tiêu chuẩn quốc tế để thúc 
đẩy hoạt động đăng ký và bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp. 

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc 
Anh, trong bối cảnh đó, ASEAN 
đang đẩy mạnh triển khai các sáng 
kiến về đổi mới sáng tạo để bắt 
nhịp với cuộc cách mạng này. Để 
hỗ trợ đổi mới sáng tạo, ASEAN 
đang triển khai Kế hoạch hành 
động về Sở hữu trí tuệ giai đoạn 
2016-2025 và đạt được một số kết 
quả đáng ghi nhận. Hệ thống sở 
hữu trí tuệ ASEAN cũng đang hội 
nhập sâu với hệ thống sở hữu trí 
tuệ thế giới, biểu hiện thông qua 
việc gia nhập một số điều ước 
quốc tế về sở hữu trí tuệ do WIPO 
quản lý. Hệ thống sở hữu trí tuệ 
của Việt Nam cũng đạt được một 
số kết quả quan trọng trong năm 
vừa qua, đặc biệt ngày 22/8 vừa 
qua Thủ tướng đã ban hành Quyết 
định phê duyệt Chiến lược sở hữu 
trí tuệ quốc gia đến năm 2030. 
Trước đó, Quốc hội cũng đã thông 
qua Luật sửa đổi Luật Kinh doanh 
bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ 
vào tháng 6/2019. 

Theo Thỏa thuận được ký kết, 
WIPO sẽ hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ 
triển khai Dự án “Môi trường sở 
hữu trí tuệ kiến tạo”. Dự án sẽ hỗ 
trợ nâng cao năng lực về sở hữu trí 
tuệ (SHTT) và đổi mới sáng tạo 
cho đội ngũ cán bộ của các viện 
nghiên cứu và trường đại học 
(đóng vai trò là Nan hoa trong Hệ 
thống IP-Hub) trong hoạt động 
nghiên cứu/sáng tạo, đăng ký và 
thương mại hóa các sáng chế, 
cũng như chuyển giao công nghệ. 
Đội ngũ này sẽ đóng vai trò trung 
tâm giúp nâng cao số lượng, chất 
lượng và giá trị thương mại của 
sáng chế trong các viện nghiên 
cứu và trường đại học, đồng thời 
thúc đẩy việc sử dụng, khai thác 
thông tin sáng chế để tránh trùng 
lặp trong nghiên cứu. 

Đối với Bản ghi nhớ hợp tác 
giữa WIPO và Học viện Khoa 
học, Công nghệ và Đổi mới sáng 
tạo (VISTI), WIPO sẽ hỗ trợ 
VISTI thực hiện các nghiên cứu 
liên quan tới Chỉ số đổi mới sáng 
tạo toàn cầu (GII), hỗ trợ xây 
dựng năng lực trong lĩnh vực khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo (STI) và tiếp cận cơ sở dữ liệu 
về SHTT của WIPO. Qua đó, giúp 
nâng cao kiến thức và kỹ năng của 
các nhà nghiên cứu của Việt Nam 
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trong các lĩnh vực về SHTT và 
STI, bao gồm GII. Hai bên sẽ thực 
hiện các nghiên cứu và phân tích 
cấp quốc gia về kết quả GII cụ thể 
đối với Việt Nam; hỗ trợ hoạt 
động đào tạo sau đại học về SHTT 
ở Việt Nam theo hướng cùng xây 
dựng các chương trình đào tạo 
chung trong thời gian tới; tổ chức 
các chương trình tập huấn, bồi 
dưỡng về SHTT và STI cũng như 
về GII… 

(Tổng hợp) 

 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ: ĐIỂM 
SÁNG TRONG QUAN HỆ 
HỢP TÁC  VIỆT NAM - HÀN 
QUỐC  

Ngày 10/10/2019, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm 
Công Tạc đã có buổi tiếp và làm 
việc với ông Han-Keun Jung - Trợ 
lý Bộ trưởng, Trưởng Ban thư ký 
Hội đồng SHTT của Phủ Tổng 
thống Hàn Quốc nhân dịp sang 
thăm và làm việc tại Việt Nam. 

 
Sở hữu trí tuệ: Điểm sáng trong 

quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn 
Quốc. Đó là khẳng định của Thứ 

trưởng Bộ KH&CN Phạm Công 
Tạc tại buổi tiếp và làm việc với 
ông Han-Keun Jung – Trợ lý Bộ 
trưởng, Trưởng Ban thư ký Hội 
đồng sở hữu trí tuệ (SHTT) của 
Phủ Tổng thống Hàn Quốc. 

Tham dự buổi tiếp và làm việc 
có ông Đinh Hữu Phí – Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, lãnh 
đạo Vụ Hợp tác quốc tế, đại diện 
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội 
và các đơn vị chức năng của hai 
bên. 

Phát biểu tại buổi làm việc, 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho 
rằng, Việt Nam và Hàn Quốc có 
nhiều điểm tương đồng về văn 
hóa, xã hội, do vậy Việt Nam học 
hỏi từ Hàn Quốc rất nhiều điều 
trong phát triển kinh tế - xã hội, 
khoa học – công nghệ nói chung 
và sở hữu trí tuệ nói riêng. Thứ 
trưởng cho biết, Việt Nam đánh 
giá cao sự hỗ trợ và hợp tác có 
hiệu quả mà Chính phủ, đặc biệt là 
Cơ quan SHTT Hàn Quốc (KIPO) 
đã dành cho Việt Nam, trong đó 
sự hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ 
(IP Vietnam) và KIPO là điểm 
sáng trong quan hệ hợp tác giữa 
hai nước. 

Tại buổi làm việc, hai Bên đã 
chia sẻ, trao đổi thông tin về các 
vấn đề sở hữu trí tuệ như tình hình 
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bảo hộ quyền SHTT của mỗi bên 
đối với sáng chế, nhãn hiệu, kiểu 
dáng công nghiệp; các biện pháp 
nhằm ngăn chặn việc phân phối 
hàng giả mạo quyền SHTT trên thị 
trường; các biện pháp nhằm hỗ trợ 
tạo lập và khai thác tài sản trí tuệ; 
thúc đẩy hợp tác giữa các Cơ quan 
thực thi quyền SHTT và giữa 
chuyên gia của hai bên, v.v.. 

Ông Đinh Hữu Phí mong 
muốn, trong thời gian tới, hai Bên 
sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả 
các Kế hoạch hợp tác được ký kết 
như Chương trình thẩm định 
nhanh đơn sáng chế (PPH) với 
KIPO, Chương trình công nghệ 
phù hợp với Hiệp hội Thúc đẩy 
Sáng chế Hàn Quốc (KIPA), các 
hoạt động đào tạo cán bộ của 
KOTRA và đặc biệt là Dự án 
“Tăng cường năng lực hệ thống 
quản trị công SHTT” mà Cục 
SHTT đang đề nghị Chính phủ 
Hàn Quốc hỗ trợ. 

Trợ lý Bộ trưởng Han-Keun 
Jung cảm ơn Thứ trưởng Phạm 
Công Tạc và các đơn vị chức năng 
đã dành thời gian tiếp Đoàn và cho 
biết ông ấn tượng về những bước 
phát triển trong lĩnh vực SHTT 
của Việt Nam trong thời gian gần 
đây, đặc biệt là trong lĩnh vực xây 
dựng chính sách và pháp luật. 

Đồng quan điểm với Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc, ông Han-
Keun Jung cho biết, Việt Nam và 
Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương 
đồng, làn sóng giao lưu văn hóa 
giữa hai nước đang phát triển 
mạnh mẽ, do vậy tiềm năng hợp 
tác giữa hai nước là rất lớn. Trong 
lĩnh vực SHTT, ông khẳng định 
quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai 
Cơ quan SHTT và nhấn mạnh cần 
tiếp tục triển khai các nội dung 
hợp tác đã cam kết, đặc biệt là về 
cải cách thủ tục hành chính và đào 
tạo nhân lực.  

(Theo most.gov.vn) 
 
 
 
 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÔNG 
THỂ ĐI SAU CÁCH MẠNG 
CÔNG NGHIỆP 4.0  

Ông Đinh Hữu Phí, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) cho rằng cần đổi mới cơ 
chế bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các 
đối tượng được tạo ra từ cách 
mạng công nghiệp 4.0 như trong 
lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, internet 
vạn vật, in 3D, công nghệ nano, 
công nghệ vật liệu mới… 

Trong hai hội thảo liên tiếp 
diễn ra tại Hà Nội và TPHCM về 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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bảo hộ và Thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ trong cách mạng công 
nghiệp 4.0, nhiều chuyên gia, nhà 
khoa học đã cùng nhau thảo luận 
về yêu cầu cấp thiết phải nâng cao 
năng lực của cơ quan sở hữu trí 
tuệ trong việc xử lý đơn đăng ký 
các đối tượng mới. Áp dụng chính 
xác công nghệ mới trong việc vận 
hành cơ quan sở hữu trí tuệ, đặc 
biệt là công nghệ blockchain, dữ 
liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Đồng 
thời, phải thúc đẩy hợp tác về bảo 
hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
ở quy mô khu vực và toàn cầu, vì 
nhiều vấn đề sở hữu trí tuệ đã vượt 
ra khỏi biên giới một quốc gia và 
bản thân mỗi quốc gia riêng rẽ 
không thể xử lý được. 

 
Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT 

phát biểu tại Hội thảo. 

Phó Giám đốc Trung tâm 
nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư 
vấn (Cục Sở hữu trí tuệ) Đỗ Thiên 
Hoàng cho biết, theo thống kê, 
năm 2016 có hơn 5.000 đơn sáng 
chế liên quan đến intetnet vạn vật 
(IoT) đã được nộp tại Cơ quan 
sáng chế châu Âu và tăng trưởng 

54% chỉ trong ba năm 2014-2016. 
Điều này khẳng định, các đơn 

sáng chế thuộc các lĩnh vực công 
nghệ thông minh sẽ gia tăng 
nhanh chóng cùng với sự ra đời 
của các vật liệu mới và các sáng 
chế được tạo ra bằng trí tuệ nhân 
tạo. Việc thực thi quyền trong môi 
trường số sẽ trở nên khó khăn hơn, 
vì vậy, các chính sách cần phải 
nghiên cứu kỹ lưỡng để vừa không 
ngăn cản sự phát triển khoa học và 
công nghệ, vừa bảo đảm an ninh, 
bảo mật và bảo đảm quyền sở hữu 
trí tuệ được bảo hộ thỏa đáng. 

Với kinh nghiệm ở nước sở tại, 
ông Manabu Niki, Trưởng bộ 
phận Hợp tác quốc tế, Cơ quan 
sáng chế Nhật Bản (JPO) cho biết 
ngay từ năm 2017, cơ quan này đã 
có kế hoạch sử dụng trí tuệ nhân 
tạo vào các khâu của lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ như: Quyết định phân 
loại sáng chế; tra cứu tình trạng kỹ 
thuật, kiểu dáng, nhãn hiệu… có 
trước; tra cứu các sản phẩm dịch 
vụ đã xác định. 

Cùng với sự gia tăng nhanh 
chóng số lượng thiết bị IoT 
(internet kết nối vạn vật) và mở 
rộng nhanh chóng thị trường đám 
mây trong ngành công nghiệp dịch 
vụ IT, số lượng đăng ký các thiết 
bị IoT và trình duyệt web ở Nhật 
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Bản đã tăng lên đáng kể hàng 
năm. Do đó, nhằm thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo, Cơ quan sáng chế 
Nhật Bản cũng đã bổ sung các ví 
dụ về công nghệ IoT vào cuốn 
cẩm nang thẩm định và xuất bản 
trước các nước khác; đồng thời, 
thành lập "Đội thẩm định IoT" bao 
gồm thành viên là những người có 
kinh nghiệm với những sáng chế 
IoT để học hỏi và chia sẻ chuyên 
môn. 

