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VIỆT NAM - CANADA ĐẨY 
MẠNH HỢP TÁC TRONG 
LĨNH VỰC KHCN VÀ ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO  

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
Canada và dự Hội nghị G7 mở 
rộng của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 7-
10/6/2018, chiều ngày 8/6/2018 
vừa qua, Bộ KH&CN Việt Nam và 
Quỹ Nghiên cứu Québec (Canada) 
đã ký Ý định thư hợp tác về đối tác 
chiến lược trong lĩnh vực KHCN 
và đổi mới sáng tạo. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Nhà 

khoa học trưởng Québec Rémi Quirion. 

Trước khi Ý định thư được ký 
kết, sự hợp tác đã được thiết lập 
giữa các tỉnh, thành phố và các tổ 
chức R&D, trường đại học và 
doanh nghiệp của Québec và Việt 
Nam. Với việc ký kết này, mối 
quan hệ hợp tác giữa các đơn vị, 
tổ chức và doanh nghiệp hai nước 
sẽ được đẩy mạnh hơn, qua đó 

góp phần phát huy các lợi thế và 
tiềm năng của Việt Nam và 
Québec về nghiên cứu KHCN và 
nâng cao năng lực trong nhiều lĩnh 
vực khác. Kể từ năm 1994, Quỹ 
nghiên cứu Québec (Fonds de 
recherche du Québec FRQ) được 
thành lập gồm Quỹ KHTN và 
công nghệ, Quỹ nghiên cứu về sức 
khỏe, Quỹ nghiên cứu xã hội và 
văn hóa. Theo điều lệ, kinh phí 
hoạt động của Quỹ đều do chính 
quyền liên bang cấp và nhà khoa 
học trưởng (Le scientifique en 
chef) sẽ chịu trách nhiệm điều 
hành cả ba quỹ thành viên. 

Trong buổi làm việc cùng 
ngày, Bộ KH&CN Việt Nam và 
Quỹ Nghiên cứu Québec đã cùng 
thảo luận về các nội dung hợp tác. 
Theo đó, hai bên sẽ là những đơn 
vị trực tiếp tài trợ cho các hoạt 
động nghiên cứu chung giữa các 
nhà khoa học hai nước ở các lĩnh 
vực trên. Trong thời gian tới, hai 
bên sẽ còn tiếp tục bàn bạc để lựa 
chọn những nội dung hợp tác cụ 
thể. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày 
tỏ mong muốn đẩy mạnh chính 
sách KH&CNhỗ trợ tăng cường 
mối liên kết giữa nghiên cứu và 
các ngành công nghiệp. Hai bên 
cũng sẽ tìm hiểu thêm về các lĩnh 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 
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vựcưu tiên, phát huy tiềm năng và 
thế mạnh của nhau. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
QUỐC HỘI NHẬT BẢN 
THÔNG QUA ĐẠO LUẬT 
HOÀN TẤT CÁC THỦ TỤC 
VỀ CPTPP 

Ngày 29/6 vừa qua, Quốc hội 
Nhật Bản đã phê chuẩn đạo luật 
hoàn tất các thủ tục trong nước 
trước khi thông qua Hiệp định Đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP), trước 
đây vốn có tên gọi là Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP). 

Theo hãng thông tấn Kyodo, 
động thái trên tạo nền tảng cho 
Nhật Bản hoàn tất các thủ tục 
trong nước vào đầu tháng 7 tới do 
nước này vẫn cần xem lại các quy 
định liên quan đến chính phủ. Đạo 
luật mới bao gồm hỗ trợ các chủ 
trang trại-những người vốn không 
được bảo vệ trước sự cạnh tranh 
với các đối thủ nước ngoài và việc 
mở rộng các quyền sở hữu trí tuệ 
phù hợp với CPTPP.  

Chính phủ Nhật Bản đang kỳ 
vọng hoàn tất tiến trình trong nước 
về việc thông qua CPTPP nhằm 
mở đường cho hiệp định thương 
mại này có hiệu lực trong năm nay 

trong bối cảnh mối quan ngại gia 
tăng do những chính sách thương 
mại của Tổng thống Mỹ Donald 
Trump và nguy cơ chiến tranh 
thương mại bùng phát.  

Trước đó, Bộ trưởng phụ trách 
CPTPP của Nhật Bản, Toshimitsu 
Motegi cho rằng Tokyo sẽ trở 
thành nước thứ 2 thông qua 
CPTPP, sau Mexico - nước đã 
hoàn tất các thủ tục trong nước 
chính thức thông qua CPTPP.  
CPTPP đã được đại diện 11 quốc 
gia gồm Australia, Brunei, 
Canada, Chile, Nhật Bản, 
Malaysia, Mexico, New Zealand, 
Peru, Singapore và Việt Nam ký 
ngày 8/3 vừa qua tại Santiago 
(Chile) và sẽ có hiệu lực 60 ngày 
sau khi được ít nhất 6 nước thành 
viên phê chuẩn.  

Hiệp định này sẽ tạo ra một 
trong những khối tự do thương 
mại lớn nhất thế giới với thị 
trường khoảng 500 triệu dân và 
Tổng sản phẩm GDP khoảng 
13.500 tỷ USD, chiếm 13,5% 
GDP toàn thế giới./.  

(Theo baochinhphu.vn) 
 
THÚC ĐẨY CÁC SÁNG KIẾN 
KẾT NỐI NỀN KINH TẾT KỸ 
THUẬT SỐ ASEAN 

Bộ trưởng Thông tin và Truyền 
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thông Singapore S Iswaran cho 
biết các nước thành viên Hiệp hội 
Các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) cần tăng cường kết nối 
kỹ thuật số khu vực để có thể tận 
dụng cơ hội ngày càng tăng trong 
một môi trường đổi mới và số hóa 
toàn cầu, cũng như đáp ứng 
những thách thức trong tương lai. 

Phát biểu tại Hội nghị Kinh tế 
số vừa diễn ra ở Singapore, theo 
phóng viên TTXVN tại Singapore, 
ông S Iswaran cho biết theo dự 
báo, nền kinh tế kỹ thuật số 
ASEAN có tiềm năng lên tới 200 
tỷ USD vào năm 2025, trong đó 
lĩnh vực thương mại điện tử chiếm 
88 tỷ USD. Khảo sát của Liên 
đoàn doanh nghiệp Singapore 
(SBF) về Triển vọng ASEAN 
2017-2018 tại hội nghị cũng cho 
thấy hầu hết các doanh nghiệp 
được hỏi đều khẳng định ASEAN 
là thị trường quan trọng trong 
chiến lược mở rộng kinh doanh 
tổng thể của họ trong năm 2018 và 
2019; trong đó Indonesia, 
Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và 
Myanmar là những thị trường mà 
các doanh nghiệp ưu tiên mở rộng 
từ năm 2018-2020.  

Với tư cách là Chủ tịch 
ASEAN 2018, Singapore đang 
làm việc với các nước ASEAN về 

các sáng kiến cụ thể, như Hiệp 
định ASEAN về Thương mại điện 
tử, nhằm thúc đẩy các quy tắc 
thương mại trong thương mại điện 
tử vốn đang là rào cản cho hoạt 
động của doanh nghiệp để xây 
dựng kết nối kỹ thuật số lớn hơn; 
tạo điều kiện thuận lợi cho các 
luồng thương mại điện tử trong 
khu vực; cung cấp nền tảng cho 
các doanh nghiệp tiềm năng, khởi 
nghiệp cũng như các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ phát triển.  

Bộ trưởng S Iswaran cho biết 
thêm hiện có 3 lĩnh vực là cơ hội 
cho các doanh nghiệp ASEAN 
tham gia mạnh vào nền kinh tế kỹ 
thuật số. Một là phát triển các liên 
kết giữa thương mại-người tiêu 
dùng (B2C) thông qua nền tảng 
thương mại điện tử. Đây được coi 
là trụ cột phát triển nhanh nhất của 
nền kinh tế Internet. Hai là dịch vụ 
hỗ trợ bao gồm thanh toán, bảo 
hiểm, phát hiện gian lận, dịch vụ 
khách hàng... Ba là cơ sở hạ tầng 
gồm cơ sở dữ liệu và các trung 
tâm thương mại điện tử.  

Được Liên đoàn doanh nghiệp 
Singapore (SBF) và Hội đồng tư 
vấn kinh doanh ASEAN (ABAC) 
tổ chức, Hội nghị Kinh tế số thu 
hút khoảng 450 đại biểu từ khắp 
các nước trong khu vực, trong đó 
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có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, cùng nhau chia sẻ các 
xu hướng phát triển của kinh tế kỹ 
thuật số mà đặc biệt là các lĩnh 
vực gồm ngân hàng-tài chính, 
chăm sóc sức khỏe, thương mại 
điện tử và chuỗi cung ứng. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 

HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỂ TRÌNH 
LÊN CHÍNH PHỦ TRONG 
THÁNG 9 

Hoàn thiện Chiến lược Sở hữu 
trí tuệ (SHTT) quốc gia để trình 
Chính phủ trong tháng 9/2018, là 
một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm sáu tháng cuối năm 2018 
được ông Đinh Hữu Phí, Cục 
trưởng Cục SHTT , Bộ Khoa học 
và Công nghệ cho biết. 

Cũng theo ông Đinh Hữu Phí, 
Cục SHTT tiếp tục thực hiện và 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
thủ tục gia nhập Thỏa ước La 
Haye về đăng ký quốc tế kiểu 
dáng công nghiệp. Cục phối hợp 
với Bộ Tài chính hoàn thiện dự 
thảo Thông tư hướng dẫn tài chính 
đối với Chương trình Phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; 
dự thảo Thông tư hướng dẫn tài 
chính triển khai Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ 

sáng kiến. Đồng thời, Cục sẽ đẩy 
mạnh phối hợp với Tổ chức SHTT 
thế giới (WIPO) triển khai xây 
dựng Phần mềm quản trị sở hữu 
công nghiệp (WIPO IPAS); thực 
hiện đơn giản hóa thủ tục hành 
chính theo Nghị quyết số 36a/NQ-
CP về Chính phủ điện tử... 

Bên cạnh đó, Cục đẩy mạnh 
việc xử lý đơn đăng ký sở hữu 
công nghiệp, giảm tỷ lệ đơn tồn, 
nhất là đơn tồn sâu (đơn nhãn hiệu 
trước năm 2016, đơn sáng chế 
trước năm 2015). Hiện nay, công 
tác tiếp nhận và xử lý đơn tăng 
đáng kể so với năm 2017. Tính 
đến hết ngày 31/5/2018, Cục Sở 
hữu trí tuệ đã tiếp nhận 41.979 
đơn các loại, trong đó 24.126 đơn 
đăng ký xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp (tăng 14,3% so với 
cùng kỳ năm 2017), gồm: 2.355 
đơn sáng chế; 184 đơn giải pháp 
hữu ích; 1.148 đơn kiểu dáng công 
nghiệp; 18.811 đơn đăng ký nhãn 
hiệu (17.663 đơn quốc gia và 
2.769 đơn quốc tế thông qua Hệ 
thống Madrid); 2 đơn chỉ dẫn địa 
lý; năm đơn thiết kế bố trí mạch 
tích hợp và 17.853 đơn khác, 
trong đó có 74 đơn đăng ký quốc 
tế có nguồn gốc Việt Nam (bốn 
đơn sáng chế, 70 đơn nhãn hiệu). 

Đến nay, Cục SHTT đã xử lý 
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được 30.599 đơn các loại, trong 
đó có 16.094 đơn đăng ký xác lập 
quyền (tăng 6,2% so với cùng kỳ 
năm 2017) gồm chấp nhận bảo hộ 
cho 10.746 đối tượng sở hữu công 
nghiệp, trong đó chấp nhận bảo hộ 
887 sáng chế; 109 giải pháp hữu 
ích; 822 kiểu dáng công nghiệp; 
10.922 đơn nhãn hiệu (8.779 đơn 
quốc gia và 2.143 đơn quốc tế 
thông qua Hệ thống Madrid); sáu 
Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý và 
chấp nhận bảo hộ.  

Đáng chú ý, Cục từ chối bảo 
hộ 3.348 đối tượng sở hữu công 
nghiệp, trong đó có 626 nhãn hiệu 
đăng ký quốc tế có chỉ định Việt 
Nam và xử lý được 14.505 đơn 
khác, trong đó thẩm định hình 
thức 45 đơn đăng ký quốc tế 
nguồn gốc Việt Nam (gồm 4 đơn 
sáng chế và 41 đơn nhãn hiệu). 

