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THỦ TƯỚNG GẶP MẶT CÁC 
DOANH NGHIỆP, DIỄN GIẢ 
CỦA DIỄN ĐÀN CẤP CAO VỀ 
CÔNG NGHIỆP 4.0 

Chiều ngày 12/7 vừa qua, tại 
trụ sở Chính phủ, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc 
gặp mặt, làm việc với lãnh đạo 
các tập đoàn, diễn giả của Diễn 
đàn cấp cao “Tầm nhìn và chiến 
lược phát triển đột phá trong bối 
cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4”. 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các 
doanh nghiệp, diễn giả của Diễn đàn cấp 

cao về công nghiệp 4.0 

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 
Nguyễn Văn Bình và các lãnh đạo 
doanh nghiệp hàng đầu trong nước 
và quốc tế cùng 15 diễn giả quốc 
tế tiêu biểu. “Cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) 
đang diễn ra trên toàn cầu và ở 

Việt Nam. Nhận thức rõ hơn về 
CMCN 4.0 và sự sẵn sàng cho 
cuộc cách mạng ấy là vấn đề rất 
lớn hiện nay”. 

Đại diện các tập đoàn cho biết, 
đã và đang tiếp tục áp dụng những 
thành tựu của CMCN 4.0 vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh và đây 
cũng là yếu tố góp phần làm nên 
thành công thời gian qua. Trên thế 
giới, năm 2008, Tốp 10 công ty 
hàng đầu thế giới chủ yếu hoạt 
động trong lĩnh vực về tài nguyên 
thiên nhiên như khai thác dầu mỏ 
thì năm 2017, đa phần trong Tốp 
10 này là công ty về đổi mới sáng 
tạo. Thông tin này được đại biểu 
dẫn chứng để cho thấy vai trò, sự 
ảnh hưởng của CMCN 4.0 đối với 
sự phát triển của mỗi quốc gia, 
mỗi doanh nghiệp. 

Điều quan trọng, theo ý kiến 
đại biểu, để áp dụng CMCN 4.0 
thì cần tạo ra sự khác biệt. Nhất trí 
với ý kiến này, Trưởng Ban Kinh 
tế Trung ương Nguyễn Văn Bình 
cho biết, năm nay, Đảng sẽ ban 
hành nghị quyết thể hiện quyết 
tâm cao, chủ động, tích cực trong 
cuộc CMCN 4.0, trên cơ sở đó, 
Chính phủ sẽ cụ thể hóa bằng các 
chiến lược, kế hoạch hành động, 
cơ chế, chính sách, tạo ra môi 
trường pháp lý, môi trường kinh 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 



                                          Số 209 – 07/2018 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 2 
 

doanh thuận lợi, phù hợp với “môi 
trường 4.0”.  

Đánh giá cao các ý kiến của 
chuyên gia, diễn giả, doanh 
nghiệp, tổ chức quốc tế, Thủ 
tướng bày tỏ cảm ơn về “những 
lời nói chân thành, lời khuyên, 
nhất là những giải pháp mà các 
bạn dành cho Chính phủ Việt 
Nam”. Nhấn mạnh Việt Nam ngày 
càng hội nhập quốc tế sâu rộng 
với việc ký kết hàng loạt FTA, với 
độ mở nền kinh tế rất cao (kim 
ngạch xuất nhập khẩu gấp 1,9 lần 
GDP), Thủ tướng cho rằng 
CMCN 4.0 đã tác động, ảnh 
hưởng trực tiếp đến Việt Nam. 

Việt Nam đã bước đầu áp dụng 
nhiều công nghệ tiên tiến của thế 
giới về công nghiệp, nông nghiệp 
và dịch vụ, đặc biệt là ứng dụng 
công nghệ 4.0 như điện toán đám 
mây, trí tuệ nhân tạo, người máy. 
Phần lớn người dân Việt Nam đều 
sử dụng smartphone, đây là điều 
kiện quan trọng để Việt Nam hội 
nhập sâu hơn. Hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo được hình thành 
với khoảng 3.000 doanh nghiệp 
khởi nghiệp. 