 (Tổng hợp) 
 
XÂY DỰNG, ĐĂNG KÝ, 
QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN 
QUYỀN SHTT CHO CÁC SẢN 
PHẨM  CỦA CHƯƠNG 
TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN 
PHẨM (OCOP)  

Ngày 26-27/9/2019 tại thành 
phố Hà Tĩnh, Cục Sở hữu trí tuệ 
(SHTT) phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh tổ 
chức lớp tập huấn “Xây dựng, 
đăng ký, quản lý và phát triển 
quyền SHTT cho các sản phẩm 
trong khuôn khổ Chương trình 
OCOP”. 

Thực hiện Quyết định số 
3220/QĐ-BKHCN ngày 
24/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) giao Cục Sở hữu trí tuệ 

(SHTT) triển khai Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai 
đoạn 2018-2020, trong hai ngày 
26-27/9/2019 tại thành phố Hà 
Tĩnh, Cục SHTT phối hợp với Sở 
KH&CN tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp 
tập huấn “Xây dựng, đăng ký, 
quản lý và phát triển quyền SHTT 
cho các sản phẩm trong khuôn khổ 
Chương trình OCOP”. 

Trọng tâm của chương trình 
OCOP là phát triển sản phẩm nông 
nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ 
có lợi thế ở mỗi địa phương theo 
chuỗi giá trị, do các thành phần 
kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ 
sản xuất) và kinh tế tập thể thực 
hiện. Khi thực hiện chương trình 
này, Nhà nước đóng vai trò kiến 
tạo, ban hành khung pháp lý và 
chính sách để thực hiện; định 
hướng quy hoạch các vùng sản 
xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và 
giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản 
phẩm; hỗ trợ các khâu: đào tạo, 
tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng 
dụng khoa học công nghệ, xây 
dựng thương hiệu, xúc tiến thương 
mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng. 

Phát biểu khai mạc lớp tập 
huấn, ông Đỗ Khoa Văn, Giám 
đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh 
nhận định: thực tế đã chứng minh 
SHTT ngày càng thể hiện là một 



                                          Số 224 – 10/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 8 
 

công cụ hữu hiệu giúp nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các sản 
phẩm, của mỗi doanh nghiệp và 
góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, do đó cần thiết 
phải trang bị kiến thức về SHTT 
cho các chủ thể tham gia Chương 
trình OCOP để có thể xây dựng 
thương hiệu, quảng bá, xúc tiến 
thương mại cho sản phẩm, dịch vụ 
của mình. 

Những đặc sản trên không chỉ 
giúp người dân Hà Tĩnh phát triển 
kinh tế mà còn góp phần quảng bá 
hình ảnh quê hương, con người Hà 
Tĩnh đến với mọi miền đất nước. 
Thông qua các chương trình, 
chính sách hỗ trợ phát triển tài sản 
trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản 
của địa phương do HĐND, UBND 
tỉnh ban hành cũng như với sự hỗ 
trợ của Trung ương, thương hiệu 
của nhiều sản phẩm đặc sản của 
Hà Tĩnh đã được tạo lập, quản lý 
và khai thác hiệu quả, góp phần 
nâng cao giá trị của sản phẩm, đời 
sống của người dân. Bởi lẽ đó, 
việc trang bị kiến thức về SHTT 
để giúp người dân, doanh nghiệp 
tham gia hiệu quả, chủ động tiếp 
cận thị trường, đồng thời giữ gìn 
và phát huy danh tiếng và uy tín 
chất lượng “thương hiệu” của các 
đặc sản địa phương phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội đất nước là 
rất quan trọng. 

 
Ông Đỗ Khoa Văn, Giám đốc ở KH&CN tỉnh 

Hà Tĩnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn 

Ngày thứ nhất của lớp tập 
huấn, các cán bộ có kinh nghiệm 
của Cục SHTT đã trình bày các 
nội dung về việc phát triển quyền 
SHTT đối với đặc sản địa phương 
gắn với Chương trình OCOP; cách 
thức lựa chọn đối tượng SHTT 
phù hợp với việc xây dựng, quảng 
bá thương hiệu cho các đặc sản địa 
phương để đăng ký bảo hộ; các 
chương trình, định hướng hỗ trợ 
thành viên của hiệp hội, làng nghề 
quản lý, khai thác và phát triển 
quyền SHTT cho các đặc sản địa 
phương.  

Báo cáo kinh nghiệm của Hà 
Tĩnh, Ông Nguyễn Huy Trọng, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh 
Hà Tĩnh đã nêu bật được hiệu quả 
của Chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ của Hà Tĩnh giai đoạn 
2015-2020. Đó là các đối tượng 
đăng ký quyền SHTT tăng gấp 5 
lần so với trước khi triển khai 
Chương trình; Các sản phẩm chủ 
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lực của tỉnh đã đăng ký và xây 
dựng thành công thương hiệu như 
bưởi Phúc Trạch, nhung hươu 
Hương Sơn, kẹo Cu Đơ…  

Cũng tại lớp tập huấn, nhiều 
vấn đề thực tiễn và những vướng 
mắc, khó khăn trong xây dựng 
thương hiệu cho đặc sản địa 
phương như việc tận dụng lợi thế, 
danh tiếng của các sản phẩm 
truyền thống của địa phương mang 
tên gọi gắn với các địa danh của 
địa phương để thu hút khách hàng 
và đăng ký bảo hộ quyền SHTT 
cũng được các đại biểu nêu ra, 
cùng trao đổi, thảo luận và được 
các giảng viên giải đáp cụ thể. 

(Theo noip.gov.vn) 
 
 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
  Robot giúp bệnh nhân theo 
dõi bệnh mãn tính tại nhà  

Robot Mabu có thân hình nhỏ 
màu vàng, là gương mặt thương 
hiệu của công ty khởi nghiệp trong 
lĩnh vực quản lý chăm sóc Catalia 
Health. Tuy nhiên, phần sáng tạo 
nhất của robot này, và của Catalia 
Health, nằm ở bộ não của Mabu. 

Phần mềm Catalia Health tích 
hợp kiến thức chuyên môn về tâm 

lý học, trí tuệ nhân tạo và cả kế 
hoạch điều trị y tế để giúp bệnh 
nhân kiểm soát tình trạng bệnh 
mãn tính của họ. Kết quả là một 
người bạn robot tinh vi sử dụng 
các cuộc trò chuyện hàng ngày để 
cho bệnh nhân lời khuyên, thông 
tin về tình trạng của họ và nhắc 
uống thuốc, trong khi chuyển tiếp 
các dữ liệu liên quan đến đơn vị 
đang chịu trách nhiệm chăm sóc 
sức khỏe cho bệnh nhân. 

 
Catalia Health sử dụng trợ lý robot cá nhân, 
Mabu, để giúp bệnh nhân quản lý các bệnh 

mãn tính. 

Những người sử dụng Mabu 
đầu tiên, khoảng một năm rưỡi 
trước, là các bệnh nhân suy tim. 
Kể từ đó, Catalia Health tiếp tục 
hỗ trợ các bệnh nhân thấp khớp và 
ung thư thận. 

Bệnh nhân rất khó tuân thủ 
chặt chẽ kế hoạch điều trị các 
bệnh mãn tính và nhiều người 
không tuân theo chỉ định của bác 
sĩ. Kidd nói rằng các cuộc trò 
chuyện hàng ngày của Mabu giúp 
đỡ không chỉ bệnh nhân, mà cả 
các bác sĩ và những người chăm 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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sóc khi họ đưa ra quyết định điều 
trị dựa trên dữ liệu được thu thập 
bởi Mabu. Kidd từng là một sinh 
viên và giảng viên tại Georgia 
Tech trước khi học MIT để lấy 
bằng thạc sĩ năm 2001. Công việc 
của anh tập trung vào giải quyết 
các vấn đề trong chăm sóc sức 
khỏe do dân số già và sự gia tăng 
số người cần điều trị các bệnh mãn 
tính. Nhiều nghiên cứu đã phát 
hiện ra rằng giao tiếp trực tiếp với 
ai đó, thay vì qua điện thoại hoặc 
trực tuyến, khiến người đó có vẻ 
đáng tin cậy, hấp dẫn và dễ mến 
hơn. Tại MIT, Kidd đã tiến hành 
các nghiên cứu nhằm tìm hiểu liệu 
những hiệu ứng tương tự có đúng 
với giao tiếp giữa người và robot. 

Sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ 
năm 2007, Kidd ngay lập tức tìm 
cách áp dụng nghiên cứu của mình 
bằng cách mở công ty Intuitive 
Automata, giúp quản lý bệnh tiểu 
đường bằng cách sử dụng huấn 
luyện viên robot. Mặc dù khi theo 
đuổi ý tưởng này, Kidd nói rằng 
anh biết còn quá sớm để giới thiệu 
công nghệ tinh vi như vậy cho 
ngành chăm sóc sức khỏe, ngành 
mà vào thời điểm đó vẫn còn đang 
cố gắng điều chỉnh sang hồ sơ sức 
khỏe điện tử. 

Intata Automata cuối cùng 

không thành công lớn về mặt 
thương mại, nhưng nó đã giúp 
Kidd hiểu được lĩnh vực chăm sóc 
sức khỏe ở mức độ sâu sắc hơn 
nhiều từ việc bán các chương trình 
quản lý bệnh tiểu đường và cân 
nặng cho các nhà chăm sóc sức 
khỏe, công ty dược phẩm, công ty 
bảo hiểm và bệnh nhân. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Ý tưởng mới tạo ra pin thân 
thiện với môi trường hơn  

Ý tưởng này tạo tiềm năng cho 
các ứng dụng quy mô lớn, bao 
gồm lưu trữ năng lượng mặt trời 
và năng lượng gió. Các nhà 
nghiên cứu từ Đại học Công nghệ 
Chalmers (Thụy Điển) và Viện 
Hóa học Quốc gia Slovenia đứng 
sau ý tưởng này. 

Sử dụng pin nhôm công nghệ 
có thể mang lại một số ưu điểm, 
bao gồm mật độ năng lượng lý 
thuyết cao, và thực tế đã tồn tại 
ngành công nghiệp để sản xuất và 
tái chế chúng. So với pin lithium-
ion ngày nay, loại pin nhôm có thể 
hạ chi phí sản xuất xuống rõ rệt. 
Các thiết kế trước đây cho pin 
nhôm đã sử dụng nhôm làm cực 
dương và than chì làm cực âm. 
Nhưng than chì cung cấp hàm 
lượng năng lượng quá thấp để tạo 
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ra các pin có hiệu suất đủ để trở 
nên hữu ích. 

 
Nhưng trong sáng kiến mới, 

được trình bày bởi Patrik 
Johansson và Chalmers, cùng với 
một nhóm nghiên cứu ở Ljubljana 
do Robert Dominko dẫn đầu, than 
chì đã được thay thế bằng một 
catốt có cấu trúc nanô, được tạo ra 
từ anthraquinone nguyên tử 
carbon. Cực âm anthraquinone đã 
được phát triển rộng rãi bởi Jan 
Bitenc, trước đây là một nhà 
nghiên cứu tại Chalmers đến từ 
nhóm tại Viện Hóa học Quốc gia 
Slovenia. 

 Ưu điểm của phân tử hữu cơ 
này trong vật liệu catốt là cho 
phép lưu trữ các hạt mang điện 
tích dương từ chất điện phân, giải 
pháp trong đó các ion di chuyển 
giữa các điện cực, giúp mật độ 
năng lượng cao hơn trong pin.Cho 
đến nay không có pin nhôm 
thương mại và thậm chí trong 
ngành nghiên cứu chúng còn khá 
mới. Câu hỏi đặt ra là liệu pin 
nhôm cuối cùng có thể thay thế 

pin lithium-ion hay không. 
(Theo vista.gov.vn) 

 
 Mỹ phát triển thiết bị cứu 
sống người bị ngộ độc carbon 
monoxide (CO)  

Oxy mang protein huyết sắc tố 
(hemoglobin) đi khắp cơ thể. 
Nhưng nếu hemoglobin gặp phải 
một phân tử carbon monoxide 
(CO) thì hemoglobin liên kết với 
CO mạnh hơn 200 lần so với oxy 
và không thể loại CO ra khỏi 
hemoglobin. 