Cục SHTT đã chấp nhận và 
cấp văn bằng bảo hộ cho 11.400 
đối tượng sở hữu công nghiệp 
(tăng 5% so với cùng kỳ năm 
2017), gồm 1.201 Bằng độc quyền 
sáng chế, 138 Bằng độc quyền 
giải pháp hữu ích, 1.150 Bằng độc 
quyền kiểu dáng công nghiệp, 
8.905 Giấy chứng nhận cho 6.762 
nhãn hiệu quốc gia và 2.143 đăng 
ký quốc tế nhãn hiệu thông qua 
Hệ thống Madrid; 6 Giấy chứng 

nhận chỉ dẫn địa lý./. 
(Theo vietnamplus.vn) 

 
 

 
 

TỰ ĐỘNG HÓA TRONG 
THẨM ĐỊNH ĐƠN SÁNG CHẾ 

 Ngày 29/5 vừa qua, Cục Sở 
hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan 
Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) 
đã ký kết Bản ghi nhớ giữa hai cơ 
quan về hợp tác chiến lược nhằm 
tăng cường quản trị sở hữu trí tuệ 
(SHTT). 

 
Việt Nam - Hàn Quốc sẽ xây dựng hệ thống 

tự động hóa quản trị đơn đăng ký 
sở hữu công nghiệp 

Phó Cục trưởng Cục SHTT 
Việt Nam Lê Ngọc Lâm cho biết, 
nội dung của Bản ghi nhớ tập 
trung hợp tác vào các lĩnh vực có 
tính thiết yếu cho hoạt động xác 
lập quyền SHTT của Việt Nam, 
đặc biệt trong việc nâng cao chất 
lượng thẩm định đơn đăng ký sáng 
chế và hệ thống tự động hóa quản 
trị đơn đăng ký sở hữu công 
nghiệp. Bản ghi nhớ góp phần hỗ 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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trợ doanh nghiệp hai nước, cải 
thiện môi trường kinh doanh và 
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
tại Việt Nam vốn đang nhận được 
mối quan tâm to lớn của các 
doanh nghiệp Hàn Quốc. 

Hai Cơ quan sẽ hợp tác trong 
xử lý nhanh đơn đăng ký sáng chế 
(PPH), tăng cường tự động hóa 
quản trị SHTT và nâng cao năng 
lực, cụ thể: Về xử lý nhanh đơn 
đăng ký sáng chế (PPH): Hai bên 
sẽ bắt đầu một chương trình thí 
điểm về PPH đối với các đơn đăng 
ký sáng chế nộp vào các Bên, bắt 
đầu từ 1/6/2019. Thời hạn của 
chương trình thí điểm là hai năm, 
mỗi năm không quá 100 yêu cầu 
cho mỗi bên. Theo thỏa thuận này, 
các đơn đăng ký sáng chế có xuất 
xứ Hàn Quốc nộp vào Cục SHTT, 
nếu thỏa mãn các điều kiện theo 
quy định, sẽ được nộp đề nghị đẩy 
nhanh quá trình thẩm định đơn với 
thời hạn và giới hạn số lượng nêu 
trên.  

Về tăng cường tự động hóa 
quản trị SHTT: hai bên sẽ hợp tác 
nhằm tăng cường năng lực tự 
động hóa quản trị SHTT, tìm kiếm 
các nguồn lực cần thiết để nâng 
cao hệ thống quản trị đơn đăng ký 
sở hữu công nghiệp tại Cục 
SHTT. Hiện nay, hệ thống quản trị 

đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 
tại Cục SHTT không đáp ứng 
được đầy đủ nhu cầu chuyên môn 
nghiệp vụ của Cục. Bên cạnh 
nguồn lực tự thân, Cục SHTT 
đang nỗ lực tìm kiếm các sự hỗ trợ 
khác nhau từ các cơ quan và tổ 
chức SHTT nước ngoài nhằm giải 
quyết vấn đề này. Với việc hợp tác 
với KIPO - cơ quan SHTT có hệ 
thống tự động hóa quản trị đơn 
lớn mạnh hàng đầu thế giới sẽ tạo 
thuận lợi và hỗ trợ tích cực cho 
Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Hai bên sẽ hợp tác nâng cao 
năng lực một cách toàn diện, bao 
gồm nhiều lĩnh vực quan trọng 
như thẩm định đơn, xây dựng 
pháp luật và chính sách, quản lý 
SHTT, thương mại hóa tài sản trí 
tuệ, tự động hóa sở hữu trí tuệ, 
thông tin SHTT và các lĩnh vực 
khác. 

  (Theo baochinhphu.vn) 
 
CPTPP:DOANH NGHIỆP CHỦ 
ĐỘNG KIẾN TẠO MÔI 
TRƯỜNG KINH DOANH  

Đây được xem như lựa chọn 
không thể tốt hơn cho khối các 
nước thành viên còn lại của Hiệp 
định Đối tác Xuyên Thái Bình 
Dương (TPP) sau khi Hoa Kỳ 
quyết định rút khỏi Hiệp định này. 
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Đối với Việt Nam, trong bối 
cảnh phải chờ đợi tương lai bất 
định của TPP, CPTPP cho phép 
chúng ta có thêm 3 FTA mới với 
Canada, Mexico, Peru và 7 FTA 
nâng cấp với các đối tác còn lại. 
Bằng bước đi CPTPP này, nền 
kinh tế Việt Nam tiếp tục tiến 
trình hội nhập sâu hơn với các thị 
trường ưu tiên, đặc biệt là mở ra 
cho chúng ta những cánh cửa quan 
trọng vào thị trường châu Mỹ đầy 
tiềm năng. Mặc dù vậy, cho đến 
hiện tại, CPTPP không có Hoa 
Kỳ, nhiều vấn đề đã thay đổi so 
với TPP mà chúng ta biết trước 
kia. Sự thay đổi này, tất nhiên 
không phải chỉ ở những quy định 
về điều kiện có hiệu lực của Hiệp 
định hay ở một nhóm nhỏ khoảng 
20 cam kết tạm hoãn thực thi. 

Trong TPP, chúng ta nói nhiều 
tới cơ hội xuất khẩu của ngành dệt 
may, giày dép, nông sản ở thị 
trường lớn Hoa Kỳ. Trong 
CPTPP, những cái tên tiềm năng 
khác lại được nêu hàng đầu, như 
thực phẩm, đồ uống, thuốc lá… 

Trong các lĩnh vực khác như 
dịch vụ, đầu tư, mua sắm công…, 
mặc dù thay đổi có thể không lớn 
như trong xuất khẩu, nhưng cũng 
là đáng kể. Việc phổ biến tuyên 
truyền các nội dung cam kết của 

CPTPP, cùng với những tác động 
và thay đổi của CPTPP trong bối 
cảnh mới là rất cần thiết để các 
doanh nghiệp hoạch định tốt hơn 
mục tiêu kinh doanh của mình ở 
và với các thị trường.  

Từ góc độ thể chế, chúng ta 
cũng biết CPTPP đã tạm hoãn một 
số nghĩa vụ phức tạp trong TPP 
(đặc biệt trong một số khía cạnh 
về sở hữu trí tuệ, tranh chấp Nhà 
nước – nhà đầu tư nước ngoài…). 
Điều này chắc chắn sẽ giúp Việt 
Nam và các nước có thêm thời 
gian điều chỉnh và thích ứng ở các 
lĩnh vực liên quan. Tuy vậy, trong 
tổng thể, những đòi hỏi về cải 
cách thể chế từ CPTPP – một Hiệp 
định “toàn diện” và “tiến bộ” - 
hầu như không bị ảnh hưởng. Áp 
lực cho việc sửa đổi, cải cách thể 
chế kinh tế đối với Việt Nam cũng 
không đổi. 

Không phải không có ý kiến 
quan ngại về việc các lợi ích xuất 
khẩu giảm sút có thể làm giảm sút 
động lực để cải cách và thay đổi. 
Tin mừng là động lực của cải cách 
thể chế từ CPTPP có thể từ chính 
các lợi ích mà cải cách thể chế 
mang lại, nhóm lợi ích được đánh 
giá là lớn nhiều lợi ích thuế quan. 
Theo một nghiên cứu của Nhật 
Bản, đối với trường hợp của Việt 
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Nam, những lợi ích từ thuế quan 
trong CPTPP chỉ giúp GDP của 
chúng ta tăng 1,1%, chưa bằng 1/6 
lợi ích mà TPP hứa hẹn; nhưng lợi 
ích từ cải cách thể chế (mà chỉ xét 
về các hàng rào phi thuế) mà 
CPTPP mang lại cho GDP Việt 
Nam gần như bằng với TPP, giúp 
GDP tăng khoảng 10%. 

Vấn đề đặt ra với tất cả chúng 
ta là làm sao cải cách thể chế kinh 
tế theo yêu cầu của CPTPP cộng 
hưởng với những cải cách môi 
trường kinh doanh mà Chính phủ 
đang thúc đẩy. Làm sao để cả các 
cơ quan Nhà nước và doanh 
nghiệp cùng vào cuộc, để cả hệ 
thống cải cách một cách thực chất, 
toàn diện và hiệu quả. CPTPP là 
cơ hội, cũng là sức ép, là tiêu 
chuẩn để chúng ta cải cách vì lợi 
ích và nhu cầu của chính mình. 

Với các doanh nghiệp, đó trước 
hết là thách thức trong việc tận 
dụng các cơ hội từ CPTPP. Quá 
trình thực hiện các Hiệp định 
thương mại tự do đang có của 
chúng ta cho thấy khá rõ điều này. 
Đơn cử như tỷ lệ tận dụng ưu đãi 
thuế quan trung bình của các Hiệp 
định hiện chỉ xấp xỉ 30-40%, đó là 
chưa kể tới thực tế là trong số tận 
dụng được đó, rất ít các doanh 
nghiệp không có vốn đầu tư nước 

ngoài. Thách thức lớn hơn, riêng 
có của CPTPP, là thách thức mà ở 
đó doanh nghiệp phải chủ động 
tham gia cùng các cơ quan Nhà 
nước kiến tạo hệ thống thể chế 
pháp luật về môi trường kinh 
doanh sao cho vừa tuân thủ 
CPTPP, vừa tận dụng được không 
gian chính sách còn lại để phục vụ 
tốt nhất lợi ích của doanh nghiệp 
trong nước. 

Trong một chừng mực nhất 
định, thách thức này cũng đặt ra 
đối với các cơ quan Nhà nước liên 
quan: phải có quyết tâm tổ chức 
thực thi thuận lợi và thông suốt, 
để doanh nghiệp có thể tận dụng 
tối đa các cơ hội thị trường; và 
phải minh bạch, tham vấn cùng 
doanh nghiệp trong quá trình rà 
soát pháp luật, nội luật hóa và 
thực thi các cam kết CPTPP một 
cách thích hợp. 

Với vai trò là đại diện cho cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam, 
trong quá trình đàm phán TPP hơn 
5 năm và sau đó là một năm đàm 
phán CPTPP, VCCI đã là đầu mối 
tích cực và hiệu quả để thông tin 
cho doanh nghiệp cũng tập hợp ý 
kiến doanh nghiệp, xây dựng các 
khuyến nghị với Đảng, Nhà nước 
và Đoàn đàm phán các phương án 
đàm phán thích hợp. 
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Trong quá trình thực thi 
CPTPP, VCCI cam kết sẽ tiếp tục 
là đầu mối cho các nỗ lực hỗ trợ 
doanh nghiệp tìm hiểu các cam kết 
và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ 
CPTPP, chuẩn bị và xử lý thích 
hợp những thách thức từ Hiệp 
định này. 

   (Theo baochinhphu.vn) 
 
HỘI THẢO CHỐNG HÀNG 
GIẢ, HÀNG NHÁI VÀ BẢO 
VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Sáng ngày 6/6 vừa qua, tại 
Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 
Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, 
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ 
Khai thác quyền Sở hữu Trí tuệ 
(IPTA) vừa phối hợp với Viện 
Nghiên cứu Chiến lược Thương 
hiệu và Cạnh tranh tổ chức “Hội 
thảo Chống hàng giả, hàng nhái 
và Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ”. 