Cuộc CMCN 4.0 tạo ra những 
cơ hội mới để phát triển, đồng thời 
nảy sinh thách thức không nhỏ đối 
với quốc gia, doanh nghiệp, mỗi 

cá nhân. Trước sự phát triển vũ 
bão ấy, không những Nhà nước, 
doanh nghiệp mà người dân cũng 
cần có nhận thức tốt hơn để áp 
dụng kịp thời những tiến bộ kỹ 
thuật, từ Chính phủ điện tử, đến 
thành phố thông minh. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 

CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI 
MỸ - TRUNG: CƠ HỘI NÀO 
CHO VIỆT NAM 

Khi cuộc chiến thương mại 
Mỹ-Trung nổ ra đầu năm nay, một 
bầu không khí nặng nề đã bao 
trùm lên hệ thống thương mại 
toàn cầu. Cùng với sự gia tăng số 
lượng các mặt hàng mà Mỹ quyết 
định áp đặt thuế quan từ 18 lên 
đến hơn 10.000 như hiện nay, 
không chỉ Trung Quốc mà nhiều 
quốc gia khác bao gồm cả 
Canada, Mexico, và khối EU đã bị 
cuốn vào cuộc chiến này và buộc 
phải đáp trả bằng cách áp thuế 
lên khối lượng hàng tương ứng 
của Mỹ. 

 
Trong bối cảnh nói trên, Việt 
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Nam, với một nền kinh tế có độ 
mở cao, chắc chắn sẽ phải chịu 
nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Trong 
nhiều phát ngôn gần đây, Bộ Công 
Thương cũng bày tỏ quan điểm 
tương đồng về vấn đề này. Việc 
xây dựng các biện pháp ứng phó 
là rất khó do các diễn biến tiếp 
theo của cuộc chiến còn nằm 
ngoài tầm phán đoán. Kinh tế Việt 
Nam trong thời gian tới, vì vậy, 
nhiều khả năng sẽ đi vào giai đoạn 
khó khăn. 

Tuy nhiên, nói như trên không 
có nghĩa là Việt Nam không thể 
tìm thấy những điểm sáng trong 
cuộc chiến thương mại này. Giới 
doanh nghiệp và cả các nhà làm 
chính sách cần có chiến lược hành 
động nhằm tận dụng tối đa cơ hội 
để khẳng định vị trí của một số 
ngành nghề ở Việt Nam, để khi 
cuộc chiến diễn biến theo bất kỳ 
hướng nào, Việt Nam cũng có 
thêm những động lực tăng trưởng 
kinh tế lâu dài cho nền kinh tế. 

Các mặt hàng nông nghiệp bị 
đánh thuế trong cuộc chiến tranh 
thương mại Mỹ Trung sẽ là áp lực 
lớn với thị trường Việt Nam. Thị 
trường trong nước có thể bị cạnh 
tranh khốc liệt hơn bao giờ hết khi 
những sản phẩm lẽ ra được xuất 
khẩu sang Mỹ/Trung Quốc nay sẽ 

tìm cách để tràn vào Việt Nam. 
Tuy nhiên, Việt Nam cũng nên 
xem đó là một cơ hội. Trung Quốc 
vừa tăng thuế suất lên 25% đối với 
hàng nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm 
thịt heo, trái cây và các sản phẩm 
khác, trị giá lên đến 3 tỷ USD. Bộ 
trưởng thương mại Trung Quốc 
cho biết, Chính phủ sẽ nhập khẩu 
các sản phẩm nông nghiệp từ các 
quốc gia khác. Việt Nam hoàn 
toàn có thể đẩy mạnh trồng và sản 
xuất các mặt hàng nông sản và 
thủy sản vốn được nước láng 
giềng ưa chuộng để có thể tận 
dụng cơ hội xuất khẩu sang thị 
trường tiềm năng này. 