 
Ngộ độc carbon monoxide gây ngạt thở và 

đau đầu 

Dấu hiệu ngộ độc đầu tiên xuất 
hiện khi 20% hemoglobin liên kết 
với carbon monoxide và tử vong 
xảy ra khi tỷ lệ này đạt 50% hoặc 
cao hơn (mặc dù, theo The 
Scientist, có thể có sự khác biệt 
khá mạnh tuỳ theo từng người, 
một số người ngất ngay cả khi 
hemoglobin bão hoà carbon 
monoxide ở mức 10% và một số 
tiếp tục cảm thấy bình thường ở 
mức bão hòa 50%). 
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Thực tế, ngộ độc carbon 
monoxide xảy ra trong đám cháy 
hoặc trong nhà có lò sưởi; tuy 
nhiên, đừng quên rằng CO được 
hình thành trong quá trình đốt 
cháy nhiên liệu xe hơi, khí đốt và 
khi sản xuất một số hợp chất hóa 
học. 

Thông thường, các trường hợp 
ngộ độc CO, gối oxy hoặc buồng 
oxy hyperbaric được sử dụng để 
bão hòa oxy tối đa cho 
hemoglobin mà carbon monoxide 
chưa được liên kết. Nhưng đồng 
thời, gối oxy và những thứ khác 
không phải lúc nào cũng có thể 
được sử dụng - ví dụ, nếu một 
người phổi bị tổn thương (chẳng 
hạn, ngoài carbon monoxide, còn 
hít phải một số chất ăn mòn độc 
hại khác thì oxy tinh khiết chỉ có 
thể làm tình trạng trở nên tồi tệ 
hơn). Đối với hemoglobin tổn 
thương, thì không có cách nào 
khác ngoài đợi cho đến khi cơ thể 
đổi mới nguồn cung cấp vào máu. 

Trên thực tế, để loại carbon 
monoxide ra khỏi hemoglobin chỉ 
có thể bằng cách dùng ánh sáng 
phá vỡ kết nối giữa chúng. Nhưng 
chỉ ánh sáng là không đủ, vì CO bị 
ngắt kết nối có thể sẽ ngay lập tức 
kết nối lại với hemoglobin. Nếu có 
thể chiếu sáng phổi, sẽ không có 

vấn đề gì, nhưng ngay cả khi 
chúng ta mở lồng ngực của người 
bị nhiễm độc, ánh sáng sẽ không 
thể xuyên thấu qua mô phổi. Vì 
vậy, mặc dù người ta đã biết về 
hiện tượng ánh sáng và carbon 
monoxide hemoglobin từ năm 
1896, nhưng cho đến nay vẫn 
không thể rút ra được bất kỳ lợi 
ích thiết thực nào từ kiến thức này. 

Và chỉ gần đây, các nhà khoa 
học Mỹ mới tạo ra một thiết bị 
giúp loại bỏ carbon monoxide 
khỏi hemoglobin một cách hiệu 
quả: máu từ tĩnh mạch được chiếu 
sáng bằng ánh sáng đỏ với bước 
sóng 623nm, trong khi bơm nó 
qua màng xốp đặc biệt giúp loại 
bỏ CO đã được tách ra và trả oxy 
cho máu (ánh sáng đỏ đã được 
chọn vì chính bước sóng này phá 
vỡ tốt nhất liên kết giữa carbon 
monoxide và hemoglobin). 

Các nhà nghiên cứu tại 
Harvard, Mỹ, đã phát triển thiết bị 
lọc máu và chiếu sáng máu. Họ đã 
thử nghiệm trên chuột, động vật bị 
ngộ độc carbon monoxide được 
lấy máu từ tĩnh mạch ở chân, 
chiếu sáng và tiêm trở lại vào tĩnh 
mạch cổ. Carbon monoxide biến 
mất khỏi máu hiệu quả hơn 79% 
so với những con chuột trong đó 
máu chỉ đơn giản chạy qua thiết bị 
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mà không cần ánh sáng và màng 
trao đổi khí. Ở những con chuột 
phổi cũng bị tổn thương, phương 
pháp này cho phép làm sạch máu 
khỏi carbon monoxide nhanh gấp 
3 lần so với những con vật chỉ đơn 
giản được phép thở oxy nguyên 
chất; những con chuột có máu 
được chiếu ánh sáng đỏ, cơ hội 
sống sót tăng lên rõ rệt. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Chế tạo thành công vỏ chai 
bia bằng giấy 

Ngày 12-10, hãng bia 
Carlsberg đã thông báo về hành 
trình tạo ra chai bia giấy đầu tiên 
trên thế giới được làm từ sợi gỗ có 
nguồn gốc bền vững, dựa trên 
100% sinh học và có thể tái chế 
hoàn toàn. 

 
Carlsberg đã tiết lộ hai mẫu 

nghiên cứu mới của chai bia 
Green Fiber, đây là “chai giấy” 
đầu tiên có chứa bia. Carlsberg 
cũng tuyên bố họ đã tham gia 
cùng với các công ty hàng đầu 
toàn cầu khác, những người thống 

nhất trong tầm nhìn phát triển bao 
bì bền vững thông qua sự tiến bộ 
của công nghệ chai giấy. 

Những phát triển này là sự tiếp 
nối của hành trình đổi mới bao bì 
bền vững của Carlsberg và là một 
phần quan trọng trong chương 
trình phát triển bền vững của các 
hãng bia đang thực hiện cam kết 
giảm bằng không đối với lượng 
khí thải carbon tại các nhà máy bia 
và giảm 30% lượng khí thải 
carbon toàn chuỗi vào năm 2030. 

Hai mẫu nghiên cứu mới được 
làm từ sợi gỗ có nguồn gốc bền 
vững, có thể tái chế hoàn toàn và 
có lớp chống thấm bên trong để 
cho phép các chai chứa bia. Một 
nguyên mẫu sử dụng “hàng rào” 
màng polymer tái chế mỏng, loại 
kia sử dụng hàng rào màng 
polymer PEF 100% sinh học. 
Những mẫu này sẽ được sử dụng 
cho đến khi Carlsberg tìm kiếm 
một giải pháp để đạt được tham 
vọng cuối cùng của họ về một chai 
100% sinh học không có polymer. 

Carlsberg đã khởi động dự án 
phát triển chai làm từ sợi gỗ có 
nguồn gốc bền vững cùng với các 
chuyên gia EcoXpac, công ty bao 
bì BillerudKorsnäs và các nhà 
nghiên cứu từ Đại học Kỹ thuật 
Đan Mạch, được hỗ trợ bởi Quỹ 



                                          Số 224 – 10/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 14 
 

Đổi mới Đan Mạch. Họ đã cùng 
thành lập Công ty Chai giấy 
Paboco® - một liên doanh giữa 
BillerudKorsnäs và chuyên gia sản 
xuất chai Alpla. 

Cùng tham gia trong cộng đồng 
chai giấy với Carlsberg còn có 
Công ty Coca-Cola, Absolut 
Company và L'Oréal. Paboco® đã 
hợp nhất các công ty và chuyên 
gia hàng đầu toàn cầu với tầm 
nhìn phát triển bao bì bền vững, 
cung cấp các sản phẩm chất lượng 
cao và giảm tác động môi trường. 

(Theo baonhandan.vn) 
 

 Phát triển chất liệu lụa in và 
xóa được nhiều lần  

Các nhà nghiên cứu tại Trường 
Kỹ thuật Đại học Tufts đã phát 
triển các chất liệu lụa có thể dập 
được nhiều loại họa tiết, từ văn 
bản, hoa văn đến những hình 
ảnh cần nhiều chi tiết như mã QR 
hay vân tay, chỉ trong một giây. 
Đặc biệt, họa tiết trên chất liệu 
này có thể nhanh chóng được 
“xóa đi” và dập lại nhiều lần. 

Công trình nghiên cứu được 
đăng tải trên tạp chí Proceedings 
of the National Academy of 
Sciences chỉ ra một số tính năng 
của loại lụa mới này và trình bày 
phạm vi ứng dụng tiềm năng rộng 

rãi trên các thiết bị quang - điện 
tử. 

Nhờ đặc tính tự nhiên của các 
protein fibroin có trong sợi tơ lụa, 
lớp vải thông minh sẽ phản ứng 
bằng cách biến đổi hình dạng khi 
chịu tác động của các yếu tố môi 
trường. Trong đó, hơi nước và khí 
mêtan có khả năng ngấm vào sợi 
vải một cách dễ dàng, xâm nhập 
vào các liên kết hydro chéo trong 
fibroin, khiến vải “xổ” ra và giải 
phóng sức căng trong sợi vải. Lợi 
dụng đặc điểm này, các nhà khoa 
học đã đặt các protein fibroin phân 
hủy trên một màng nhựa 
polydimethylsiloxane (PDMS) 
mỏng nhằm tạo ra bề mặt vải co 
giãn. Trải qua một quy trình làm 
nóng – để nguội, hai lớp lụa và 
nhựa PDMS sẽ tạo thành các nếp 
gấp có kích thước nano tương ứng 
với đặc tính cơ học của từng lớp. 

 
Khi tiếp xúc với hơi nước hay 

mêtan, các sợi vải này sẽ “nghỉ” 
và phẳng lại. Ở trạng thái dãn 
phẳng, bề mặt vải cho phép 80% 
ánh sáng xuyên qua, trong khi tỷ 
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lệ này ở vải đã vào nếp, hay đã 
dập họa tiết chỉ ở mức dưới 20%. 
Vải có thể được dập bằng khuôn 
có sẵn hoặc in phun bằng mực. Độ 
sắc nét của hình in trên vải sẽ phụ 
thuộc vào độ chi tiết của khuôn 
hoặc đường kính đầu phun mực. 

Một cách khác cũng được áp 
dụng là dùng tia cực tím tạo ra 
một khuôn ảo. Khi đó, những phần 
tiếp xúc với tia cực tím sẽ ít thấm 
nước (hoặc mêtan) hơn và giữ 
nguyên nếp gấp, còn những phần 
khác sẽ thấm hơi và dãn phẳng ra. 
Lúc này, các họa tiết in chính là 
đường đánh dấu các phần mặt vải 
tiếp xúc với tia cực tím. 

Các họa tiết in trên vải này có 
thể được in, xóa và lặp lại qua các 
quy trình làm nóng – để nguội. 
Nhóm nghiên cứu đã chứng minh 
mặt vải có thể được in đi in lại ít 
nhất 50 lần mà không ảnh hưởng 
gì đến chất lượng hình in. 

Theo nhà phát triển Yu Wang 
(Trường Kỹ thuật, ĐH Tufts), bên 
cạnh khả năng in lại được nhiều 
lần, công nghệ in dập vải này 
còn hứa hẹn mang lại nhiều ứng 
dụng. Một trong số đó là giúp bề 
mặt vải đã dập hấp thụ hoặc giải 
phóng các bước sóng ánh sáng 
hoặc năng lượng khác nhau sử 
dụng các chất kích thích tạp, hay 

khiến họa tiết chỉ hiện ra ở các 
góc nhất định; hoặc tạo các vật 
liệu tự điều chỉnh nhiệt xuyên 
qua chúng. Nhờ tính tương hợp 
sinh học (biocompatibility) của 
các sợi tơ lụa, chất liệu vải này 
có tiềm năng rất đa dạng trong 
ngành y sinh. 