Chương trình có sự tham gia 
của lãnh đạo và đại diện các cơ 
quan trung ương và địa phương, 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Hội Tiêu chuẩn và 
Bảo vệ Người Tiêu dùng Việt 
Nam, Hội Sở hữu Trí tuệ Việt 
Nam, Cục Bản quyền Tác giả - Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bên 
cạnh đó, đại diện Công ty Cổ phần 
Sky Music và các doanh nghiệp, 

doanh nhân trên cả nước, học giả 
đến từ các trường đại học uy tín 
trong và ngoài nước... cũng tham 
dự sự kiện. 

 
Ông Nguyễn Phương Minh, 

Phó phòng Thực thi giải quyết 
khiếu nại, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) nhấn 
mạnh về vấn đề hàng giả đang phá 
hoại nền kinh tế và sức khỏe 
người tiêu dùng. Tình trạng xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểu 
dáng công nghiệp… diễn ra rất 
phức tạp. Hàng giả, hàng nhái 
không chỉ sản xuất ở Việt Nam mà 
còn sản xuất ở nước ngoài và đưa 
về Việt Nam tiêu thụ. Chỉ trong 
vòng một tuần, hàng trăm nghìn 
sản phẩm nhái có thể đem từ nước 
ngoài về bán.  

Doanh nghiệp than phiền là 
hàng hóa của họ chỉ mới ra thị 
trường trong một tháng là có ngay 
hàng giả. Phân bón, thuốc thú y, 
thuốc bảo vệ thực vật giả không 
chỉ làm người dân thiệt thòi vì 
mua phải đồ giả, nó còn làm giảm 
năng suất vụ mùa, chết cây giống, 
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ảnh hưởng đến sức khỏe người 
dân và nền kinh tế. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - 
đại diện Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ 
Người tiêu dùng Việt Nam, cho 
biết, hiện, công tác thực thi cũng 
ngày càng được đẩy mạnh. Các 
lực lượng chức năng như công an, 
quản lý thị trường, hải quan, thanh 
tra chuyên ngành của các bộ, 
ngành… đã kiểm tra, phát hiện, 
thu giữ một lượng lớn hàng giả, 
hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 
Điều này không chỉ làm giảm thiệt 
hại đáng kể cho người tiêu dùng 
mà còn góp phần bảo vệ thương 
hiệu cho những đơn vị sản xuất, 
kinh doanh chân chính, tạo môi 
trường thu hút đầu tư nước ngoài. 

Trong phiên thảo luận tiếp theo 
với chủ đề "Bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ", ông Nguyễn Vũ Quân - 
Công ty TNHH Tầm nhìn và liên 
danh - Hội sở hữu trí tuệ Việt 
Nam đã tham luận về thực trạng 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở 
Việt Nam. Bên cạnh đó còn có sự 
góp mặt trong chủ đề bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ của anh Trần 
Trọng Hữu - Chủ tịch Công ty Khí 
Miền Bắc và ông Trương Quốc 
Việt - Trưởng phòng Pháp chế 
Công ty Cổ phần Sky Music. 

 (Tổng hợp) 

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÁC LẬP 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
CHẠM MỐC 24 NGHÌN 
TRONG 6 THÁNG 

Đó là thông tin được Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) 
Đinh Hữu Phí chia sẻ tại Tọa đàm 
về công tác thông tin, truyền 
thông về SHTT ngày 19/6 vừa 
qua, tại Hà Nội.  

 
Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí tại 

buổi tọa đàm 

Tính đến hết ngày 31/5/2018, 
Cục SHTT đã tiếp nhận 41.979 
đơn các loại, trong đó: 24.126 đơn 
đăng ký xác lập quyền sở hữu 
công nghiệp (SHCN), tăng 14,3% 
so với cùng kỳ năm 2017, bao 
gồm: 2.355 đơn sáng chế; 184 đơn 
giải pháp hữu ích; 1.148 đơn kiểu 
dáng công nghiệp; 18.811 đơn 
đăng ký nhãn hiệu trong đó 
17.663 đơn quốc gia và 2.769 đơn 
quốc tế thông qua Hệ thống 
Madrid; 02 đơn chỉ dẫn địa lý; 5 
đơn thiết kế bố trí mạch tích hợp 
và 17.853 đơn khác, trong đó có 
74 đơn đăng ký quốc tế có nguồn 
gốc Việt Nam, trong đó 4 đơn 
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sáng chế, 70 đơn nhãn hiệu. 
Cục đã xử lý được 30.599 đơn 

các loại, trong đó có 16.094 đơn 
đăng ký xác lập quyền, tăng 6,2% 
so với cùng kỳ năm 2017, bao 
gồm: Chấp nhận bảo hộ cho 
10.746 đối tượng SHCN, trong đó 
chấp nhận bảo hộ 887 sáng chế; 
109 giải pháp hữu ích; 822 kiểu 
dáng công nghiệp; 10.922 đơn 
nhãn hiệu, trong đó 8.779 đơn 
quốc gia và 2.143 đơn quốc tế 
thông qua Hệ thống Madrid; 6 
Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý và 
chấp nhận bảo hộ. Từ chối bảo hộ 
3.348 đối tượng SHCN, trong đó 
có 626 nhãn hiệu đăng ký quốc tế 
có chỉ định Việt Nam và xử lý 
được 14.505 đơn khác, trong đó 
thẩm định hình thức 45 đơn đăng 
ký quốc tế nguồn gốc Việt Nam, 
bao gồm 4 đơn sáng chế và 41 đơn 
nhãn hiệu.  

Cục đã chấp nhận và cấp văn 
bằng bảo hộ cho 11.400 đối tượng 
SHCN, bao gồm 1.201 Bằng độc 
quyền sáng chế, 138 Bằng độc 
quyền giải pháp hữu ích, 1150 
Bằng độc quyền kiểu dáng công 
nghiệp (KDCN), 8.905 Giấy 
chứng nhận cho 6.762 nhãn hiệu 
quốc gia và 2.143 đăng ký quốc tế 
nhãn hiệu thông qua Hệ thống 
Madrid; 6 Giấy chứng nhận chỉ 

dẫn địa lý. Theo Cục trưởng Đinh 
Hữu Phí, mặc dù đã nỗ lực, tuy 
nhiên Cục cũng đang đứng trước 
những khó khăn trong đó nổi bật 
là tình trạng tồn đơn SHCN.  

(Theo sohuutritue.net) 
 

THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ TRONG HỘI NHẬP 

Hiện ở Việt Nam, việc xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 
diễn ra khá phổ biến không chỉ 
các DN nhỏ mà đối với cả các DN 
có thương hiệu, điển hình như 
Khaisilk. Khi CPTPP có hiệu lực 
thì bắt buộc các DN tham gia sân 
chơi này phải đảm bảo được 
quyền SHTT và các nhà quản lý 
cũng khuyến cáo DN nên đăng ký 
để bảo vệ mình. 

Theo đánh giá của Thanh tra 
Bộ Khoa học và Công nghệ cho 
thấy, những năm qua tình trạng 
xâm phạm quyền SHTT đang 
ngày một gia tăng ở Việt Nam. Đã 
có rất nhiều vụ vi phạm về hàng 
giả, hàng nhái, vi phạm SHTT 
được phát hiện và xử lý. Tuy 
nhiên phần lớn các chủ thể quyền 
đều tự giải quyết tranh chấp giữa 
các bên và xử lý hành chính. Do 
đó chưa thực sự phát huy hiệu quả 
trong việc ngăn chặn và xử lý các 
vi phạm này. 
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Vi phạm SHTT hiện nay được 
thực hiện bằng nhiều phương 
thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi 
hơn như sử dụng các thiết bị hiện 
đại, áp dụng công nghệ cao vào 
sản xuất hàng giả, hàng nhái nên 
rất khó phát hiện. Các hành vi vi 
phạm ngày càng quy mô và chặt 
chẽ khiến các quan quản lý khó 
phát hiện và xử lý. 

Điển hình thời gian qua chính 
là vụ việc DN Khai Silk bán khăn 
lụa cắt mác “made in China” và 
thay thế vào đó là mác “made in 
Vietnam” có dấu hiệu vi phạm các 
quy định của pháp luật Việt Nam. 
Theo kết luận của Bộ Công 
thương với Công ty TNHH Khải 
Đức thì Công ty chủ yếu mua 
thành phẩm từ các DN khác trên 
thị trường, về gắn mác Khaisilk đã 
có dấu hiệu vi phạm quy định 
pháp luật hình sự đối với tội buôn 
bán hàng giả về chất lượng. 

Công ty cũng đã có dấu hiệu vi 
phạm các quy định pháp luật về 
ghi nhãn hàng hóa, có dấu hiệu 
che giấu thông tin hoặc cung cấp 
thông tin không đầy đủ, sai lệch, 
không chính xác cho người tiêu 
dùng... Vụ việc này dấy lên làn 
sóng phản ứng mạnh mẽ từ người 
tiêu dùng về vấn đề giả mạo nhãn 
mác bán hàng giả, hàng nhái. 

Thống kê từ Cục Quản lý thị 
trường (QLTT), Bộ Công Thương 
cho thấy, mỗi năm, lực lượng này 
phát hiện và xử lý trên 100.000 vụ 
việc liên quan đến hàng giả, hàng 
nhái, xâm phạm quyền SHTT. 
Chủ yếu các vi phạm diễn ra là 
làm giả, nhái các thương hiệu nổi 
tiếng như Adidas, Nike, 
Burberry… Đại diện thương hiệu 
Lacoste tại Việt Nam cho biết, 
Việt Nam là nơi mà nhãn hiệu này 
bị làm giả nhiều nhất với khoảng 
8.000 sản phẩm trên tổng số 3 
triệu sản phẩm giả thương hiệu 
Lacoste được phát hiện trên toàn 
thế giới. 

Việc thực thi quyền SHTT và 
xử lý các vi phạm ở nước ta đang 
là một thách thức lớn. Theo các cơ 
quan quản lý thị trường, hàng giả 
mạo nhãn hiệu, nhất là các thương 
hiệu nổi tiếng đang là vấn đề nhức 
nhối dẫn đến tình trạng mất kiểm 
soát trên thị trường. Tuy nhiên 
tình trạng vi phạm SHTT ở Việt 
Nam diễn ra khá phổ biến và việc 
thực thi Luật SHTT còn nhiều hạn 
chế. Vấn đề bảo hộ quyền SHTT 
đã được Chính phủ triển khai từ 
năm 2007 và nhiều văn bản, quy 
phạm pháp luật được ban hành 
nhằm hiện thực hoá việc xác lập 
quyền SHTT trong điều kiện Việt 
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Nam, nhưng việc thực thi quyền 
này chưa thực sự phát huy hiệu 
quả. 

Theo Bộ KH&CN, SHTT vẫn 
là thách thức lớn đối với Việt 
Nam, một nước có trình độ phát 
triển thấp nhất trong 11 quốc gia 
tham gia CPTPP. Do đó, để đáp 
ứng được những yêu cầu trong 
thỏa thuận khi CPTPP sẽ có hiệu 
lực vào đầu năm 2019 thì Việt 
Nam cần phải tích cực hoàn thiện, 
sửa đổi các văn bản hệ thống pháp 
luật để phù hợp với thông lệ quốc 
tế. 

Ông Lê Ngọc Lâm - Phó Cục 
trưởng Cục SHTT cho rằng, DN 
trong vấn đề xây dựng thương 
hiệu và hội nhập cần phải có 
những biện pháp để tự bảo vệ 
mình. Theo đó DN nên đăng ký 
xác lập quyền SHTT để có cơ sở 
pháp lý bảo vệ mình trong vấn đề 
tranh chấp. Các DN cần chú trọng 
đăng ký SHTTnếu có sáng chế, 
nhãn hiệu hàng hóa, tên thương 
mại, kiểu dáng công nghiệp... 
đồng thời DN cần bảo hộ quyền 
SHTT cả ở trong nước và nước 
ngoài. 

Khi đăng ký bảo hộ SHTT tại 
các nước sở tại, nếu sản phẩm bị 
xâm phạm thì sẽ được hệ thống 
luật pháp của nước đó bảo vệ.  

Song song đó, các địa phương và 
DN cần làm tốt hơn chỉ dẫn địa lý 
để được bảo hộ tại các quốc gia 
tham gia CPTPP. 

(Theo thoibaonganhang.vn) 
 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 
 
 Dụng cụ quang hợp cho các 
tế bào nhân tạo 

Để tạo ra một tế bào nhân tạo, 
các nhà khoa học thường sử dụng 
hai phương pháp tiếp cận: một là: 
tái cấu trúc phần mềm hệ gen của 
một tế bào sống; hai là: tập trung 
vào phần cứng của tế bào, xây 
dựng ngay từ lúc ban đầu các cấu 
trúc đơn giản giống tế bào, có khả 
năng bắt chước chức năng của tế 
bào sống.  