Mặt khác, quyền sở hữu trí tuệ 
và nạn ăn cắp kỹ thuật của Trung 
Quốc được xem như là một 
nguyên nhân lớn dẫn tới chiến 
tranh thương mại trên. Nhà Kinh 
tế Derek Scissors của Viện 
Nghiên cứu xí nghiệp Mỹ cho 
rằng những công ty lớn có vai trò 
quan trọng đối với chính phủ 
Trung Quốc như ZTE được lợi rất 
nhiều từ ăn cắp bản quyền sở hữu 
trí tuệ của Mỹ. Kết quả điều tra về 
quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ ước 
tính, tổn thất mỗi năm cho nền 
kinh tế nước này vì hàng nhái, 
phần mềm sao chép lậu và ăn cắp 
bí mật thương mại đã vượt 



                                          Số 209 – 07/2018 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 4 
 

ngưỡng 225 tỷ USD, có thể lên tới 
600 tỷ USD. Trong đó, Trung 
Quốc là nước vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất, 
chiếm 87% các sản phẩm nhái 
đang được bán ở Mỹ.  

Việt Nam nên coi đây là một 
hồi chuông báo động để nâng cao 
hơn nữa, có những chính sách chặt 
chẽ hơn nữa nhằm giải quyết triệt 
để vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ. Từ 
đó chúng ta có thể giảm thiểu tối 
đa các tác động có thể có với 
những chính sách liên quan trong 
cuộc chiến thương mại Mỹ Trung 
và có thể có cơ hội cho việc sản 
xuất các sản phẩm kỹ thuật công 
nghệ. 

Trong trường hợp chiến tranh 
thương mại có xu hướng xấu đi, 
các ngành được ưu tiên phát triển 
trong thời điểm này sẽ giúp giảm 
thiểu phần nào các ảnh hưởng tiêu 
cực. Còn nếu trong trường hợp 
quan hệ thương mại Mỹ - Trung 
quay lại vị thế cân bằng trước đây, 
các ngành nghề này sẽ là các động 
lực tăng trưởng hiệu quả cho kinh 
tế Việt Nam./. 

(Theo vov.vn) 
 
 

 
 

VIỆT NAM TIẾP TỤC TĂNG 
HẠNG CHỈ SỐ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO TOÀN CẦU  

Ngày 10/7/2018 vừa qua, 
(22h00 giờ Việt Nam), tại New 
York, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO) đã công bố Báo cáo 
về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng 
tạo (ĐMST) toàn cầu năm 2018. 
Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, 
tăng 2 bậc lên vị trí 45/126 quốc 
gia và nền kinh tế được xếp hạng. 

 
Việt Nam được đánh giá là quốc gia liên tục 

thăng hạng trong bảng xếp hạng.  

Thứ hạng này đã cải thiện tăng 
2 bậc so với năm 2017, tăng 14 
bậc so với năm 2016. Chỉ số 
ĐMST toàn cầu (Global 
Innovation Index, gọi tắt là GII) là 
một bộ công cụ đánh giá xếp hạng 
năng lực ĐMST của các quốc gia, 
được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO) phối hợp với Viện 
INSEAD, Pháp và Đại học 
Cornell, Hoa Kỳ. 

Năm 2018, việc tính toán chỉ 
số GII có thay đổi về phương 
pháp, cụ thể là thay đổi về số 
lượng chỉ số, nội hàm chỉ số và 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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phương pháp tính toán chỉ số. GII 
2018 với 21 nhóm chỉ số và 80 
tiểu chỉ số vẫn được chia thành 7 
trụ cột chính với 5 trụ cột đầu vào 
là: Thể chế vĩ mô, Nguồn nhân lực 
và nghiên cứu, Cơ sở hạ tầng, Thị 
trường và Môi trường kinh doanh 
và 2 trụ cột đầu ra là: Sản phẩm tri 
thức và công nghệ, Sản phẩm sáng 
tạo. Theo báo cáo vừa được tổ 
chức WIPO công bố, chỉ số GII 
năm 2018 của Việt Nam tiếp tục 
cải thiện vị trí, tăng 02 bậc, lên vị 
trí 45 trên 126 quốc gia/nền kinh 
tế được xếp hạng. Thứ hạng này 
đã cải thiện 14 bậc so với xếp 
hạng năm 2016. Quan trọng hơn, 
Việt Nam có điểm số cao trong cả 
7 trụ cột, đều cao hơn mức trung 
bình. 