Nghiên cứu cũng trình bày 
cách họa tiết được dập lên và 
xóa đi khỏi mặt vải bằng cách 
kết nối hai lớp lụa và màng nhựa 
(dính liền nhau) với một thiết bị 
nhiệt nhỏ, làm mặt vải biến đổi 
liên tục giữa hai trạng thái gấp 
nếp và không gấp nếp. 
 (Khoahocvacongnghevietnam.vn) 

 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Vĩnh Phúc: Nghiên cứu, ứng 
dụng, phát triển công nghệ năng 
lượng mặt trời phục vụ chiếu 
sáng trên địa bàn 

Vĩnh Phúc nằm trong khu vực 
có bức xạ mặt trời khá cao, trung 
bình dao động từ 4,1 
kWh/m2/ngày đến 4,9 
kWh/m2/ngày nên tiềm năng phát 
triển và sử dụng năng lượng mặt 
trời để phát điện là rất lớn. 

Năng lượng được phát ra từ 
mặt trời là nguồn năng lượng sạch, 
có đặc tính “tái tạo” và trữ lượng 
khổng lồ. Nó còn là nguồn gốc 
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của các nguồn năng lượng sạch và 
tái tạo khác như: năng lượng gió, 
năng lượng sinh khối, thủy năng 
và năng lượng đại dương. Để tiếp 
cận và ứng dụng công nghệ năng 
lượng sạch, cụ thể là nguồn năng 
lượng mặt trời góp phần tìm kiếm 
giải pháp về năng lượng sạch tạo 
ra điện phục vụ sinh hoạt, chiếu 
sáng, Trung tâm năng lượng thực 
hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng 
dụng, phát triển công nghệ năng 
lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. 

 
Năng lượng, vai trò hết sức 

quan trọng trong đời sống xã hội, 
nó quyết định sự phát triển và 
nâng cao chất lượng sống, nhu cầu 
phát triển của con người. Hiện nay 
các nguồn năng lượng mới và 
năng lượng tái tạo đã được nhiều 
quốc gia trên thế giới lựa chọn ưu 
tiên hàng đầu như: Đức, Nhật, Mỹ, 
Úc, Hàn Quốc,... khai thác sử 
dụng để thay thế nguồn năng 
lượng truyền thống. 

Tỉnh Vĩnh Phúc đã có khá 
nhiều tổ chức, hộ gia đình sử dụng 
năng lượng mặt trời. Nhưng thực 

tế khả năng, mức độ điện được lấy 
từ bức xạ năng lượng mặt trời có 
thể lấy ra được là bao nhiêu trong 
1 ngày, tháng, năm, hàng năm và 
mức đầu tư, tính khoa học kỹ 
thuật, hiệu quả kinh tế - xã hội, 
môi trường cũng như sự an toàn 
sử dụng, tuổi thọ đến đâu, cụ thể 
như thế nào, câu hỏi này vẫn còn 
bỏ ngỏ, chưa được khẳng định, 
phổ biến, hướng dẫn, khuyến cáo. 

Trên cơ sở tiến hành điều tra, 
khảo sát thực tế, thu thập thông 
tin, số liệu thực trạng liên quan 
ứng dụng năng lượng mặt trời, 
đơn vị thực hiện nhiệm vụ đã tiến 
hành lựa chọn 3 điểm khu vực 
đồng bằng, trung du, miền núi tại 
phường Đống Đa, thành phố Vĩnh 
Yên; xã Kim Xá, huyện Vĩnh 
Tường; xã Đồng Thịnh, huyện 
Sông Lô. 

Mô hình chiếu sáng sử dụng 
năng lượng mặt trời tại 03 địa 
điểm thực hiện được lắp đặt 1 bộ 
đèn led (mỗi bộ 2 bóng từ 12-
20W) đảm bảo độ chiếu sáng phù 
hợp với khu vực, sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả bức xạ năng lượng 
mặt trời và toàn hệ thống. Mỗi bộ 
được bố trí 2 đèn Led chiếu sáng 
trong bình cầu, thẩm mỹ, đáp ứng 
được đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ 
thuật, xây dựng. 
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Sau thời gian triển khai thực 
hiện, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đã 
phối hợp chặt chẽ với các hộ gia 
đình điểm được lựa chọn, hướng 
dẫn các hộ gia đình nắm bắt quy 
trình vận hành, đồng thời thường 
xuyên theo dõi, giám sát quá trình 
vận hành, sử dụng và ghi chép các 
thông số hoạt động, những thay 
đổi bất thường của hệ thống năng 
lượng mặt trời. Đến nay việc thi 
công lắp đặt đã hoàn thành, hệ 
thống pin năng lượng mặt trời đi 
vào hoạt động ổn định, liên tục. 
Việc chiếu sáng sử dụng hệ thống 
năng lượng mặt trời được hoàn 
toàn đáp ứng. Để sử dụng chiếu 
sáng hợp lý, phù hợp, đáp ứng 
khai thác năng lượng mặt trời hiệu 
quả và tiết kiệm điện, năng lượng, 
đèn Led sử dụng được điều chỉnh 
chế độ vận hành chiếu sáng với 4 
cấp độ chiếu sáng khác nhau (sáng 
100% từ 18-24h, sáng 50% từ 24-
2h, sáng 10% từ 2-5h, tự động tắt 
5h). 

Tính toán hiệu quả kinh tế thời 
điểm năm 2017, giá thị trường vẫn 
còn cao. Mức đầu tư giá vật tư 
thiết bị cho cột đèn năng lượng 
mặt trời như đề tài nghiên cứu 
triển khai là 74 triệu đồng so với 
mức đầu tư giá vật tư thiết bị hiện 
trạng dùng bóng cao áp là 25 triệu 

đồng. Như vậy, việc đầu tư năng 
lượng mặt trời sẽ hơn đầu tư cao 
áp là 49 triệu đồng. Vậy, phải mất 
khoảng 9 năm thu hồi vốn (tiền 
tiết kiệm hàng năm). Mặt khác, 
đơn vị thực hiện nhiệm vụ đã tính 
toán so sánh khi sử dụng tối ưu 
công suất của bộ điều khiển, cho 
thấy mức độ tiết kiệm rất lớn 
(chưa tính đến giá thành thiết bị 
công nghệ năng lượng mặt trời 
từng năm liên tục giảm giá), tiết 
kiệm khoảng 11 triệu đồng/ năm. 

Đáp ứng các thiết bị máy móc 
đo đếm để phục vụ công tác khảo 
sát, phân tích, tính toán và lựa 
chọn các điểm lắp đặt, thiết bị 
công nghệ phù hợp, phát huy hiệu 
quả ứng dụng và nhân rộng, phát 
triển sử dụng năng lượng mặt trời 
trong toàn tỉnh. 

Nghiên cứu áp dụng công nghệ 
tiên tiến, luôn cập nhật tiến bộ 
khoa học để phát huy được tính 
sáng tạo. 

Cần tổ chức tuyên truyền đến 
đối tượng là cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp và hộ gia đình trên 
toàn tỉnh để tuyên truyền, làm rõ, 
sâu sắc những ưu, nhược điểm 
trong việc sử dụng năng lượng 
mặt trời, năng lượng tái tạo hiệu 
quả, bảo vệ môi trường, phát triển 
bền vững. 



                                          Số 224 – 10/2019 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 18 
 

Mô hình công nghệ sử dụng 
năng lượng mặt trời, nguồn năng 
lượng tại chỗ không những góp 
phần tiết kiệm điện cho gia đình, 
giải toả nhu cầu ngày càng tăng 
lên về năng lượng cho quốc gia 
mà còn góp phần phát triển kinh 
tế, bảo vệ môi trường, chống biến 
đổi khí hậu của trái đất và đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu 
polyme siêu thấm từ phế liệu 
(rơm rạ) để ứng dụng trong 
nông nghiệp  

Trong hoạt động sản xuất nông 
nghiệp, việc cung cấp nước cho 
cây trồng là một trong các công 
đoạn quan trọng đóng góp một 
phần lớn để đảm bảo năng suất, 
chất lượng cây trồng, vì vậy lượng 
nước tiêu thụ hằng năm là rất lớn. 

 
Tuy nhiên, với những vùng đồi, 

núi, cao nguyên đất đá v.v… thì 
việc tưới tiêu khó khăn và tốn 
kém, hiệu quả thường lại không 
cao. Đó là chưa kể đến việc bón 

phân, phun thuốc trừ sâu v.v...  
Việc hạn chế các công đoạn 

trong sản xuất mà vẫn đảm bảo lợi 
ích kinh tế là một việc làm cần 
thiết. Do đó, đòi hỏi một giải pháp 
công nghệ làm tăng hiệu quả của 
việc tưới tiêu, làm giảm lượng 
nước tiêu thụ là một yêu cầu bức 
thiết đặt ra và việc sử dụng vật 
liệu siêu hấp thụ nước để giữ ẩm 
cho cây trồng là một giải pháp hữu 
ích, nhằm làm giảm chi phí đầu tư 
cho sản xuất nông nghiệp, nâng 
cao năng suất và hiệu quả kinh tế. 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng 
lượng nước ngọt và hạn chế ô 
nhiễm môi trường, góp phần phát 
triển nền nông nghiệp xanh, sạch 
và bền vững, trong những năm 
gần đây trên thế giới cũng như ở 
Việt Nam có xu hướng áp dụng 
công nghệ mới vào lĩnh vực sản 
xuất phân bón. Một trong những 
hướng quan trọng nhất, có nhiều 
triển vọng là nghiên cứu và phát 
triển kỹ thuật nhả chậm. Kỹ thuật 
này tạo ra các loại phân bón có 
khả năng tăng cường sự phát triển 
của cây khi các chất dinh dưỡng 
được đưa vào nền polyme hoặc 
bọc trong vỏ polyme. Chất dinh 
dưỡng được nhả dần cho cây hấp 
thụ, do đó tránh được hiện tượng 
rửa trôi phân bón, tiết kiệm sức 
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lao động và chi phí sản xuất cũng 
như giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm 
môi trường. Các polyme được sử 
dụng có khả năng phân hủy sinh 
học và thân thiện với môi trường, 
không ảnh hưởng xấu đến chất 
lượng đất, chất lượng nông sản. 

Polyme siêu thấm chứa đựng 
một tiềm năng rất to lớn cả trong 
sản xuất nông nghiệp và việc bảo 
vệ môi trường. Có thể nói, đây là 
một trong những thành quả nổi bật 
trong vòng hơn một thập kỷ triển 
khai chương trình ứng dụng công 
nghệ sinh học và vật liệu mới. 
Chưa kể đến những ứng dụng của 
nó trong việc sản xuất các đồ dùng 
trong sinh hoạt, polyme siêu thấm 
sẽ hứa hẹn mang lại  một nền sản 
xuất sạch, phát huy tối đa hiệu quả 
cho quá trình chuyển dịch giống 
cây trồng vật nuôi. 

Trong dự án “Nghiên cứu tổng 
hợp vật liệu polyme siêu thấm từ 
phế liệu (rơm rạ) để ứng dụng 
trong nông nghiệp”, TS. Nguyễn 
Minh Tuấn, trường Đại học Công 
nghiệp Việt Trì, cùng các đồng 
nghiệp đã tiến hành tổng hợp 
polyme siêu thấm từ phế liệu rơm 
rạ nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu 
sạch, thân thiện môi trường ngày 
càng phát triển, mở ra hướng mới 
trong áp dụng khoa học công nghệ 

vào sản xuất, tận dụng những phế 
phẩm trong nông nghiệp tạo ra các 
sản phẩm hữu ích và có giá trị 
kinh tế. 

Sau một thời gian nghiên cứu 
đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra 
như đã đăng ký. Cụ thể đã đạt 
được những kết quả sau: 

1.1 Đã dùng dung dịch NaOH 
15% tiền xử lý rơm rạ cho hiệu 
suất 69.8% (so với nguyên liệu 
rơm ban đầu), hầu hết các thành 
phần lignin, hemixenlulo được 
loại bỏ. Hàm lượng xenlulo vẫn 
được bảo toàn. Kết quả phân tích 
trên máy hiển vi điện tử quét 
(SEM) cho thấy cấu trúc sợi rơm 
tơi xốp, có nhiều vết nứt, diện tích 
bề mặt tăng lên, thuận lợi cho 
phản ứng đồng trùng hợp ghép. 