 
Mới đây, một nhóm các nhà 

nghiên cứu quốc tế từ trường Đại 
học Harvard (Hoa Kỳ) và Đại học 
Sogang ở Seoul (Hàn Quốc) đã 
thiết kế một cấu trúc giống tế bào 
có khả năng khai thác quá trình 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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quang hợp để thực hiện các phản 
ứng trao đổi chất, bao gồm thu 
thập năng lượng, cố định cacbon 
và hình thành cytoskeleton. 

Để xây dựng hệ thống tổng hợp 
này, các nhà nghiên cứu đã thiết 
kế một bào quan quang hợp từ các 
thành phần đơn nhất của thế giới 
thực vật và động vật. Hai chất 
chuyển quang tỏ ra nhạy cảm với 
các bước sóng ánh sáng màu đỏ và 
màu xanh lá cây. Nhóm nghiên 
cứu đã tiến hành gắn các protein 
vào trong một màng lipid đơn giản 
cùng với các enzym có khả năng 
tổng hợp adenosine triphosphate 
(ATP) - nguồn năng lượng thiết 
yếu của tế bào. Khi chiếu ánh sáng 
đỏ vào màng, phản ứng hóa học 
quang hợp xảy ra, tạo ra các phân 
tử mang năng lượng ATP.  

Phương pháp tiếp cận từ dưới 
lên có thể được áp dụng để xây 
dựng các bào quan nhân tạo khác, 
như màng lưới nội chất hoặc hệ 
thống có cấu trúc giống nhân tế 
bào; đây cũng là bước đầu tiên 
hướng tới khả năng phát triển hệ 
thống giống tế bào nhân tạo có 
khả năng bắt chước các hành vi 
phức tạp của tế bào sinh học. 

 (Theo nasati) 
 

 Mô “thông minh” trong 

tương lai có thể được nuôi cấy 
thành mọi cơ quan cấy ghép 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học California đã tạo ra loại 
mô tổng hợp có thể được ghép lại 
thành bất cứ cơ quan nào của cơ 
thể. Từ đó, nhóm nghiên cứu có 
thể tự động điều chỉnh có hiệu quả 
các tế bào này để chúng có các 
cấu trúc và màu sắc khác nhau, 
một quá trình tương tự như những 
gì diễn ra ở những giai đoạn đầu 
của sự phát triển phôi thai tự 
nhiên.  

Nhóm nghiên cứu đã thiết lập 
một hệ thống nuôi cấy các cơ quan 
phức tạp theo cách chúng hình 
thành trong tử cung, mang hy 
vọng đến cho 114.000 người đang 
chờ cấy ghép nội tạng trước thực 
trạng thế giới đang thiếu nội tạng 
cấy ghép. Y học hiện đại đã có 
những bước nhảy vọt trong lĩnh 
vực cấy ghép, làm giảm tình trạng 
đào thải bộ phận cấy ghép và tìm 
cách cấy ghép được nhiều nội tạng 
cho bệnh nhân. 

 
Dù vậy vẫn không đủ. Mỗi 
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ngày, trung bình có 20 người trên 
thế giới chết vì không được cấy 
ghép kịp thời. Các phòng thí 
nghiệm tiên tiến nhất hiện đang 
khắc phục tình trạng thiếu hụt 
bằng cách in 3D và nuôi cấy các 
cơ quan nội tạng phù hợp cho 
người nhận. Các nhà khoa học 
đang sử dụng ngày càng nhiều tế 
bào gốc để tạo ra các cơ quan 
giống như của chính bệnh nhân. 
Nhưng giờ đây, chỉ có khoảng 11 
cơ quan đã được nuôi cấy trong 
phòng thí nghiệm thành công từ 
vết xước và nhiều cơ quan trong 
số đó là dạng thu nhỏ so với các 
cơ quan của người trưởng thành. 
Việc sử dụng máy in 3D để tạo ra 
các cơ quan mất ít chi phí, thu hút 
sự chú ý của cộng đồng y học, 
nhưng máy in thực sự chỉ có khả 
năng tạo ra các bộ phận phẳng như 
da, mạch máu hoặc các cơ quan 
rỗng như bàng quang. 

Ngay cả khi các cơ quan phát 
triển đủ lớn để được sử dụng ở 
bệnh nhân, thì cần thực hiện thao 
tác phẫu thuật đầy rủi ro để cấy 
ghép chúng và kết nối tất cả các 
mạch máu và dây thần kinh cần 
thiết để các cơ quan hoạt động. Hệ 
thống mới cho phép làm điều đó. 
Hệ thống đưa ra các chỉ dẫn cho 
các tế bào phôi thai trong thí 

nghiệm của nhóm nghiên cứu để 
chúng hình thành ba lớp cơ bản 
của phôi. Các nhà khoa học không 
chỉ có khả năng lập trình các tế 
bào để biến đổi ngay lập tức thành 
các dạng và màu sắc cụ thể, mà 
còn lập trình để chúng phát triển 
chậm lại theo thời gian giống như 
một phôi thai. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Phương pháp sản xuất nhiên 
liệu sinh học tiên tiến rất hiệu 
quả 

Sinh khối được chuyển đổi 
trong một lớp cát nóng 800°C 
được hóa lỏng bằng hơi nước bên 
trong bộ khí hóa gián tiếp, sinh ra 
khí có hàm lượng calo cao và sản 
phẩm phụ là nhựa đường.  

 
Vì nhựa đường là hỗn hợp 

phức tạp gồm các thành phần có 
giá trị và ngoài mong muốn có xu 
hướng gây khó khăn cho việc làm 
mát khí, nên được xem là trở ngại 
cho quá trình khí hóa và việc loại 
bỏ khá tốn kém. Vì thế, các nhà 
nghiên cứu tại trường Đại học 
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Công nghệ Chalmers, Thụy Điển 
đã phối hợp với các đối tác của 
ngành công nghiệp để đưa ra giải 
pháp biến đổi nhựa đường thành 
sản phẩm giá trị.  

Giải pháp này liên quan đến 
quá trình khí hóa sinh khối trên 
phạm vi rộng. Bản thân công nghệ 
này không phải là mới. Những gì 
đang diễn ra ở nhiệt độ cao, đó là 
sinh khối được chuyển đổi thành 
khí. Sau đó, khí được tinh chế 
thành các sản phẩm cuối cùng 
hiện đang được sản xuất từ dầu 
mỏ và khí thiên nhiên. Nhóm 
nghiên cứu đã chứng minh được 
rằng sản phẩm phụ cuối cùng là 
khí sinh học có thể thay thế khí 
thiên nhiên trong các mạng lưới 
khí hiện có. 

Trước đây, sự phát triển của 
công nghệ khí hóa đã bị cản trở 
bởi nhiều sự cố do nhựa đường 
được giải phóng từ sinh khối. Giờ 
đây, nhóm nghiên cứu có thể cải 
thiện chất lượng của khí sinh học 
thông qua các quy trình hóa học, 
và nhựa đường có thể đường quản 
lý theo cách hoàn toàn mới.  

Martin Seemann, phó giáo sư 
năng lượng và là đồng tác giả 
nghiên cứu cho biết: Yếu tố khiến 
cho công nghệ trở nên hấp dẫn, là 
khả năng biến đổi nồi hơi hiện có 

để bổ sung nhiệt và điện sản sinh 
nhờ các nhiên liệu không phải hóa 
thạch và hóa chất. Nhiều nhà máy 
có thể chuyển sang áp dụng quá 
trình khí hóa như nhà máy giấy và 
bột giấy, nhà máy lọc dầu và nhà 
máy hóa dầu. 

 (Theo 
khoahocvacongnghevietnam.comvn) 

 
 Cacbon dioxit làm giảm mỡ 
bụng 

Theo một nghiên cứu của Bệnh 
viện Northwestern, thử nghiệm 
ngẫu nhiên có đối chứng đầu tiên 
về việc tiêm khí CO2 (liệu pháp 
cacbon) để giảm mỡ bụng cho 
thấy kỹ thuật mới loại bỏ mỡ xung 
quanh dạ dày. Tuy nhiên, những 
thay đổi này rất khiêm tốn và 
không làm giảm mỡ bụng về lâu 
dài. 

Murad Alam, đồng tác giả 
nghiên cứu cho rằng: "Liệu pháp 
cacbon có tiềm năng trở thành 
phương pháp mới hiệu quả để 
giảm mỡ. Liệu pháp vẫn cần được 
tối ưu để phát huy hiệu quả lâu 
dài”. Các công nghệ hiện nay 
thường được sử dụng để giảm béo 
theo cách không xâm lấn bao gồm 
công nghệ cryolipolysis, siêu âm 
cường độ cao, tần số vô tuyến, 
làm tiêu mô mỡ bằng hóa chất và 
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giảm mỡ nhờ sự hỗ trợ của laser. 

 
Liệu pháp cacbon chủ yếu 

được áp dụng bên ngoài nước Mỹ 
với một số nghiên cứu lâm sàng 
cho thấy nó có thể cải thiện về lâu 
dài các đường viền bụng. Phương 
thức hoạt động của liệu pháp 
cacbon vẫn chưa được hiểu rõ. 
Tiêm cacbon dioxit được xem là 
có thể gây ra những thay đổi trong 
hệ thống vi tuần hoàn và làm cho 
các tế bào mỡ bị tổn thương. 

Nghiên cứu của Bệnh viện 
Northwestern bao gồm 16 người 
trưởng thành không bị thừa cân 
(có chỉ số khối cơ thể dao động từ 
22 đến 29) và được phân ngẫu 
nhiên để tiêm khí CO2 hàng tuần 
ở một bên bụng và điều trị giả ở 
phía bên kia mỗi tuần một lần 
trong năm tuần. Siêu âm với độ 
phân giải cao đã phát hiện thấy 
mỡ bề mặt đã giảm sau 5 tuần, mà 
không phải là 28 tuần. 

Cân nặng của bệnh nhân không 
thay đổi trong suốt quá trình 
nghiên cứu. Sự khác biệt đó không 
được duy trì sau 6 tháng cho thấy 
liệu pháp kích thích quá trình trao 

đổi chất tạm thời làm giảm kích 
thước của các tế bào mỡ mà không 
làm chết tế bào. 

(Theo dantri.com.vn) 
 

 Giới khoa học Nga xác minh 
độc sinh thái của các hạt nano 
bạc 

Các nhà khoa học đến từ Đại 
học Khoa học và Công nghệ Quốc 
gia (NUST MISIS) đã hợp tác với 
các đồng nghiệp đến từ Học viện 
Khoa học Nga để chứng minh 
lượng độc sinh thái cao của các 
hạt nano bạc. 

 
Thí nghiệm với phôi thai cá vằn 

Họ đã thu được bằng chứng về 
độc sinh thái của các hạt nano này 
sau khi thí nghiệm với phôi thai cá 
vằn (tên khoa học là Danio rerio). 
Ta thường biết rằng bạc là một 
kim loại mạnh, và với khối lượng 
lớn có thể làm cơ thể người nhiễm 
độc. Nghiên cứu này là một phần 
của một dự án có nhiều ấp ủ bao 
gồm các nhà khoa học đang cố 
gắng phát triển mô hình độc sinh 
thái hạt nano. Những mô hình này 
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khiến việc đánh giá trước mức độ 
độc sinh thái của vật liệu nano 
mới trở nên khả thi. 

Các nhà khoa học trộn một 
dung dịch hạt nano bạc gồm nước 
và các hạt nano đã đề cập ở trên 
với một chất bảo quản trung gian 
hoặc một dung dịch muối cho sự 
phát triển của trứng. Phôi thai cá 
vằn được ngâm trong dung dịch 
này, và các nhà khoa học quan sát 
cụ thể sự phát triển của chúng và 
sự sai lệch hình thái hàng ngày. 
Theo các tác giả, cả hai loại hạt 
nano bạc đều có mức độ độc sinh 
thái cao, khi so sánh với ion bạc 
(AgNO3). Cùng lúc đó, hạt nano 
bạc thẳng chứng tỏ thậm chí còn 
độc hơn hạt hình cầu. 

Dữ liệu này mở rộng khái niệm 
hiện tại về mối quan hệ giữa đặc 
điểm các hạt nano và độc sinh thái 
của chúng. Theo các nhà khoa 
học, nó có thể được sử dụng để 
đánh giá các nguy cơ của việc ra 
mắt các vật liệu nano và để đạt 
được các hạt nano an toàn cao. 

(Theo dantri.com.vn) 
 
 Thiết kế hệ thống không dây 
cung cấp điện và kết nối với các 
thiết bị bên trong cơ thể 

Các nhà nghiên cứu tại Viện 
Công nghệ Massachusetts (MIT), 

Hoa Kỳ đã đưa ra một phương 
pháp mới để cung cấp điện và kết 
nối với các thiết bị cấy ghép sâu 
bên trong cơ thể của con người. 
Các thiết bị này có thể được sử 
dụng để phân phối thuốc, theo dõi 
tình trạng bên trong cơ thể hoặc 
điều trị bệnh bằng cách sử dụng 
điện hoặc ánh sáng để kích thích 
não. 

Trong các thử nghiệm trên 
động vật, nhóm nghiên cứu đã 
phối hợp với các nhà khoa học tại 
Bệnh viện Phụ nữ Brigham để 
chứng minh sóng có thể cấp điện 
cho các thiết bị nằm sâu trong mô 
10 cm từ khoảng cách 1m. Mô cấy 
được cung cấp sóng tần số vô 
tuyến, có thể di chuyển an toàn 
qua mô người. 

Trong nghiên cứu, các nhà 
khoa học đã thử nghiệm một 
nguyên mẫu có kích thước bằng 
hạt gạo, nhưng theo dự báo kích 
thước đó thậm chí có thể giảm hơn 
nữa vì không cần đến pin. Các 
thiết bị y tế có thể được nuốt vào 
hoặc cấy ghép trong cơ thể, mang 
đến cho các bác sỹ những phương 
pháp mới để chẩn đoán, theo dõi 
và điều trị nhiều loại bệnh. 
Traverso hiện đang nghiên cứu 
nhiều hệ thống nuốt vào trong 
bụng, có thể được sử dụng để 
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phân phối thuốc, theo dõi các dấu 
hiệu quan trọng và phát hiện 
chuyển động của đường tiêu hóa. 
Các thiết bị y tế cấy ghép thường 
được gắn pin chiếm phần lớn 
không gian trên thiết bị và có tuổi 
thọ hạn chế. 

Nỗ lực khai thác các thiết bị 
cấy ghép được cấp năng lượng 
bằng phương thức không dây nhờ 
sự hỗ trợ của các sóng vô tuyến 
phát ra từ ăng ten bên ngoài cơ thể 
gặp nhiều khó khăn, vì sóng vô 
tuyến có khuynh hướng mất đi khi 
chúng di chuyển qua cơ thể. 

Các nhà nghiên cứu đã phát 
minh ra một hệ thống "Kết nối 
trong cơ thể” dựa vào một dãy ăng 
ten phát sóng vô tuyến có tần số 
khác nhau. Khi sóng vô tuyến di 
chuyển, chúng chồng lên nhau và 
kết hợp theo nhiều cách. Tại một 
số điểm nhất định nơi các giá trị 
cao của sóng chồng lên nhau, sóng 
vô tuyến có thể cung cấp đủ năng 
lượng để cấp điện cho cảm biến 
cấy ghép. 

Với hệ thống mới, các nhà 
nghiên cứu không cần biết chính 
xác vị trí của các cảm biến trong 
cơ thể, vì năng lượng được truyền 
qua một khu vực rộng lớn. Chúng 
có thể cấp điện cùng lúc cho nhiều 
thiết bị. Khi các cảm biến nhận 

được một chùm năng lượng, 
chúng cũng tiếp nhận một tín hiệu 
yêu cầu chuyển tiếp thông tin trở 
lại ăng ten. Tín hiệu này cũng có 
thể được sử dụng để kích thích 
giải phóng thuốc, tia điện hoặc 
một xung ánh sáng. 

Trong các thử nghiệm ở lợn, 
các nhà nghiên cứu đã chứng 
minh các cảm biến có thể truyền 
điện từ khoảng cách 1m bên ngoài 
cơ thể, đến cảm biến ở sâu trong 
mô đến 10cm. Nếu các cảm biến 
được đặt rất gần bề mặt da, chúng 
có thể được cấp điện từ khoảng 
cách xa 38m. 

Công nghệ này cũng có khả 
năng cải tiến các thiết bị nhận 
dạng tần số vô tuyến trong các 
lĩnh vực khác như kiểm soát hàng 
tồn, phân tích bán lẻ và môi 
trường "thông minh", cho phép 
theo dõi và kết nối với đồ vật ở 
khoảng cách xa. 

(Theo nasati) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Đèn học thông minh 4.0 đầu 
tiên 'made by Vietnam' 

Chiếc đèn thông minh The 
Smart Light và các sản phẩm khác 
thuộc Hệ sinh thái Giáo dục 4.0 là 
ước mơ được ấp ủ, thực hiện 
trong suốt 10 năm của anh 
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Nguyễn Huy Du – nhà sáng lập 
công ty Công ty cổ phần phát triển 
giáo dục thông minh (SEDU). 

Cuối cùng, sau 6 năm nghiên 
cứu, chiếc đèn được ra mắt người 
tiêu dùng Việt vào sáng 2/6 tại Hà 
Nội. Giới thiệu về chiếc đèn thông 
minh đầu tiên tại Việt Nam, CEO 
Nguyễn Huy Du cho hay: “The 
Smart Light trước hết là một chiếc 
đèn học để bàn sử dụng công nghệ 
ánh sáng trắng (LED), giúp người 
dùng tiết kiệm năng lượng, 3 cấp 
độ ánh sáng ban ngày, buổi tối và 
ban đêm. Người dùng có thể giảm 
thiểu các tật khúc xạ về mắt 
thường gặp như cận thị, viễn thị, 
loạn thị. 

 
CEO Nguyễn Huy Du 

Đèn được tích hợp camera IP, 
loa, mic có kết nối wifi giúp cha 
mẹ giám sát, hỗ trợ con trẻ trong 
việc học, nói chuyện miễn phí qua 
nền tảng Internet từ nhiều nơi qua 
máy tính, máy tính bảng và điện 
thoại thông minh. Người học 
không cần phải lặn lội tìm tới nhà 
giáo viên hay gia sư, và ngược lại. 

Sản phẩm này còn được trang 
bị kết nối với một mạng dạy kèm 

với hàng trăm ngàn giáo viên, gia 
sư tại Việt Nam và chuyên gia 
giáo dục trên toàn cầu trong nhiều 
môn học, lĩnh vực, mức độ chuyên 
môn khác nhau. Nền tảng mạng 
dạy kèm mà tôi vừa nhắc tới có 
tên là “Uber Gia sư 4.0”. Nó giúp 
kết nối người học với người dạy, 
tiếp cận nguồn tri thức bất kể 
khoảng cách địa lý, linh hoạt về 
thời gian. Như vậy, các em học 
sinh, sinh viên không chỉ được 
đảm bảo về điều kiện ánh sáng, 
mà còn được tạo điều kiện thuận 
lợi để học tập, trau dồi kiến thức 
hiệu quả". 

Đồng thời, CEO Nguyễn Huy 
Du bày tỏ mong muốn tạo cho các 
bạn sinh viên của các trường Đại 
học Công nghiệp cơ hội tham gia 
vào mạng lưới dạy học trực tuyến 
nhằm truyền đạt những kiến thức 
phổ thông và giúp một phần trang 
trải cuộc sống. Ước tính, hệ thống 
đèn được bán khắp toàn quốc có 
thể cung cấp một số lượng lớn 
việc cho 600 bạn kỹ thuật viên. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Chế tạo thành công hệ thống 
xử lý nước nhiễm phèn 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ TP Cần 
Thơ đã nghiên cứu thành công 
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công nghệ xử lý nước tưới nông 
nghiệp bị nhiễm phèn, đồng thời 
thay đổi tính chất vật lý của nước, 
góp phần giúp cây phát triển tốt 
hơn so với khi chưa xử lý. 

Ông Hồ Quốc Hùng – Phòng 
Ứng dụng của Trung tâm cho biết, 
hệ thống xử lý nước nhiếm phèn 
được ứng dụng công nghệ vật lý 
từ trường và công nghệ aluwat 
(dùng hạt lọc khử phèn, sắt) để xử 
lý nước ngầm nhiễm phèn, mặn 
bao gồm các thiết bị: máy bơm, 
ống dẫn, bồn chứa, ống hút khí, 
bồn chứa để xử lý nước bằng công 
nghệ aluwat và bộ xử lý nước 
bằng công nghệ vật lý từ trường. 
Bộ này gồm có bộ trao đổi ion, hệ 
thống từ trường - va đập phân tử 
(bộ làm tơi nước) và bộ phối trộn 
khí cung cấp oxi trong nước. 

 
Ông Hồ Quốc Hùng giới thiêu về hệ 
thống tưới nước cho nông nghiệp.  

Nước giếng được bơm lên sẽ 
phối trộn ngay với không khí tại 
dàn phối khí trước khi vào bồn 
chứa. Việc phối trộn không khí để 
oxi hóa sắt II thành sắt III và 
mangan II thành mangan IV là 
dạng hòa tan trong nước, đảm bảo 

oxi hóa ít nhất 30% lượng sắt có 
trong nước. Đồng thời, làm giàu 
oxi để tăng thế oxi hóa khử của 
nước, khử các chất bẩn ở dạng khí 
hòa tan trong nước.  

Sau đó nước sẽ được chuyển 
vào bồn chứa, bơm qua cột 
composite để xử lý bằng công 
nghệ aluwat. Tại đây, nước sẽ 
được lọcxử lý các tạp chất, cặn 
bẩn, các chất hữu cơ, thuốc trừ 
sâu... Sau khi xử lý xong, nước 
được chuyển qua bộ xử lý bằng 
công nghệ từ trường. 

Theo đó, nước qua hệ thống từ 
trường tĩnh giúp ion hóa nguồn 
nước, có khả năng chuyển đổi cấu 
trúc phân tử của nước thành các 
cụm nhỏ hơn. Nước qua hệ thống 
này giúp làm tơi mới nguồn nước, 
tăng sức căng bề mặt nước. Đồng 
thời, giảm được độ nhớt của 
nguồn nước sinh hoạt, tăng cường 
khả năng hoạt hóa của thiết bị lọc, 
cũng như thẩm thấu các chất tốt 
hơn, giảm lượng nước và sử dụng 
hóa chất. Nước từ trường cũng có 
thể làm tăng mức CO2 và H + trên 
đất so với việc bổ sung phân bón. 
Nhờ đó mà cây trồng hấp thụ 
dưỡng chất trong đất, phân bón tốt 
hơn, tránh dư lượng phân bón 
trong đất quá cao dẫn đến bạc màu 
và chai đất. Kết quả kiểm mẫu cho 
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thấy hàm lượng các chỉ tiêu đều 
đạt chuẩn cho phép theo QCVN 
39:2011/BTNMT về chất lượng 
dùng cho nước tưới tiêu. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Nông dân Việt chế tạo máy 
đặt hạt xuất khẩu đi 14 nước  

Nông dân Phạm Văn Hát (sinh 
năm 1972 ở xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ 
Kỳ, tỉnh Hải Dương), dù mới chỉ 
học hết lớp 7 nhưng đã sáng chế 
ra khoảng 30 loại sản phẩm máy 
nông nghiệp khiến nhiều người nể 
phục. Trong đó, robot đặt hạt mà 
anh làm ra đã được xuất khẩu đi 
14 quốc gia. 

 
Anh Phạm Văn Hát giới thiệu về robot đặt hạt 

Cơ duyên chế tạo máy móc đến 
từ khi anh quyết định sang Israel 
để vừa lao động kiếm sống, vừa 
học hỏi kinh nghiệm sản xuất 
nông nghiệp sau khi bị lỗ 4 tỉ đồng 
đầu tư cho sản xuất rau sạch. Đến 
năm 2012, mặc dù ông chủ trả 
lương cao và rất ưu ái, tạo điều 
kiện cho anh làm việc, tên tuổi và 
những sản phẩm máy nông nghiệp 
của anh được nhiều người ở Israel 

cũng như người Việt Nam sinh 
sống, làm việc tại đó biết đến, 
song anh Hát quyết định trở về 
quê. Ít lâu sau đó, người của ông 
chủ ở Israel sang Việt Nam, tìm 
về quê và mời anh quay lại làm 
việc, nhưng anh quyết định ở lại 
quê hương mình. 