1.2 Sử dụng kali persunfat KPS 
1,5%, amoni ceri nitrat CAN (tỷ lệ 
KPS/CAN 4/1), natri hidro sunfit 
NaHSO3 (tỷ lệ KPS/NaHSO3 2/1) 
là hỗn hợp chất khơi mào phản 
ứng đã phát huy tác dụng tốt trong 
quá trình đồng trùng hợp, tốc độ 
phản ứng tăng lên, thời gian phản 
ứng giảm xuống, khối lượng sản 
phẩm trùng hợp và độ thấm hút 
nước được cải thiện rõ rệt (sử 
dụng chất khơi mào là kali 
persunfat (KPS) khối lượng sản 
phẩm thu được chỉ là 11,6 g, độ 
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thấm hút nước là 620,3 g/g), 
nhưng nếu sử dụng hỗn hợp chất 
khơi mào phản ứng (KPS-
CANNaHSO3) thì khối lượng sản 
phẩm thu được là 23,72 g, độ thấm 
hút nước là 842,5 g/g. 

1.3. Đã khảo sát các yếu tố ảnh 
hưởng đến phản ứng đồng trùng 
hợp ghép: Tỷ lệ khối lượng rơm 
rạ/axit acrylic 7/1, nồng độ axit 
trung hòa 70%, lượng chất kết hợp 
2% (so với khối lượng rơm), nhiệt 
độ 60 độ C, thời gian phản ứng là 
3,5 giờ. Phản ứng cho kết quả tốt 
nhất, khối lượng sản phẩm đồng 
trùng hợp là 23,72 g, độ thấm hút 
nước là 842,5 g/g. 

1.4. Đã khảo sát đặc tính hút 
nước của vật liệu kết quả cho thấy: 
- Ở nhiệt độ 60 độ C sau 24 giờ 
hàm lượng nước trong sản phẩm 
vẫn đạt 11%. Điều đó chứng tỏ vật 
liệu này có khả năng giữ nước tốt. 
- Độ thấm hút nước thải của vật 
liệu ở 4 địa danh: Khu 10 xã Tiên 
kiên, khu Thông Đậu phường 
Minh Nông, khu 7 phường Gia 
Cẩm, khu Long Châu Sa phường 
Thọ Sơn. Kết quả cho thấy độ 
thấm hút nước thải trung bình là 
648 g/g.  

- Đối với nước muối (tỷ lệ 
0,9% NaCl) độ thấm hút đạt 95 
g/g. Điều này chứng tỏ rằng vật 

liệu polyme tổng hợp được có khả 
năng chịu mặn cao. 

1.5. Đã xây dựng qui trình tổng 
hợp vật liệu polyme siêu thấm từ 
phế liệu rơm rạ và axit acrylic 
bằng phản ứng đồng trùng hợp 
công suất 0,5 kg/mẻ. Sản phẩm đạt 
độ thấm hút ca1o 

1.6. Đã sản xuất được 05 kg vật 
liệu polyme siêu thấm và cung cấp 
sản phẩm này cho 2 đơn vị: Công 
ty TNHH Thảo dược - Sinh học - 
Phân tử và Viện Nghiên cứu Cây 
nguyên liệu Giấy.  

(Theo nasati) 
 
 Nghiên cứu ứng dụng đo 
trọng lực bằng máy FG5x phục 
vụ điều tra, đánh giá nước dưới 
đất và một số khoáng sản rắn ở 
Việt Nam  

Phương pháp địa vật lý trong 
điều tra địa chất khoáng sản, 
trong đó có trọng lực đã được đề 
cập đến, tuy nhiên tài liệu trọng 
lực sử dụng là các số liệu đo 
tương đối, độ chính xác tương ứng 
với yêu cầu thành lập bản đồ dị 
thường ở các tỷ lệ 1/10.000, 
1/50.000 hoặc nhỏ hơn.  

Đối với khoáng sản rắn ẩn sâu, 
thân quặng nhỏ, đòi hỏi các máy 
đo trọng lực phải có độ chính xác 
cao hơn, mật độ điểm hợp lý hơn 
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và địa hình phải chi tiết hơn... Đây 
là những điều kiện để cần thiết 
trong xác định thân quặng, đánh 
giá trữ lượng, phân bố vật chất 
trong lòng đất. Đây là lần đầu tiên, 
Việt Nam có bộ thiết bị đo trọng 
lực tuyệt đối hiện đại, việc nghiên 
cứu tìm hiểu, vận hành và đặc biệt 
là phát triển các ứng dụng không 
những trong lĩnh vực đo đạc bản 
đồ mà còn trong các lĩnh vực 
khác, như địa chất khoáng sản, tài 
nguyên nước... 

 
Với những yêu cầu đặt ra như 

vậy, từ năm 2014 đến 2017, nhóm 
nghiên cứu tại Viện Khoa học đo 
đạc và bản đồ đã thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu ứng dụng đo trọng 
lực bằng máy FG5x phục vụ điều 
tra, đánh giá nước dưới đất và một 
số khoáng sản rắn ở Việt Nam”. 
Đề tài này sẽ nghiên cứu cơ sở 
khoa học về quan hệ giữa trọng 
lực trong điều tra, đánh giá 
khoáng sản và thứ hai là nghiên 
cứu quan hệ giữa biến thiên trọng 
lực theo thời gian để đánh giá 
động thái và trữ lượng nước ngầm, 

từ đó có thể sử dụng các phép đo 
trọng lực tuyệt đối độc lập để 
giám sát biến thiên mực nước 
ngầm ở những khu vực không có 
giếng quan trắc. 

Đề tài thu được một số kết quả 
sau: 

1) Khi nghiên cứu về cơ sở 
trọng lực có thể thấy rằng “trọng 
lực trắc địa” cũng cần phải được 
phổ biến kiến thức nhiều hơn nữa 
nhằm làm sâu sắc các vấn đề về 
vật lý trái đất, mà trong trắc địa 
cao cấp khi nghiên cứu về hình 
dạng trái đất (Geoid) rất cần thiết. 

2) Qua nghiên cứu của đề tài đã 
khẳng định việc làm chủ thiết bị 
công nghệ trong đo đạc trọng lực 
tuyệt đối bằng FG5x của các cán 
bộ Viện khoa học Đo đạc và Bản 
đồ. 

Là một hệ thống thiết bị đắt 
tiền, nhạy cảm với môi trường 
nhiệt đới ẩm như Việt Nam, trong 
thời gian thử nghiệm đề tài đã kiến 
nghị Viện cho chế tạo thêm buồng 
bảo ôn để bảo quản khi đưa máy 
ra khỏi phòng thí nghiệm. Đến nay 
nhiều cán bộ tham gia đề tài đã 
vận hành thiết bị FG5x thông thạo. 
Phần xử lý dữ liệu đã được chuyển 
giao và tính toán thông suốt. Đề 
tài đã xây dựng được quy trình đo, 
vận hành và bảo quản FG5x trong 
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điều kiện Việt Nam. 
3) Công tác thăm dò trọng lực 

đã được nghiên cứu, ứng dụng 
trong lĩnh vực địa chất - khoáng 
sản. Công tác trọng lực thường 
được kết hợp với các phương pháp 
địa vật lý khác đề thăm dò khoáng 
sản, nghiên cứu các cấu trúc địa 
chất và đã được đánh giá là hiệu 
quả. Trong nhiều năm qua thăm 
dò trọng lực thường được nghiên 
cứu ứng dụng cho nhiều nhóm 
khoáng sản khác nhau, như nhóm 
VLXD, dầu khí, than... tuy nhiên 
đối với khoáng sản rắn ẩn sâu, 
thân quặng nhỏ, hình dạng phân 
bố phức tạp... chưa được nghiên 
cứu đầy đủ.  

Bên cạnh đó chúng ta chưa có 
thiết bị đo trọng lực độ chính xác 
cao trong đo trọng lực điểm tựa và 
điểm quan sát khi thành lập các 
bản đồ dị thường ở các tỷ lệ 
1/5000, 1/2000, 1/1000. Trong 
nghiên cứu này đã thử nghiệm khi 
sử dụng FG5x đo điểm tựa với độ 
chính xác 5μGal, điểm thường đo 
với độ chính xác 20μGal 
(0,02mGal) và chỉ cần mô hình số 
độ cao DEM của khu vực sử dụng 
độ cao GPS khi đo tọa độ các 
điểm thường bằng GPS hoàn toàn 
đáp ứng được yêu cầu khi cải 
chính địa hình, bên cạnh đó mật 

độ điểm thường khi đo theo tuyến 
tương ứng với tỷ lệ 1/5000 là 
100m (giảm hơn so với quy định 
hiện hành là 50m/điểm).  

4) Công tác điều tra, đánh giá 
tài nguyên nước dưới đất là một 
nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi nhiều 
đến hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới 
các trạm quan trắc, hệ thống thu 
nhận và xử lý dữ liệu, tính toán và 
công bố dữ liệu, nhiều khu vực đã 
được quy hoạch xây dựng các 
trạm quan trắc đầy đủ và cung cấp 
đầy đủ các thông tin về mô hình 
nước dưới đất, tính toán trữ lượng 
(tự nhiên và khai thác), nhưng 
nhiều khu vực, vùng miền chưa có 
điều kiện hoặc không thể xây 
dựng mạng lưới giếng đo mực 
nước dưới đất được, dẫn đến công 
tác điều tra, giám sát tài nguyên 
nước dưới đất gặp nhiều khó khăn, 
đặc biệt là nhiều khu vực không 
thể đánh giá động thái nước dưới 
đất... thì trong nghiên cứu này đã 
chỉ ra một quan hệ được gọi là 
“Hiệu ứng trọng lực - thủy văn”. 
Khi đo lặp trọng lực tại một vị trí 
trong một khoáng thời gian nhất 
định thì sự biến thiên giữa 2 lần đo 
sau khi cải chính các ảnh hưởng sẽ 
còn lại là tác động của biến thiên 
mực nước ngầm mà hình thành sự 
biến thiên trọng lực. Qua nghiên 
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cứu, đề tài đã đề xuất quy trình đo 
trọng lực tuyệt đối bằng FG5x 
trong điều tra, với một phạm vi 
hẹp là Đánh giá động thái nước 
dưới đất bằng đo lặp trọng lực. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài 
sẽ góp phần cho các đơn vị trong 
Viện khoa học đo đạc và bản đồ 
có thể vận hành sử dụng FG5x 
một cách thông suốt. Đối với các 
đơn vị thực hiện điều tra tài 
nguyên nước ngầm, đơn vị thăm 
dò khoáng sản rắn có thể bổ sung 
vào các phương pháp điều tra cơ 
bản một giải pháp công nghệ mới 
với nguồn dữ liệu được đo đạc với 
độ chính xác cao hơn. 

(Theo nasati) 
 

 
 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 
ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 
SỐ 39/2015/TT-BTC NGÀY 25 
THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA BỘ 
TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI 
QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

Ngày 30 tháng 8 năm 2019, 
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ 
Tài chính ban hành Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 39/2015/TT-BTC 
ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định về 
trị giá hải quan đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu. Với các 
điều sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 
số 39/2015/TT-BTC ngày 25 
tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định về trị giá 
hải quan đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu: 

1. Khoản 5 được sửa đổi; bổ 
sung khoản 15, khoản 16, khoản 
17, khoản 18, khoản 19 Điều 
2 như sau: 

“5. Phần mềm ứng dụng là các 
dữ liệu, chương trình hoặc hướng 
dẫn được thể hiện dưới dạng các 
lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ 
dạng nào khác (application 
software) khi cài đặt vào một thiết 
bị xử lý dữ liệu tự động (data 
processing equipment), ví dụ: máy 
tính để bàn, máy tính xách tay, 
máy tính bảng, thì có khả năng 
làm thiết bị đó thực hiện được một 
công việc hoặc đạt được một kết 
quả cụ thể mà người sử dụng phần 
mềm ứng dụng muốn thực hiện. 
Các sản phẩm âm thanh, phim 
hoặc hình ảnh không được coi là 
phần mềm ứng dụng theo quy định 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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này. 
15. Đã thanh toán là tại thời 

điểm xác định trị giá hải quan, 
người mua đã thực hiện nghĩa vụ 
thanh toán cho người bán bằng 
tiền mặt hoặc bằng hình thức 
thanh toán không dùng tiền mặt 
hoặc bằng hình thức bù trừ công 
nợ giữa hai bên, được thể hiện trên 
chứng từ thanh toán thực tế giữa 
người mua và người bán. 

16. Sẽ phải thanh toán là tại 
thời điểm xác định trị giá hải 
quan, người mua chưa thực hiện 
nghĩa vụ thanh toán cho người bán 
bằng tiền mặt hoặc bằng hình thức 
thanh toán không dùng tiền mặt 
hoặc bằng hình thức bù trừ công 
nợ giữa hai bên, chưa có chứng từ 
thanh toán thực tế giữa người mua 
và người bán. 

17. Thanh toán trực tiếp là 
người mua thanh toán bằng tiền 
mặt hoặc bằng hình thức thanh 
toán không dùng tiền mặt trực tiếp 
cho người bán mà không thông 
qua bên thứ ba. Tổ chức tín dụng 
thực hiện dịch vụ thanh toán giữa 
người mua và người bán không 
coi là bên thứ ba. 

18. Thanh toán gián tiếp là 
người mua thanh toán bằng tiền 
mặt hoặc bằng hình thức thanh 
toán không dùng tiền mặt cho 

người bán thông qua bên thứ ba 
theo yêu cầu của người bán hoặc 
người mua yêu cầu bên thứ ba 
thay mặt người mua thanh toán 
cho người bán hoặc thực hiện 
bằng hình thức bù trừ công nợ 
giữa hai bên. Tổ chức tín dụng 
thực hiện dịch vụ thanh toán giữa 
người mua và người bán không 
coi là bên thứ ba. 

19. Phần mềm điều khiển, vận 
hành (còn gọi là phần mềm hệ 
thống) là các dữ liệu, chương trình 
hoặc hướng dẫn được thể hiện 
dưới dạng các lệnh, các mã, lược 
đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác 
(operating system), khi tích hợp 
vào máy móc thiết bị thì có tác 
dụng làm trung gian giao tiếp giữa 
người sử dụng và máy móc thiết 
bị; cung cấp môi trường cho phép 
người sử dụng vận hành, điều 
khiển các chức năng của máy móc 
thiết bị.” 

2. Điều 3 được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

“Điều 3. Quyền và nghĩa vụ 
của người khai hải quan; trách 
nhiệm và quyền hạn của cơ quan 
hải quan 

1. Người khai hải quan tự kê 
khai, tự xác định trị giá hải quan 
theo các nguyên tắc và phương 
pháp xác định trị giá hải quan quy 
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định tại Luật Hải quan số 
54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 
năm 2014, Nghị định 
số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 
01 năm 2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết và biện pháp thi hành 
Luật Hải quan về thủ tục hải quan, 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 
quan, Nghị định số 59/2018/NĐ-
CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Nghị 
định số 08/2015/NĐ-CP và Thông 
tư này; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác, tính 
trung thực của các nội dung tự kê 
khai và tự xác định trị giá hải 
quan; nộp, xuất trình các chứng từ, 
tài liệu theo yêu cầu của cơ quan 
hải quan, việc nộp các chứng từ, 
tài liệu thực hiện theo quy định tại 
Thông tư quy định về thủ tục hải 
quan; kiểm tra, giám sát hải quan; 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu và Thông tư này; 
tham vấn để trao đổi, làm rõ nghi 
vấn của cơ quan hải quan liên 
quan đến trị giá hải quan do người 
khai hải quan tự xác định; yêu cầu 
cơ quan hải quan thông báo bằng 
văn bản về trị giá hải quan, cơ sở, 
phương pháp được sử dụng để xác 
định trị giá hải quan trong trường 
hợp trị giá hải quan do cơ quan hải 

quan xác định. 
2. Khi kiểm tra việc khai báo 

và xác định trị giá hải quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
của người khai hải quan, cơ quan 
hải quan có quyền yêu cầu người 
khai hải quan nộp, xuất trình các 
chứng từ, tài liệu có liên quan đến 
phương pháp xác định trị giá hải 
quan theo quy định tại Thông tư 
quy định về thủ tục hải quan; kiểm 
tra, giám sát hải quan; thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý 
thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu và Thông tư này để 
chứng minh tính chính xác, tính 
trung thực của trị giá hải quan do 
người khai hải quan tự kê khai, tự 
xác định. 

3. Cơ quan hải quan xác định 
trị giá hải quan trong các trường 
hợp sau: 

a) Người khai hải quan không 
xác định được trị giá hải quan theo 
các phương pháp quy định tại 
Thông tư này; 

b) Đủ cơ sở, căn cứ bác bỏ trị 
giá hải quan do người khai hải 
quan tự kê khai, tự xác định; 

c) Có căn cứ xác định trị giá 
hải quan do người khai hải quan tự 
kê khai, tự xác định không phù 
hợp… (Còn nữa). 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
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HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Hội thảo về “Bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý” trong khuôn khổ Dự án 
ARISE+IPR  

Ngày 20/9/2019, trong khuôn 
khổ Dự án ARISE+IPR của Liên 
minh Châu Âu hỗ trợ khu vực hội 
nhập ASEAN, Cục Sở hữu trí tuệ 
đã phối hợp với Dự án tổ chức 
Hội thảo về “Bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý” tại Hà Nội. 

Đến dự Hội thảo có khoảng 70 
đại biểu đến từ các cơ quan quản 
lý sở hữu trí tuệ, các nhà sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm mang nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 
thể và chỉ dẫn địa lý (CDĐL), các 
doanh nghiệp xuất khẩu… Phía 
Cục Sở hữu trí tuệ có sự hiện diện 
của Ông Phan Ngân Sơn - Phó 
Cục trưởng, Ông Nguyễn Thanh 
Bình - Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, 
Tư vấn; về phía Dự án 
ARISE+IPR có Ông Carsten 
Schittek - Trưởng ban Kinh tế và 
Thương mại Phái đoàn Ủy ban 
Châu Âu tại Việt Nam, Bà 
Carotina Pitarch - Phó Giám đốc 
Dự Án ARISE+IPR và Ông Denis 
Sautier Chuyên gia về CDĐL đến 

từ Trung tâm Nghiên cứu và Dịch 
vụ Công nghiệp (CIRAS). 

 
Các chuyên gia tham dự hội thảo 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã 
khẳng định: CDĐL đang ngày 
càng giữ vai trò quan trọng trong 
hoạt động xuất nhập khẩu nông 
sản, đặc biệt ở quốc gia có nhiều 
sản phẩm nông nghiệp như Việt 
Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn 
chưa khai thác hết được những 
tiềm năng và lợi thế sẵn có của 
mình. Hiện số lượng CDĐL của 
Việt Nam đã đăng ký ở trong nước 
còn ít và cũng chưa nhiều CDĐL 
của Việt Nam được đăng ký ra 
nước ngoài. Điều này cũng đồng 
nghĩa với việc nhiều sản phẩm của 
Việt Nam sẽ gặp khó khăn hơn khi 
đưa ra thị trường, nhất là thị 
trường nước ngoài. Một số nguyên 
nhân có thể thấy là chúng ta còn 
chưa có nhận thức đầy đủ về việc 
đăng ký bảo hộ CDĐL (trong và 
ngoài nước), chưa quảng bá mạnh 
mẽ sản phẩm ra thị trường, đặc 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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biệt là công tác quản lý, kiểm soát 
chất lượng đối với sản phẩm mang 
CDĐL trong thời gian qua chưa 
thực sự hiệu quả. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
được nghe các chuyên gia của Dự 
án chia sẻ những kinh nghiệm 
trong việc bảo hộ và quảng bá 
CDĐL, cơ chế duy trì và kiểm  
soát CDĐL và những thời cơ và 
thách thức đối với các sản phẩm 
mang CDĐL trong bối cảnh Việt 
Nam và Liên minh Châu Âu ký 
kết Hiệp định thương mại tự do. 
Cục Sở hữu trí tuệ cũng chia sẻ về 
thực trạng bảo hộ, thương mại hóa 
sản phẩm mang CDĐL của Việt 
Nam trong thời gian qua. 

Hội thảo cũng nhận được nhiều 
trao đổi, thảo luận của các đại biểu 
về bảo hộ, khai thác, quảng bá sản 
phẩm, duy trì và kiểm soát CDĐL 
và chia sẻ những vấn đề thực tiễn 
của các địa phương. Các đại biểu 
cũng được thăm quan các gian 
hàng trưng bày sản phẩm mang 
CDĐL từ các địa phương, trong 
đó có nhiều sản phẩm được người 
tiêu dùng biết đến như: chè Thái 
Nguyên, gạo Khẩu Mang (Hà 
Giang), chè Shan Tuyết (Hà 
Giang), mật ong Bạc Hà Hà 
Giang, nón lá Huế...  

Có thể đánh giá, Hội thảo bảo 

hộ CDĐL đã thành công tốt đẹp, 
góp phần tăng cường công tác 
tuyên truyền của Cục Sở hữu trí 
tuệ, nâng cao nhận thức về bảo hộ 
CDĐL, đặc biệt là sự gắn kết giữa 
nhà quản lý, nhà sản xuất, doanh 
nghiệp trong việc bảo hộ, khai 
thác thương mại hóa các sản phẩm 
mang CDĐL mang lại những lợi 
ích kinh tế - xã hội. 

(Theo noip.gov.vn) 
 

 Hội thảo “Phân biệt hàng 
thật, hàng giả” tại Đà Nẵng  

Ngày 26/09/2019 Cục Quản lý 
thị trường (QLTT) TP. Đà Nẵng 
phối hợp với Hiệp hội chống hàng 
giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT) của các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam (VACIP) tổ chức Hội thảo 
“Phân biệt hàng thật, hàng giả” 
cho các cơ quan thực thi quyền sở 
hữu công nghiệp. 

Tham dự hội thảo có bà Ngô 
Phương Trà - Phụ trách Văn 
phòng đại diện Cục Sở hữu trí 
tuệ tại TP.Đà Nẵng, ông Trần 
Phước Trí - Quyền Cục trưởng 
Cục Quản lí thị trường TP. Đà 
Nẵng, cùng nhiều cán bộ Cục 
QLTT Đà Nẵng. Hội thảo được tổ 
chức nhằm mục đích tăng cường 
kỹ năng nhận diện hàng thật, hàng 
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giả cho các cán bộ QLTT trên địa 
bàn TP. Đà Nẵng. 

 
Tại hội nghị, đại diện VACIP 

đã thông tin về tình hình hàng giả 
và cách thức, phương pháp phối 
hợp với các chuyên viên bảo vệ 
thương hiệu của các nhãn hàng 
trong việc phát hiện và xử lý hàng 
giả. Bên cạnh đó, hội thảo còn 
được nghe đại diện của chủ sở hữu 
một số thương hiệu nổi tiếng như: 
NIKE, L’OREAL, UNILEVER, 
CASIO… cung cấp thông tin, 
phân biệt hàng thật, hàng giả. 