Khi về nhà được ít ngày, thấy 
anh trai không thuê được người 
đặt hạt cho kịp thời vụ, anh Phạm 
Văn Hát nảy ra ý tưởng chế tạo 
một chiếc máy đặt hạt. Hơn một 
năm nghiên cứu, chiếc máy gieo 
hạt đầu tiên ra đời nhưng còn 
những khiếm khuyết và công suất 
chưa cao. 

Sau nhiều lần quan sát, thử 
nghiệm trên đồng, anh tiếp tục cải 
tiến, hoàn thiện để máy đạt đến độ 
chính xác tuyệt đối như hiện nay 
với tên gọi robot đặt hạt. Năm 
2014, chiếc máy gieo hạt của anh 
lần đầu xuất hiện trên thị trường 
và lập tức được nhiều người tìm 
đến đặt mua. Rrobot đặt hạt của 
anh thay thế được cho 40 người 
làm việc. 

Chiếc máy này đã có mặt 
không chỉ ở 63 tỉnh, thành phố 
trong nước, đặc biệt là còn chiếm 
lĩnh thị trường 14 quốc gia khác, 
trong đó có nhiều nước có nền 
khoa học kỹ thuật hiện đại như: 
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Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Singapore, Thái Lan…. 

Mới đây, anh Hát cho biết đang 
tiếp tục nghiên cứu và giới thiệu 
dòng sản phẩm bán tự động thứ 2 
là máy phun thuốc trừ sâu. Trong 
vòng một giờ đồng hồ, chiếc máy 
này có thể phun cho 3 ha ruộng. 
Giá thành chiếc máy chỉ từ 50-70 
triệu đồng/máy. 

 (Theo baochinhphu.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 48. Tổ chức tư vấn, dịch 
vụ quyền tác giả, quyền liên quan 

Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền 
tác giả, quyền liên quan quy định 
tại khoản 1 Điều 57 của Luật sở 
hữu trí tuệ bao gồm: 

1. Doanh nghiệp được thành 
lập và hoạt động theo pháp luật về 
doanh nghiệp. 

2. Hợp tác xã và liên hiệp hợp 
tác xã được thành lập và hoạt 
động theo pháp luật về hợp tác xã. 

3. Đơn vị sự nghiệp. 
4. Các tổ chức hành nghề luật 

sư được thành lập và hoạt động 
theo pháp luật về luật sư, trừ chi 
nhánh của tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài, công ty luật trách 
nhiệm hữu hạn một trăm phần 
trăm vốn nước ngoài, công ty luật 
trách nhiệm hữu hạn dưới hình 
thức liên doanh giữa tổ chức hành 
nghề luật sư Việt Nam và tổ chức 
hành nghề luật sư nước ngoài. 

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 49. Bảo vệ quyền tác giả, 

quyền liên quan 
1. Chủ sở hữu quyền tác giả, 

chủ sở hữu quyền liên quan trực 
tiếp hoặc có thể ủy quyền cho tổ 
chức đại diện tập thể quyền tác 
giả, quyền liên quan hoặc tổ chức, 
cá nhân khác để thực hiện và bảo 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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vệ quyền tác giả, quyền liên quan 
của mình. Bên được ủy quyền có 
trách nhiệm thông tin công khai để 
các tổ chức, cá nhân khai thác, sử 
dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, 
bản ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng liên hệ thỏa thuận về 
việc khai thác, sử dụng. 

2. Tổ chức, cá nhân khai thác, 
sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, 
bản ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng có nghĩa vụ liên hệ với 
chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở 
hữu quyền liên quan hoặc bên 
được ủy quyền để thỏa thuận về 
việc khai thác, sử dụng theo quy 
định của pháp luật về quyền tác 
giả, quyền liên quan. 

3. Tranh chấp về quyền tác giả, 
quyền liên quan được giải quyết 
theo quy định của pháp luật về tố 
tụng dân sự hoặc trọng tài. 

Điều 50. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 
năm 2018. 

2. Các văn bản sau đây hết hiệu 
lực thi hành kể từ ngày Nghị định 
này có hiệu lực thi hành: 

a) Nghị định số 100/2006/NĐ-
CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí 

tuệ về quyền tác giả, quyền liên 
quan; 

b) Nghị định số 85/2011/NĐ-
CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị 
định số 100/2006/NĐ-CP quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Bộ luật dân 
sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền 
tác giả, quyền liên quan. 

Điều 51. Trách nhiệm thi hành 
1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch có trách nhiệm 
hướng dẫn thi hành và tổ chức 
thực hiện Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng 
cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có quyền 
và nghĩa vụ liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị định này./. 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Nâng chất lượng mật ong Bạc 
Hà ngang sản phẩm nhập khẩu  

Với sự chuyển giao công nghệ 
của các nhà khoa học, mật ong 
Bạc Hà của vùng cao nguyên đá 
Hà Giang đã đạt được những chỉ 
tiêu về chất lượng theo chuẩn 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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quốc tế, đặc biệt là chỉ tiêu về 
hàm lượng nước, mở đường cho 
việc đưa sản phẩm này đến những 
thị trường xa hơn. 

Mật ong Bạc Hà vùng cao 
nguyên đá Đồng Văn nằm trong 
số 20 loại mật đa hoa chính của 
Việt Nam. Các nghiên cứu cho 
thấy một số các tiêu chuẩn cơ bản 
của mật ong như đường, khoáng 
vi lượng, HMF (hợp chất hữu cơ 
có nguồn gốc từ sự mất nước của 
các loại đường, trong đó có mật 
ong) đều đáp ứng các tiêu chuẩn 
của mật ong quốc tế.  

 
Dây chuyền thiết bị hạ thủy phần mật 

ong Bạc Hà hoàn toàn được nghiên cứu 
và chế tạo trong nước. 

Điều đáng tiếc là cách thức lấy 
mật, sản xuất, bảo quản truyền 
thống đã bộc lộ nhiều nhược điểm 
khiến cho chất lượng và giá trị 
mật ong chưa được đảm bảo. 
Chẳng hạn, sản phẩm mật ong Bạc 
Hà sau khi vắt từ tổ được đóng gói 
và sử dụng luôn. Vì vậy, trong sản 
phẩm còn lẫn nhiều các tạp chất lơ 
lửng như sáp ong, ảnh hưởng đến 
mỹ quan sản phẩm. Mặt khác, 
hàm lượng nước (thủy phần) trong 

mật ong còn khá cao (>20%), 
chưa đáp ứng được tiêu chuẩn 
quốc tế.  

Đứng trước những vấn đề đó, 
Viện Hóa học các hợp chất thiên 
nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, đã nghiên 
cứu xây dựng quy trình công nghệ 
và thiết kế chế tạo thiết bị hạ thủy 
phần, hay nói cách khác, giảm 
hàm lượng nước trong thành phần 
các chất có trong mật ong, giúp 
nâng cao chất lượng, giá trị mật 
ong bạc hà Cao nguyên đá Hà 
Giang. Sau đó, các nhà nghiên cứu 
của Viện đã đào tạo và chuyển 
giao công nghệ, thiết bị cho Hợp 
tác xã Tuấn Dũng ở Mèo Vạc chủ 
động sản xuất.  

Đầu tiên, đề tài đã nghiên cứu 
và xác định thành phần hóa học 
của mật ong Mèo Vạc, một trong 
bốn huyện thuộc cao nguyên đá 
Đồng Văn sản xuất mật ong Bạc 
Hà, cũng như một số loại mật ong 
nhập khẩu có uy tín và tiến hành 
xây dựng quy trình kiểm tra một 
số chỉ tiêu chất lượng mật ong cao 
nguyên đá Đồng Văn.  

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra 
phương pháp giảm thủy phần 
trong mật ong, kết hợp các ưu 
điểm của các công nghệ bay hơi 
tiên tiến, bao gồm công nghệ bay 
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hơi chân không, công nghệ bay 
hơi phun sương cưỡng bức ở nhiệt 
độ thấp, công nghệ bay hơi kiểu 
màng và công nghệ gia nhiệt dịch 
tuần hoàn nhiệt độ thấp với thời 
gian gia nhiệt tối ưu, nhằm giảm 
thiểu việc hình thành các phản 
ứng không mong muốn như 
Caramen và Melanoid, tạo ra 
HMF,... Phương pháp tách nước 
này được lập trình tự động điều 
chỉnh nhiệt độ, áp suất phù hợp 
cho từng loại sản phẩm mật ong, 
giảm thời gian tách nước từ 2 đến 
10 lần so với các phương pháp 
tách nước khác. Các thiết bị chủ 
yếu vận hành tự động, chỉ cần một 
nhân công điều khiển. 

Nhìn những giọt mật sánh đặc 
sau khi qua thiết bị giảm thủy 
phần chảy xuống, mật kết tinh 
trắng xốp như mây, ông Thèn Văn 
Hải, Giám đốc Hợp tác xã Tuấn 
Dũng, vui mừng thông báo, trước 
đây, mật ong Bạc Hà tuy đã có chỉ 
dẫn địa lý, nhưng chưa qua xử lý 
thủy phần nên thời gian bảo quản 
chỉ vào khoảng 6 tháng đến 1 
năm, có giá bán 400 – 500.000 
đồng/lọ 500gram.  

Trong khi đó, sản phẩm có chất 
lượng tương đương của nước 
ngoài, nhưng đã qua xử lý đồng 
nhất thủy phần có giá bán cao hơn 

rất nhiều, từ 1,2 – 1,8 triệu 
đồng/lọ 500gram. Từ khi Mật ong 
Bạc Hà được xử lý theo công nghệ 
hạ thủy phần, chất lượng mật ong 
giữ được ổn định và đảm bảo các 
chỉ tiêu, không thua kém gì sản 
phẩm nhập ngoại, nhờ đó được thị 
trường biết đến rộng rãi hơn và 
nâng cao được giá trị thương 
phẩm lên khoảng 1 triệu đồng/lọ 
500gram.  Những năm vừa qua, 
tỉnh Hà Giang đã phát triển nghề 
nuôi ong lấy mật ở 4 huyện vùng 
cao thuộc cao nguyên đá Đồng 
Văn có cây Bạc Hà phát triển 
mạnh, bao gồm Mèo Vạc, Đồng 
Văn, Yên Minh và Quản Bạ. Hiện 
sản lượng mật đạt 136,8 tấn, tăng 
23,8 tấn so với năm 2011.  

Thương hiệu sản phẩm Mật 
ong Bạc Hà được người tiêu dùng 
và du khách biết đến, đón nhận và 
đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn 
địa lý năm 2013. Vùng bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý của sản phẩm mật ong 
bạc hà được trải rộng trên hơn 163 
nghìn ha của các xã thuộc 4 huyện 
nói trên.  

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Hạt điều Bình Phước nhận 
văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý 

Chiều 22-5, tại thị xã Đồng 
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Xoài (Bình Phước), Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) đã trao văn bằng bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý “hạt điều Bình Phước” 
cho UBND tỉnh Bình Phước. 

Chỉ dẫn địa lý “hạt điều Bình 
Phước” là dấu hiệu dùng để chỉ 
sản phẩm hạt điều có nguồn gốc, 
xuất xứ từ một số khu vực địa lý 
của tỉnh Bình Phước và có danh 
tiếng, chất lượng đặc thù do điều 
kiện tự nhiên và bí quyết sản xuất 
của người dân, doanh nghiệp 
quyết định. Sản phẩm mang chỉ 
dẫn địa lý “hạt điều Bình Phước” 
gồm hạt điều nguyên liệu, hạt điều 
nhân và hạt điều rang muối. 

Chỉ dẫn địa lý “hạt điều Bình 
Phước” được bảo hộ là công cụ hỗ 
trợ tích cực cho việc xây dựng và 
nâng cao giá trị thương hiệu hạt 
điều cũng như phát triển bền vững 
cây điều Bình Phước. Đồng thời, 
giúp doanh nghiệp chế biến và 
xuất khẩu hạt điều Bình Phước gia 
tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị 
trường và tăng khả năng cạnh 
tranh trên thị trường thế giới. 
Được biết, Bình Phước hiện là địa 
phương có diện tích trồng cây điều 
lớn nhất nước (chiếm khoảng 50% 
diện tích điều cả nước), với 
khoảng 170 nghìn ha. Theo quy 
hoạch của UBND tỉnh, đến năm 

2020 diện tích điều của Bình 
Phước sẽ đạt khoảng 181 nghìn 
ha, sản lượng hạt điều đạt gần 358 
nghìn tấn/năm.  