Đây là một hoạt động thiết thực 
nhằm trang bị kiến thức và kỹ 
năng thực tiễn cho các cán bộ thực 
thi, góp phần nâng cao chất lượng 
công tác thực thi quyền SHTT tại 
khu vực miền Trung – Tây 
Nguyên, đảm bảo quyền lợi chính 
đáng cho người tiêu dùng và hiệp 
hội các doanh nghiệp đang sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa 
bàn. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 

  Kiên Giang: Xây dựng nhãn 

hiệu tập thể tại huyện Hòn Đất 
Sở KH&CN Kiên Giang đã 

thực hiện Kế hoạch 16/KH-UBND 
ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh 
về việc triển khai Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ trên địa 
bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019, 
được triển khai tại huyện Hòn Đất 
với 2 nhãn hiệu tập thể (NHTT) 
Khoai lang Mỹ Thái - Hòn Đất và 
Xoài Hòn Đất. 

Sở KH&CN phối hợp với 
UBND huyện Hòn Đất Tổ chức 
Hội thảo Thông qua Logo và Quy 
chế đăng ký, quản lý, sử dụng 
NHTT “Khoai lang Mỹ Thái - 
Hòn Đất” tại xã Mỹ Thái và “Xoài 
Hòn Đất” tại xã Thổ Sơn, huyện 
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

Đồng chủ trì Hội thảo là Ông 
Dương Minh Tâm, PGĐ Sở 
KH&CN và Ông Phạm Thanh 
Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Hòn Đất, cùng các phòng, ban 
ngành huyện, UBND xã, hơn 100 
hộ nông dân. 

Hội thảo cung cấp cho người 
dân hiểu hơn về văn bản pháp luật 
mà ngành khoa học và công nghệ 
triển khai thực hiện, cụ thể các văn 
bản liên quan đến sở hữu trí tuệ; 
về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
cũng như trong đo lường chất 
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lượng. Đồng thời cung cấp người 
dân biết về tình hình xuất khẩu về 
nông sản của Việt Nam, của tỉnh 
Kiên Giang; lợi ích của việc xây 
dựng và phát triển nhãn hiệu tập 
thể; giới thiệu quá trình xây dựng 
và phát triển các thương hiệu nổi 
tiếng cũng như giá trị các thương 
hiệu đó mang lại. 

Hội thảo được sự quan tâm chỉ 
đạo của UBND huyện Hòn Đất và 
nhận được nhiều ý kiến trao đổi, 
phát biểu rất sôi nổi của các đại 
biểu. Các ý kiến tập trung vào 
chỉnh sửa, chọn lựa 2 logo chính 
thức cho 2 NHTT để tiến hành 
đăng ký bảo hộ. Về quy chế 
NHTT Khoai lang Mỹ Thái - Hòn 
Đất chủ trì hội thảo cũng thảo luận 
thêm tại Khoản 2 Điều 8 “Sản 
phẩm khoai lang được sản xuất 
theo đúng Quy trình kỹ thuật sản 
xuất, đáp ứng yêu cầu về chất 
lượng theo Quy trình kiểm soát 
chất lượng và tiêu chuẩn chất 
lượng do HTX công bố”. Được 
lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng 
chuyên môn phối hợp với HTX 
thực hiện theo hướng chứng nhận 
VietGAP nhằm đáp ứng các yêu 
cầu về chất lượng nông sản sạch. 

Quy chế NHTT Xoài Hòn Đất 
được các đại biểu thống nhất cao. 
Hội thảo thống nhất chủ sở hữu 

NHTT Khoai lang Mỹ Thái - Hòn 
Đất là HTX Nông dân khoai lang 
xã Mỹ Thái; Chủ sở hữu NHTT 
Xoài Hòn Đất là HTX Xoài cát 
Hòa Lộc Hòn Đất. 

Đồng thời chủ trì hội nghị cũng 
nhấn mạnh thêm việc giúp địa 
phương xây dựng NHTT chỉ là 
bước đầu trong việc xây dựng và 
phát triển các sản phẩm đặc trưng 
tỉnh. Để NHTT ngày càng được 
người tiêu dùng tin tưởng phải 
được sự quan tâm của các cấp, các 
ngành mà đặc biệt là sự nỗ lực của 
các hội viên trong HTX phải tuân 
thủ thực hiện các yêu cầu của quy 
chế sử dụng NHTT, tăng cường 
phối hợp ngành hữu quan nắm bắt 
thông tin thị trường, quảng bá sản 
phẩm, tìm kiếm thị trường mới và 
áp dụng các hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến nhằm nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
  Xuất khẩu bền vững nông 
thủy sản vào Trung Quốc nhờ 
truy xuất và tiêu chuẩn  

Bộ trưởng Bộ Công Thương 
và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đều có 
chung những quan điểm về việc 
xuất khẩu bền vững hàng nông 
thủy sản Việt Nam vào thị 
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trường hơn 1,4 tỷ dân Trung 
Quốc. 

 
Nhập khẩu nông sản của Trung Quốc hàng 
năm rất lớn nhưng cũng đòi hỏi ngày càng 

khắt khe 

Theo đánh giá, Trung Quốc là 
nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới, 
với dân số hơn 1,4 tỷ người, đây là 
thị trường nhập khẩu lớn nhất thế 
giới về nông sản. Nhu cầu tiêu 
dùng nội địa của nước này về 
nông thủy sản cũng như sản xuất 
chế biến xuất khẩu là rất lớn và đa 
dạng, phong phú. 

Trong những năm qua, Trung 
Quốc luôn là thị trường quan trọng 
đối với nông thủy sản của Việt 
Nam. Trung Quốc hiện đang là thị 
trường đứng thứ 1 về cao su, rau 
quả, gạo và sắn các loại; đứng thứ 
2 về hạt điều; đứng thứ 3 về thủy 
sản; đứng thứ 4 về chè; đứng thứ 
12 về cà phê..., đồng thời vẫn 
đang là thị trường tiềm năng đối 
với một số mặt hàng nông sản 
khác. 

Với những lợi thế về địa lý, đa 
dạng sản phẩm của Việt Nam, 
cũng như cơ hội từ ưu đãi thuế 

quan, mở cửa thị trường khi Việt 
Nam đã tham gia ký kết Hiệp định 
Thương mại tự do ASEAN - 
Trung Quốc (có hiệu lực từ năm 
2010) thì xuất khẩu các mặt hàng 
nông thủy sản của Việt Nam trong 
thời gian tới còn nhiều tiềm năng, 
dư địa tăng trưởng để phục vụ nhu 
cầu tiêu thụ rất lớn của thị trường 
này. Để phát huy, tận dụng hiệu 
quả các cơ hội, lợi thế nêu trên, 
góp phần giữ vững và thúc đẩy 
xuất khẩu các mặt hàng nông thủy 
sản của ta sang thị trường Trung 
Quốc, vấn đề cần phải được các 
cấp, ngành, doanh nghiệp, hiệp 
hội, người nuôi trồng nông thủy 
sản đặc biệt coi trọng, quan tâm đó 
là nâng cao chất lượng, đáp ứng 
tốt các yêu cầu ngày càng khắt khe 
của thị trường này.   

Bên cạnh những cơ hội, tiềm 
năng như nêu trên, theo Bộ Công 
Thương xuất khẩu nông thủy sản 
của Việt Nam sang thị trường 
Trung Quốc trong thời gian tới sẽ 
gặp phải các khó khăn, thách thức 
trong bối cảnh tình hình thị trường 
thế giới và khu vực hiện nay đang 
có nhiều biến động như sự sụt 
giảm nhu cầu tiêu thụ nội địa của 
Trung Quốc do tình hình kinh 
tế trong những tháng đầu năm 
2019 của nước này không khởi 
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sắc; tác động từ cuộc xung đột 
thương mại Mỹ - Trung dẫn tới xu 
hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
giảm nhập khẩu nông sản làm 
nguyên liệu để chế biến và tái xuất 
khẩu, đồng NDT giảm giá; tác 
động từ các chính sách mới và 
thực thi chính sách từ năm 2018 
của các cơ quan quản lý Trung 
Quốc, tăng cường kiểm nghiệm, 
kiểm dịch, an toàn thực phẩm 
nhập khẩu; chính sách thương mại 
biên giới được siết chặt theo 
hướng ngày càng đi vào chính 
quy, thu hẹp diện mặt hàng trao 
đổi cư dân biên giới; tăng cường 
cường công tác thực thi pháp luật, 
thực hiện nghiêm các quy định đối 
với hoạt động nhập khẩu nông 
thủy sản trên tuyến biên giới đất 
liền, thông qua các biện pháp như 
tăng cường giám sát, truy xuất 
nguồn gốc, quy cách đóng gói, vệ 
sinh an toàn thực phẩm. 

Việt Nam đã tham gia nhiều 
FTA, thị trường hàng hóa nông 
thủy sản được mở rộng, nhưng 
vấn đề đàm phán về kiểm dịch 
động thực vật đang là một bài toán 
cho các nước khi mở cửa thị 
trường hàng nông thủy sản cho 
nhau. Trước hàng rào kỹ thuật về 
tiêu chuẩn, kiểm dịch, vệ sinh an 
toàn thực phẩm của các nước và 

để phát triển xuất khẩu nông thủy 
sản của Việt Nam một cách bền 
vững, theo Bộ Công Thương thời 
gian tới phải tổ chức sản xuất để 
đảm bảo nguồn hàng có chất 
lượng, giá trị gia tăng cao, công 
tác quản lý từ khâu sản xuất đến 
chế biến, bảo quản sau thu hoạch, 
truy xuất nguồn gốc, kiểm soát vệ 
sinh an toàn thực phẩm, kiểm 
dịch. 

Trước bối cảnh và những vấn 
đề đặt ra đó, tại Hội nghị Phát 
triển xuất khẩu hàng hóa nông 
thủy sản sang thị trường Trung 
Quốc do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh và Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Nguyễn Xuân 
Cường đồng chủ trì với sự tham 
dự của Lãnh đạo, đại diện các bộ, 
ban, ngành, địa phương, hiệp hội, 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất và xuất khẩu nông 
thủy sản đã rà soát, đánh giá tình 
hình và bàn các biện pháp tháo gỡ 
khó khăn, định hướng tổ chức lại 
sản xuất, xuất khẩu, góp phần tận 
dụng tốt các lợi thế từ Hiệp định 
Thương mại hàng hóa ASEAN - 
Trung Quốc và phát triển xuất 
khẩu nông thủy sản bền vững sang 
thị trường này thời gian tới. 

Bộ trưởng Công Thương Trần 
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Tuấn Anh đánh giá cao những 
thành tích xuất khẩu nông sản, 
thủy sản thời gian qua, đồng thời 
cũng chỉ ra những bất cập..... vấn 
đề tồn tại, hạn chế, chưa thực sự 
bền vững trong khâu tổ chức sản 
xuất, xuất khẩu, khó kiểm soát vấn 
đề chất lượng, vệ sinh. 

 
Thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc đòi hỏi 

pháp đáp ứng các tiêu chí khắt khe 

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Nguyễn 
Xuân Cường, hoạt động xuất khẩu 
nông sản của chúng ta cần chú 
trọng về công tác quy hoạch, tái 
cơ cấu sản xuất hàng nông thủy 
sản, coi trọng, quan tâm đến công 
tác đàm phán mở cửa thị trường, 
tăng cường quản lý, kiểm soát chất 
lượng, tiêu chuẩn hàng nông thủy 
sản nhằm vượt qua các hàng rào 
kỹ thuật, đồng thời thông tin, định 
hướng, hỗ trợ cho người nông dân, 
các doanh nghiệp trong hoạt động 
sản xuất, chế biến xuất khẩu. 

Các chuyên gia cho rằng, việc 
cung cấp thông tin về các yêu cầu 
thị trường, đánh giá những tiềm 

năng, triển vọng, đồng thời chỉ ra 
những vấn đề tồn tại, hạn chế, qua 
đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp 
cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu thị 
trường, vượt thách thức, khắc 
phục những tồn tại, hạn chế, cũng 
như tăng cường cơ chế phối hợp 
giữa các cơ quan quản lý ở Trung 
ương, địa phương, doanh nghiệp 
trong công tác tổ chức sản xuất, 
xuất khẩu vào thị trường Trung 
Quốc cần phải được bàn luận, 
nghiên cứu và đưa ra các định 
hướng sắp tới. 