Cây điều đã góp phần ổn định 
cuộc sống và làm giàu cho hơn 
71.600 hộ nông dân, tạo việc làm 
thường xuyên cho hơn 50 nghìn 
lao động tại 225 doanh nghiệp và 
328 cơ sở chế biến điều trên địa 
bàn tỉnh Bình Phước. 

(Theo baonhandan.com) 
 

 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: 
Cần tăng mức xử phạt vi phạm 

Hiện nay, tình trạng sao chép 
bất hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ 
về hàng hóa, dịch vụ rất phổ biến. 
Đặc biệt, thực trạng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ vẫn không 
ngừng gia tăng, gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các doanh 
nghiệp làm ăn chân chính. 

 
Ông Phạm Văn Toàn, Phó Chánh thanh tra, 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Nhằm giải quyết thực trạng 
này, những năm qua, pháp luật về 
thực thi, bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ, trong đó có thực thi bằng biện 
pháp hình sự, không ngừng được 
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củng cố và hoàn thiện. 
Ông Phạm Văn Toàn, Phó 

Chánh thanh tra, Bộ Khoa học và 
Công nghệ cho rằng, việc tăng 
mức xử lý những vi phạm về sở 
hữu trí tuệ, từ xử phạt hành chính, 
dân sự lên xử lý hình sự, sẽ giúp 
giảm tình trạng vi phạm sở hữu trí 
tuệ. 

“Nếu tăng cường các biện pháp 
ngoài hành chính, như biện pháp 
hình sự hay biện pháp dân sự thì 
hành vi vi phạm quyền sở hữu trí 
tuệ tại Việt Nam sẽ giảm một cách 
đáng kể. Tuy nhiên, cũng phải 
xem xét đến điều kiện kinh tế, sự 
hiểu biết của người dân để xử lý 
sự việc đúng người đúng tội”, ông 
Toàn cho biết. 

 (Theo vov.vn) 
 

 Rượu Hòa Long- tạo lập và 
quản lý thương hiệu cho sản 
phẩm truyền thống 

1. Đặt vấn đề 
Vũng Tàu là một trong những 

thành phố du lịch nổi tiếng. Đến 
với Vũng Tàu du khách có cơ hội 
thưởng thức những món ăn ngon, 
hải sản tươi sống, thưởng ngoạn 
cảnh đẹp mà còn được thưởng 
thức một loại thức uống truyền 
thống mang đậm nét hương vị địa 
phương. Đó là thức uống men 

nồng bình dị, chất chứa tinh túy, 
linh hồn của địa phương mang tên 
rượu Hòa Long. Sản phẩm được 
khai sinh từ vùng đất hiền hòa 
Hòa Long. 

Nhận thức việc xây dựng 
thương hiệu gắn với làng nghề 
truyền thống sẽ giúp cho người 
dân địa phương có cơ hội nâng 
cao giá trị kinh tế của sản phẩm 
làng nghề Hòa Long.  

Ngày 08 tháng 10 năm 2015, 
xuất phát từ sự cần thiết của việc 
bảo tồn, xây dựng và phát triển 
danh tiếng chất lượng sản phẩm 
rượu Hòa Long, UBND tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết 
định số 2396/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt dự án “Xây dựng, phát 
triển và quảng bá nhãn hiệu tập 
thể cho sản phẩm Rượu Hòa 
Long”.  

2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu và khảo sát hiện 

trạng sản xuất, kinh doanh, tiêu 
thụ và quảng bá sản phẩm rượu. 
Khảo sát hiện trạng sản xuất rượu; 
Khảo sát tình hình kinh doanh tiêu 
thụ sản phẩm; 

Khảo sát về hiện trạng quảng 
bá, phát triển thương hiệu sản 
phẩm; Phương pháp phân tích 
kiểm nghiệm; Phương pháp tổng 
hợp và tham khảo, lấy ý kiến và 
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hoàn thiện. 
3. Kết quả nghiên cứu  
-Kết quả điều tra khảo sát   
Về nguyên liệu nấu rượu, hầu 

hết, người nấu rượu đều dùng loại 
gạo tấm nở; Về nguyên liệu men: 
loại men thường được sử dụng để 
nấu rượu Hòa Long là men bột; 
Về nguồn nước: nguồn nước giếng 
khoan được sử dụng tại địa 
phương; Về kỹ thuật nấu rượu: 

Khảo sát quá trình chưng cất 
rượu, phần lớn sử dụng nồi nhôm 
và sử dụng nồi inox. Với khối 
lượng mỗi mẻ chưng cất dao động 
từ 10kg-150kg/mẻ. 

Thời gian để nấu xong một mẻ 
rượu chiếm từ 120 phút cho đến 
190 phút.  

Trong quá trình chưng cất 
rượu, nhìn chung sẽ thu được 3 
loại rượu, sau đó trộn 3 loại rượu 
với nhau theo tỷ lệ nhất định để 
tạo rượu thương phẩm theo yêu 
cầu của thị trường. 

Khảo sát về tình hình kinh 
doanh tiêu thụ sản phẩm rượu Hòa 
Long 

Về sản lượng rượu và giá bán 
Qua các năm có thể thấy tình 

hình sản xuất dường như không 
đổi. 

Tiềm năng tiêu thụ 
Kết quả cho thấy, trung bình 

mỗi ngày các cơ sở sản xuất từ 20l 
- 80l, đồng nghĩa là sản phẩm vừa 
nấu xong được đem đi tiêu thụ 
ngay.  

Về tình trạng phân phối rượu 
Hòa Long 

Nhìn chung, các cửa hàng bán 
rượu Hòa Long đã và đang làm tốt 
vai trò phân phối nhãn hiệu rượu 
Hòa Long. 

Về đánh giá của người tiêu 
dùng đối với chất lượng rượu 

Kết quả cho thấy, đa phần mọi 
người khi biết đến/sử dụng rượu 
Hòa Long đều đánh giá tốt về chất 
lượng rượu. 

Người tiêu dùng, khi tiếp cận 
sản phẩm, thường quan tâm đến 
chất lượng, hương vị của rượu. 

Khảo sát về hiện trạng quảng 
bá, phát triển thương hiệu sản 
phẩm 

Thông qua kết quả khảo sát, có 
tới 100% người sử dụng biết đến 
rượu Hòa Long, trong khi các loại 
rượu khác như Bầu Đá chỉ ít 
người biết đến.  

4. Kết quả phân tích 
Kết quả phân tích chỉ tiêu cảm 

quan và chỉ tiêu hóa học của sản 
phẩm rượu Hòa Long cho kết quả 
khả quan về mức độ an toàn. Đáp 
ứng được yêu cầu về vệ sinh an 
toàn thực phẩm cho người tiêu 
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dùng. 
Kết quả triển khai thực hiện  
Đơn vị thực hiện dự án đã tư 

vấn và hỗ trợ HTX Hòa Thành 
thành lập Tổ quản lý nhãn hiệu tập 
thể. 

Các công cụ quản lý bao gồm 
quy chế quản lý và sử dụng nhãn 
hiệu tập thể; Quy trình cấp và thu 
hồi quyền sử dụng nhãn hiệu tập 
thể; Quy trình kiểm soát việc sử 
dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm 
soát chất lượng sản phẩm mang 
nhãn hiệu tập thể; Quy trình sản 
xuất, chế biến sản phẩm mang 
nhãn hiệu tập thể; Quy chế sử 
dụng tem, nhãn sản phẩm mang 
nhãn hiệu tập thể đã được xây 
dựng, và ban hành. 

Các mẫu thiết kế biểu trưng, hệ 
thống nhận diện thương hiệu đã 
được thiết kế.  

Logo sản phẩm 

 
Đây là yếu tố nhận diện thương 

hiệu quan trọng nhất của Bộ nhận 
diện thương hiệu.  

Tem sản phẩm 

 

Tem rượu sản xuất trong nước 
có độ cồn ≥200 

Tem rượu sản xuất trong nước có 
độ cồn <200 

Nhãn sản phẩm 

 
Các công cụ quảng bá cơ bản 

như bảng hiệu, mẫu nhãn, standee, 
sổ tay hướng dẫn, trang thông tin 
điện tử cũng đã được xây dựng,. 
Cụ thể, trong khuôn khổ dự án đã 
xây dựng được website tại: 
http://dacsanruouhoalong.com trên 
đó có đăng tải công khai và phổ 
biến bộ nhận diện thương hiệu của 
sản phẩm Rượu Hòa Long. 

Ngày 05/02/2018, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã ra Quyết định số 
6865/QĐ-SHTT cấp văn bằng bảo 
hộ số 295240, chính thức xác lập 
quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn 
hiệu “RƯỢU HÒA LONG & 
LOGO”. 

Ngày 22/03/2018, tại xã Hòa 
Long, đại diện Cục Sở hữu trí tuệ. 
Sở KHCN tỉnh, UBND TP Bà 
Rịa, UBND xã Hòa Long, đã trao 
quyết định và giấy chứng nhận 
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Đăng ký Nhãn hiệu tập thể 
“RƯỢU HÒA LONG & LOGO” 
cho Hợp tác xã Hòa Thành. 

 
Cục SHTT trao Văn bằng bảo hộ cho 

HTX Hòa Thành 
3. Kết luận và kiến nghị 
Kết luận 
Việc triển khai dự án đã góp 

phần giúp cơ quan quản lý, HTX 
Hòa Thành, và người sản xuất, 
kinh doanh nắm vững kỹ thuật, kỹ 
năng và kiến thức điều hành. Danh 
tiếng và uy tín của sản phẩm trên 
thị trường sẽ được đảm bảo, ổn 
định và được pháp luật bảo vệ 
thông qua kết quả tạo lập một 
nhãn hiệu chung “RƯỢU HÒA 
LONG” và sự xuất hiện đồng nhất 
biểu trưng (logo). 

Thông qua việc xác lập thành 
công quyền đối với NHTT “Rượu 
Hòa Long” cho sản phẩm rượu 
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hợp 
tác xã Hòa Thành đã có cơ sở 
pháp lý quan trọng để đảm bảo 
quyền và lợi ích hợp pháp cho các 
cá nhân, hộ gia đình nấu rượu. - 
Kiến nghị 

Tổ quản lý NHTT, UBND xã 

Hòa Long nên có kế hoạch và đề 
nghị Sở KHCN tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, các cơ quan chuyên 
môn tổ chức tập huấn cho người 
dân, doanh nghiệp về việc sử 
dụng, phát triển NHTT.  

Đề nghị Tổ quản lý NHTT 
phối hợp Sở KHCN để tuyên 
truyền, thông báo và khuyến cáo 
cho các đơn vị kinh doanh nhà 
hàng, cửa hàng thực phẩm đối với 
việc sử dụng nhãn hiệu “Rượu 
Hòa Long” trên các bảng hiệu nhà 
hàng, và cửa hàng, bảo đảm việc 
thống nhất xuất hiện của nhãn 
hiệu trên thị trường. 

(Theo Công ty TNHH Tư vấn 
ALIAT LEGAL) 

 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Hà Nội: Hàng loạt cơ sở sản 
xuất nước uống đóng chai 
"bẩn" bị xử phạt 

 Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm Hà Nội, Sở Y tế thành phố 
Hà Nội mới đây đã công bố  kết 
quả kiểm tra và xử lý vi phạm 
hành chính các cơ sở sản xuất 
nước uống đóng chai và nước đá 
dùng liền. 

Cụ thể, từ ngày từ ngày 8/5 đến 
31/5/2018, đoàn kiểm tra của Chi 
Cục đã xử phạt 12 cơ sở sản xuất 
nước uống đóng chai và nước đá 



                                          Số 208 – 06/2018 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 32 
 

dùng liền, với tổng số tiền gần 25 
triệu đồng. Danh sách thương hiệu 
nước uống đóng chai có vi phạm 
về an toàn vệ sinh thực phẩm 
gồm: Vinawater, LaVip, An Bình, 
Vitality, Ocean, Suối Việt, Mỹ 
Đình, Minh Vũ, An Bình, 
Cascada... 

 
Hà Nội: Hàng loạt cơ sở sản xuất 

nước uống đóng chai "bẩn" bị xử phạt.  

Theo đó, các cơ sở này có mẫu 
kiểm nghiệm không đạt quy 
chuẩn, không đạt điều kiện vệ 
sinh, chưa xét nghiệm nguồn nước 
sử dụng cho sản xuất và vi phạm 
về giấy xác nhận kiến thức an toàn 
thực phẩm, khám sức khỏe định 
kỳ cho nhân viên và không phù 
hợp quy chuẩn kỹ thuật.  

Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm Hà Nội cho biết sẽ tái kiểm 
tra việc khắc phục tồn tại của 
các cơ sở có vi phạm và tăng 
cường thanh, kiểm tra đột xuất 
một số các cơ sở, lấy mẫu kiểm 
nghiệm tại cơ sở và mẫu lưu thông 
trên thị trường. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 

 Thu giữ hơn 3,4 nghìn tuýp 
kem đánh răng Sensodyne nghi 
giả 

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát 
hiện bên trong các thùng cát tông 
có mặt hàng mỹ phẩm gồm: 3.450 
tuýp kem đánh răng SENSODYNE 
loại 100ml/tuýp lô hàng này có 
nhiều đặc điểm khác biệt so với 
hàng thật đã được bảo hộ tại Việt 
Nam. 

 
Lực lượng Quản lý thị trường đang kiểm 

tra tang vật vi phạm. 

Đội Quản lý thị trường số 2 
(Chi cục Quản lý thị trường Lạng 
Sơn) vừa phối hợp với Đội kiểm 
tra công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả thuộc 
Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn 
thu giữ lô hàng gồm kem đánh 
răng, sữa rửa mặt; gel dưỡng da, 
miếng dán bụng nghi giả nhãn 
hiệu đang được bảo hộ tại Việt 
Nam.  Vào hồi 22 giờ 30 phút 
ngày 4/6, Tổ công tác đã tiến hành 
kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại 
bãi đỗ xe Tùng Việt, khu Ga, thị 
trấn Đồng Đăng. Tại thời điểm 
kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 
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bên trong các thùng cát tông có 
mặt hàng mỹ phẩm gồm: 3.450 
tuýp kem đánh răng 
SENSODYNE loại 100ml/tuýp. 

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn 
phát hiện 280 lọ sữa rửa mặt nhãn 
hiệu PerFeet White; 900 lọ gel 
dưỡng da; 4.000 miếng dán bụng 
nhãn hiện MyMi WonDer Patch. 
Tất cả đều không chứng minh 
được nguồn gốc xuất xứ của sản 
phẩm. 

Khai nhận ban đầu, hai đối 
tượng Trần Hồng Kỳ và Đỗ Văn 
Kiên (trú tại Bắc Giang) cho biết, 
đã đặt số hàng hóa này từ Trung 
Quốc, sau đó vận chuyển qua các 
đường mòn khu vực xã Tân Mỹ về 
tập kết tại bãi đỗ xe Tùng Việt. Số 
hàng này chờ cơ hội thuận lợi bốc 
lên xe ôtô vận chuyển về các tỉnh 
để bán kiếm lời. Hiện tại, Đội 
Quản lý thị trường số 2 đã lập biên 
bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi 
phạm xác định trị giá vi phạm, 
phối hợp với đại diện chủ sở hữu 
quyền của nhãn hiệu Sensodyne 
xác định dấu hiệu vi phạm để xử 
lý theo quy định của pháp luật. 

Trước đó,chiều 6/4, Đội Quản 
lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý 
thị trường Hà Nội) phát hiện lô 
hàng gần 14.000 tuýp kem đánh 
răng mang nhãn 

hiệu SENSODYNE loại 100 ml và 
75ml tại kho hàng của Viện bơm 
và thiết bị thủy lợi ở chùa Bộc. 

Toàn bộ số hàng đựng trong 
126 thùng carton, được sản xuất 
tại Anh. Thông tin trên bao bì sản 
phẩm ghi bằng tiếng Anh, Thái 
Lan, không dán tem nhãn phụ 
bằng tiếng Việt. Làm việc với lực 
lượng chức năng, chủ lô hàng là 
Nguyễn Minh Ngọc (37 tuổi, Hà 
Nội) không xuất trình được hóa 
đơn, chứng từ của lô hàng này. 
Ngọc khai nhận, toàn bộ số hàng 
này được mua trôi nổi trên thị 
trường. Nghi lô hàng kem đánh 
răng này là hàng giả, cơ quan chức 
năng đã tạm giữ để tiếp tục điều 
tra, làm rõ. 

 (Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Siết quản lý tổ chức xét tặng 
danh hiệu, giải thưởng cho 
doanh nhân, doanh nghiệp 

 Bộ Nội vụ đang đề nghị xây 
dựng Nghị định quy định về quản 
lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải 
thưởng cho doanh nhân, doanh 
nghiệp.  

Bộ Nội vụ cho biết, hiện có 30 
giải thưởng phạm vi toàn quốc và 
33 giải thưởng phạm vi tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương được tổ 
chức, góp phần khuyến khích, 
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động viên doanh nghiệp, doanh 
nhân phát huy tính năng động, 
sáng tạo, nỗ lực trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, tích cực 
thực hiện công tác xã hội từ thiện 
tham gia các phong trào thi đua do 
trung ương và địa phương phát 
động. 

 
Bên cạnh những kết quả đạt 

được, việc tổ chức xét tặng danh 
hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, 
doanh nghiệp thời gian qua cũng 
có nhiều bất cập, hạn chế như: 
Một số cơ quan, tổ chức, hiệp hội 
tổ chức giải thưởng chưa phù hợp 
với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh 
vực hoạt động, không có thẩm 
quyền nhưng vẫn đứng lên tổ chức 
giải thưởng hoặc tổ chức tôn vinh 
doanh nghiệp, doanh nhân dưới 
hình thức bình chọn, lập bảng xếp 
hạng, giao lưu nghệ thuật để tránh 
việc xin phép cơ quan có thẩm 
quyền… 

Một số doanh nghiệp, doanh 
nhân thành tích không tiêu biểu, 
sản xuất kinh doanh không hiệu 
quả nhưng vẫn đóng tiền để được 

tặng giải thưởng, gây hiểu lầm về 
chất lượng sản phẩm, hiệu quả 
hoạt động nhằm lừa dối người tiêu 
dùng để thu lợi bất chính… 

Xuất phát từ thực tiễn việc tổ 
chức các giải thưởng tôn vinh 
doanh nghiệp, doanh nhân thời 
gian qua, việc xây dựng, trình 
Chính phủ ban hành Nghị định 
quy định việc quản lý tổ chức xét 
tặng danh hiệu, giải thưởng cho 
doanh nhân, doanh nghiệp là cần 
thiết, nhằm tăng cường công tác 
quản lý nhà nước đối với hoạt 
động này trên thực tiễn đảm bảo 
hiệu quả, đúng quy định. 

Dự thảo cũng nêu rõ điều kiện 
tham dự của doanh nhân, doanh 
nghiệp. Doanh nhân, doanh 
nghiệp tham gia việc xét tặng 
danh hiệu, giải thưởng phải thực 
hiện đúng các điều kiện theo 
ngành, nghề đã đăng ký kinh 
doanh hoặc được cấp giấy phép 
đầu tư, như sau: 

Thực hiện đúng các quy định 
của pháp luật về doanh nghiệp, 
đầu tư, lao động, đất đai, xây 
dựng, bảo vệ môi trường, sở hữu 
trí tuệ, chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa và các quy định pháp luật 
khác liên quan đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nhân, 
doanh nghiệp. 
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Tổ chức sản xuất, kinh doanh 
ổn định và phát triển, có doanh 
thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà 
nước, thu nhập người lao động 
năm sau cao hơn năm trước. 
Doanh nghiệp, doanh nhân có thời 
gian hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hoặc điều hành, quản lý 
doanh nghiệp từ 5 năm trở lên khi 
tham gia xét giải thưởng cấp toàn 
quốc và 3 năm trở lên khi tham 
gia xét giải thưởng cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. Chấp 
hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài 
chính, thuế và các khoản thu khác 
của ngân sách nhà nước theo quy 
định của pháp luật… 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
 Cận cảnh loạt mỹ phẩm của 
Công ty TNHH Hoa Việt chưa 
được cấp phép nhưng công khai 
bày bán trên thị trường  

Mặc dù chưa được cơ quan có 
thẩm quyền cấp phép, nhưng hàng 
loạt loại mỹ phẩm của Công ty 
TNHH Hoa Việt vẫn ngang nhiên 
bày bán trên thị trường. 

Mới đây, Phó Cục trưởng Cục 
Quản lý Dược, Bộ Y tế Đỗ Văn 
Đông vừa ký công văn gửi Sở Y tế 
63 tỉnh, thành phố, thông báo thu 
hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do 
chi nhánh công ty TNHH mỹ 

phẩm Hoa Việt sản xuất, tại địa 
chỉ 60/18, tổ 28, khu phố 5, 
phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, 
Đồng Nai đã có những hành vi, vi 
phạm bày bán mỹ phẩm trên thị 
trường. 

 
Lý do bị thu hồi là do, toàn bộ 

mỹ phẩm của doanh nghiệp này 
đưa ra lưu thông khi chưa được cơ 
quan quản lý nhà nước cấp số tiếp 
nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ 
phẩm. Công ty TNHH mỹ phẩm 
Hoa Việt có trụ sở tại TP.HCM và 
chi nhánh sản xuất tại Đồng Nai 
đã tung ra thị trường hàng loạt sản 
phẩm kem dưỡng trắng da, trị 
mụn, trị nám New White, 
Victory... Trước đó, năm 2015, 
hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm của 
Công ty mỹ phẩm Hoa Việt cũng 
đã bị thu hồi do có chứa paraben. 

Cục Dược yêu cầu Công ty 
TNHH mỹ phẩm Hoa Việt và Chi 
nhanh Công ty TNHH mỹ phẩm 
Hoa Việt phải gửi thông báo thu 
hồi tới những nơi phân phối, sử 
dụng các sản phẩm nêu trên và 
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tiến hành thu hồi toàn bộ các sản 
phẩm này. Đồng thời, gửi báo cáo 
thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng 
quy định về Cục Dược trước ngày 
20/6. 

Cục Dược cũng đề nghị Sở Y 
tế các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương thông báo cho các cơ 
sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm 
trên địa bàn tiến hành thu hồi các 
sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm 
tra, giám sát các đơn vị thực hiện 
thông báo này. 

 
Kem giảm nám Xóa tàn nhang 

Quyết định thu hồi sản 
phẩm của Công ty TNHH Hoa 
Việt khiến nhiều chị em không 
khỏi lo lắng, bởi những sản phẩm 
của công ty này được quảng cáo 
rầm rộ, lưu thông trên thị trường. 
Gắn thương hiệu  Lavish, với giá 
bán trên thị trườn lên đến 540.000 
đồng, sản phẩm được quảng cáo 
với nhiều công dụng. 

Được quảng cáo rầm rộ trên 
mạng xã hội với nhiều công dụng 
tuyệt vời như: Xóa sạch các vết 
nám, thâm da.. Tái tạo tế bào da 
mới và se khít lỗ chân lông Ngăn 

ngừa tia cực tím UVA/UVB gây 
hại cho da. Giá bán của sản phẩm 
này là 165.500 đồng. Có giá bán 
lên đến 820.000 đồng, sản phẩm 
kem dưỡng trắng da ngày và đêm 
của Công ty Hoa Việt bị thu hồi 
được quảng cáo là chiết xuất từ 
ngọc trai đem lại làn da tươi mới, 
xóa và ngăn ngừa nếp nhăn, chống 
lão hóa da. 

Với những lời quảng cáo có 
cánh, Kem Dưỡng trắng - Xóa tàn 
nhang Đồi mồi 10 IN 1 được giới 
thiệu với các thành phần như tinh 
chất nuôi dưỡng da, tinh chất nhân 
sâm, AHA, các loại vitamin, giúp 
cân bằng độ ẩm, cung cấp canxi, 
làm tăng sinh tế bào mới, se khít 
lỗ chân lông, ngăn ngừa nám, 
nhân mụn phát triển. Sản phẩm 
được bán với giá 229.000 đồng. 

Sản phẩm kem giảm nám xóa 
tàn nhang được giới chiết xuất từ 
thiên nhiên kem có tác dụng giảm 
các vết nám, phai vết nám thâm do 
tiếp xúc môi trường hay do sử 
dụng các loại mỹ phẩm không 
thích hợp do di chứng mụn để lại, 
da bạn sẽ trở lên trắng hồng tự 
nhiên sau 5 ngày sử dụng liên 
tục,trọng lượng 10g, nhưng giá 
bán của sản phẩm này chỉ 39.000 
đồng./. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 