 (Theo vietq.vn) 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Tăng cường kiểm tra, kiểm 
soát chặt hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ  

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc 
gia, thời gian qua, tình trạng buôn 
bán, sản xuất, vận chuyển, kinh 
doanh hàng hóa không có nguồn 
gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém 
chất lượng, hàng vi phạm quyền 
sở hữu trí tuệ vẫn diễn ra phức 
tạp, có chiều hướng gia tăng ở 
khắp các vùng miền, đặc biệt khu 
vực đô thị. 

Trong đó, hàng hóa vi phạm 
tập trung nhiều ở các mặt hàng 
như xăng dầu, phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật, hàng bách hóa 
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tiêu dùng, dược phẩm, thực phẩm, 
thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, 
dược liệu… Trước tình hình đó, 
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia giao 
cho Tổng cục Hải quan phối hợp 
với Văn phòng Thường trực Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia có văn bản 
chỉ đạo các Ban Chỉ đạo 389 các 
bộ, ngành, địa phương và lực 
lượng chức năng kiểm tra, kiểm 
soát hàng hóa xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ. 

 
Theo đó, các lực lượng Hải 

quan, Biên phòng, Quản lý thị 
trường, Thanh tra chuyên ngành 
xây dựng các phương án, kế hoạch 
cụ thể; tăng tần suất kiểm tra, 
kiểm soát thị trường để kịp thời 
phát hiện và xử lý nghiêm các 
hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, 
sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi 
phạm an toàn thực phẩm... 

Bên cạnh đó, tăng cường tuần 
tra, kiểm soát tại địa bàn trọng 
điểm khu vực cửa khẩu đường bộ, 
khu vực tập kết hàng hóa gần biên 
giới, khu vực cảng biển, cảng sông 
quốc tế, cảng hàng không dân 

dụng quốc tế, bưu điện, chuyển 
phát nhanh quốc tế, đường sắt liên 
vận quốc tế. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Sản xuất và buôn bán phụ gia 
thực phẩm giả có thể bị phạt tới 
án tù chung thân 

Kể từ ngày 01/01/2018, BLHS 
2015 sẽ áp dụng mức phạt tù cho 
hành vi sản xuất và buôn 
bán hàng giả là phụ gia thực 
phẩm, quy định tại Điều 193. 

 
Cụ thể, Điều 193 của Bộ luật 

quy định về “Tội sản xuất, buôn 
bán hàng giả là lương thực, thực 
phẩm, phụ gia thực phẩm” nêu rõ 
người nào sản xuất, buôn bán hàng 
giả là lương thực, thực phẩm, phụ 
gia thực phẩm thì bị phạt tù từ 02 
năm đến 05 năm không kể số 
lượng và giá trị hàng hóa. 

Sản xuất và buôn bán phụ gia 
thực phẩm giả có thể bị phạt tới án 
tù chung thân. Trường hợp phạm 
tội có tổ chức, có tính chất chuyên 
nghiệp, tái phạm nguy hiểm, lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn, gây hậu 
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quả đặc biệt nghiêm trọng thì mức 
án tù cũng tăng tương ứng từ 5-10 
năm, 10-15 năm, 15-20 năm và 
cao nhất là mức án chung thân. Cá 
nhân phạm tội còn bị phạt tiền từ 
20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 1-5 năm hay tịch thu 
một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

Tòa án Nhân dân Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí Minh vừa 
tuyên phạt bị cáo Đ. V. X. (SN 
1984, trú tại quận 12, Thành phố 
Hồ Chí Minh) hai năm tù về tội 
danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả 
là phụ gia thực phẩm” theo Điều 
193 Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu 
lực từ 01/01/2018. 

Trước đó, vào ngày 
03/01/2019, tổ công tác Công an 
Quận 12 phát hiện xe mô tô do bị 
cáo Đ.V.X điều khiển có biểu hiện 
nghi vấn. 

Tiến hành kiểm tra, cơ quan 
chức năng phát hiện 06 thùng 
carton, bên trong có 43 gói hạt 
nêm loại 175gr; 107 gói bột ngọt 
với tổng trọng lượng hơn 34kg 
được in sẵn tên các thương hiệu 
nhưng không có hóa đơn chứng từ 
chứng minh nguồn gốc. 

Khai nhận với cơ quan chức 
năng, đây là các loại hàng giả do 

Đ.V.X tự sản xuất tại Quận 12. 
Đ.V.X đã mua bột ngọt xá có hiệu, 
chữ nước ngoài và hình 02 con 
tôm loại 25kg/bao với giá 780.000 
đồng/bao và hạt nêm Việt với giá 
230.000 đồng/bao (loại 10 kg) 
được mua từ các tiệm tạp hóa, sau 
đó cho vào vỏ bao bì đã được in 
sẵn những thương hiệu nổi tiếng, 
rồi dùng máy ép nhựa, ép dính 
miệng bao bì. 

“Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu 
lực thi hành từ 01/01/2018 là tín 
hiệu thể hiện sự quyết liệt trong 
công tác đấu tranh phòng chống 
tội phạm trong lĩnh vực hàng giả, 
hàng nhái và vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Một trong những điểm thay 
đổi quan trọng nhận được nhiều 
quan tâm của người dân là tăng 
mức chế tài trong việc xử lý hình 
sự đối với các vấn đề vi phạm vệ 
sinh an toàn thực phẩm và sản 
xuất, buôn bán hàng giả là lương 
thực, thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm từ mức cao nhất chỉ là 5 
năm tù lên mức mức án cao nhất 
là phạt tù đến 20 năm hoặc tù 
chung thân. Tại điều 76 luật này 
cũng quy định về trách nhiệm hình 
sự đối với pháp nhân thương mại 
khi vi phạm điều 193 thì mức xử 
phạt hành chính từ 01-18 tỷ đồng 
và đình chỉ hoạt động từ 06 tháng 
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đến 03 năm” - luật sư Đặng Văn 
Sơn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội 
chia sẻ.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 

 
  Truy xuất nguồn gốc - 'lối 
thoát’ cho nông sản Việt  

Theo Báo cáo từ Bộ 
NN&PTNT, đến nay cả nước đã 
có 1.478 mô hình chuỗi liên kết 
sản xuất tiêu thụ nông sản với 
1.462 sản phẩm, chủ yếu là các 
loại rau củ quả, lúa gạo, cà phê, 
hồ tiêu, điều, chè, thịt gà, thịt lợn, 
cá tra… Việt Nam đã và đang xây 
dựng các chuỗi liên kết 3 trục 
nông sản trụ cột của tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp là: cá tra, lâm 
sản và lúa gạo. 

Đặc biệt, nông nghiệp đang thu 
hút ngày một nhiều các tập 
đoàn, doanh nghiệp tham gia. 
Hiện, tổng số doanh nghiệp nông 
lâm thuỷ sản là 9.235 doanh 
nghiệp (vốn bình quân là 17,8 tỷ 
đồng). Trong đó, có 1.082 doanh 
nghiệp tham gia liên kết chuỗi 
(chiếm gần 12% tổng số doanh 
nghiệp). Đầu tư vào phát triển và 
liên kết chuỗi nông nghiệp có sự 
tham gia của các tập đoàn, doanh 
nghiệp lớn như: Vingroup, 
Nafoods, Vinamilk, TH, Dabaco, 
Masan, Lavifood… 

Đánh giá về tình hình phát triển 
nông nghiệp hiện nay, TS. Nguyễn 
Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế 
biến và Phát triển thị trường nông 
sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Bộ NN&PTNT) cho 
biết, hiện nông sản Việt Nam đang 
xuất khẩu sang 185 nước và vùng 
lãnh thổ, đứng thứ 2 khu vực 
Đông Nam Á, đứng thứ 15 thế 
giới. Việt Nam đã tham gia và ký 
kết 16 Hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới, qua đó tạo thêm nhiều 
cơ hội cho xuất khẩu nông sản. 
Các mặt hàng nông lâm thủy sản 
của Việt Nam đều có lợi thế, cơ 
hội để đẩy mạnh xuất khẩu nhờ ưu 
đãi thuế quan từ các nhóm nước 
như: Nhật Bản, Malaysia, 
Singapore, Brunei, Australia, New 
Zealand… 

 
Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực 

Bộ NN&PTNT. 

Tuy vậy, bên cạnh những lợi 
thế và thuận lợi đang có, ngành 
nông sản Việt Nam hiện đang phải 
đối mặt với nhiều khó khăn thách 
thức, đó là hoạt động sơ chế, chế 
biến, kênh tiêu thụ sản phẩm, tiêu 
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dùng nông sản Việt Nam vẫn chủ 
yếu theo phương thức truyền 
thống nên chủng loại sản phẩm 
chưa đa dạng, thiếu nhãn mác để 
nhận diện sản phẩm. 

Ngoài ra, các mặt hàng nông 
sản chủ lực của Việt Nam có sức 
cạnh tranh kém, chưa có thương 
hiệu trên thị trường quốc tế, chủ 
yếu xuất khẩu dưới dạng thô nên 
giá trị gia tăng không nhiều và 
thường có giá trị xuất khẩu không 
cao; chất lượng sản phẩm nông 
nghiệp còn thấp và an toàn thực 
phẩm chưa được kiểm soát triệt 
để, giá cả bấp bênh, sản xuất kém 
hiệu quả, thiếu ổn định bền vững. 

Việc hỗ trợ kết nối hình thành 
chuỗi liên kết sản xuất - phân phối 
các sản phẩm nông nghiệp chủ lực 
vẫn còn gặp nhiều khó khăn do 
người sản xuất chưa bảo đảm 
các tiêu chuẩn về mẫu mã, bao bì 
sản phẩm, giấy chứng nhận và 
chất lượng nên khó đáp ứng nhu 
cầu thu mua của các nhà phân 
phối. Việc kết nối các khâu của 
chuỗi, giữa cơ sở sản xuất với cơ 
sở kinh doanh còn lỏng lẻo, chưa 
ký kết được những hợp đồng ổn 
định lâu dài, hay có kế hoạch và 
chiến lược sản xuất kinh doanh 
phù hợp.  

Đưa ra giải pháp cho vấn đề 

này, ông Hà Công Tuấn, Thứ 
trưởng thường trực Bộ 
NN&PTNT cho rằng, sự liên kết 
giữa các doanh nghiệp là vô cùng 
quan trọng. Chính doanh nghiệp là 
lực lượng thâm nhập thương 
trường quốc tế, hiểu được quy 
định quốc tế, từ đó quay trở lại 
hướng dẫn người dân sản xuất, 
chế biến, đóng gói và giúp bao 
tiêu sản phẩm. 

Theo Thứ trưởng Tuấn, cần 
đẩy mạnh và đa dạng hơn nữa sự 
liên kết, hợp tác, đặc biệt là cần 
hướng tới sản xuất nông sản an 
toàn, truy xuất nguồn gốc và có 
giá trị gia tăng cao hơn. Đồng 
quan điểm, ông Nguyễn Văn 
Trung, Cục Kinh tế hợp tác và 
Phát triển nông thôn, Bộ 
NN&PTNT, để có thể hội nhập và 
đủ sức cạnh tranh với thị trường 
thế giới thì tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu là “lối thoát” duy nhất 
cho nông sản Việt. Hỗ trợ nông 
dân kiến thức về sản xuất theo các 
tiêu chuẩn quy định (Vietgap, 
Globalgap, Organic… nhằm sản 
xuất ra các sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn an toàn thực phẩm. Đồng 
thời, để nâng cao năng lực cạnh 
tranh, doanh nghiệp Việt cần đầu 
tư vào công nghệ,… 

 (Theo vietq.vn) 