Kết quả chỉ số GII năm 2018 là 
minh chứng quan trọng cho kết 
quả chỉ đạo quyết liệt, toàn diện 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và 
nỗ lực của các bộ, ngành, địa 
phương trong việc xây dựng và 
triển khai các giải pháp đồng bộ, 
thiết thực nhằm cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao 
năng lực đổi mới sáng tạo quốc 
gia. Những kết quả rất khích lệ 
này cho thấy những đột phá trong 

chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của 
Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
tạo ra những kết quả rất cụ thể, 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng, 
lấy doanh nghiệp làm trung tâm 
của hệ thống đổi mới, thúc đẩy 
khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo làm nền tảng để nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp và tạo ra nhu cầu để doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ nhanh 
hơn, mạnh hơn, góp phần nâng 
cao chất lượng tăng trưởng, năng 
suất lao động và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế và năng lực cạnh 
tranh quốc gia. 

Việt Nam cũng là quốc gia duy 
nhất có sự chỉ đạo từ cấp Thủ 
tướng với một Nghị quyết thành 
lập một nhóm chuyên viên đặc 
biệt, một Bộ, Ban, ngành khác 
nhau để cùng thúc đẩy chính sách 
ĐMST. Để tiếp tục cải thiện thứ 
hạng trong chỉ số ĐMST một cách 
bền vững, Việt Nam cần tiếp tục 
chú trọng cả các yếu tố đầu vào và 
đầu ra của ĐMST, trong đó, đặc 
biệt lưu ý cải thiện các nhóm chỉ 
số về môi trường kinh doanh, thị 
trường vốn và đầu tư, ứng dụng tri 
thức và công nghệ.  

Theo đề xuất của Bộ KH&CN, 
tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính 
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phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư “chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa 
học và Công nghệ và các bộ, 
ngành liên quan nghiên cứu đưa 
một số chỉ số về đổi mới sáng tạo 
vào thống kê quốc gia, thực hiện 
thống kê theo định kỳ”. Bộ Khoa 
học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối 
hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu và 
các bộ, cơ quan khác để có giải 
pháp cụ thể cho vấn đề này. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH 
NGHIỆM XÉT XỬ CÁC TỘI 
XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

Ngày 18/7 vừa qua, tại Hà Nội, 
được sự hỗ trợ của Đại sứ Hoa 
Kỳ, Tòa án nhân dân tối cao 
(TANDTC) đã tổ chức Tọa đàm 
trao đổi kinh nghiệm xét xử các 
tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT). 

Tham gia buổi tọa đàm, có 
Ngài  Evan Williams, Điều phối 
viên Thực thi Luật pháp Bộ Tư 
pháp Hoa Kỳ, Tổng Lãnh sự quán 
Hoa Kỳ tại Hồng Kông và Ma 
Cau; PGS.TS Dương Tuyết Miên, 
Phó Giám đốc Học viện Tòa án; 
các chuyên gia quốc tế về SHTT; 
các đại biểu đại diện cho Bộ Công 
an, VKSNDTC, Bộ Tư pháp, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Văn hóa thể thao và du lịch, Hội 
Luật gia Việt Nam và đại diện một 
số đơn vị thuộc TANDTC, TAND 
cấp cao tại Hà Nội. 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, 
Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ 
cho rằng, bảo vệ quyền SHTT 
không chỉ là mối quan tâm của 
từng quốc gia, khu vực mà là mối 
quan tâm chung của toàn thế giới.  

 
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ phát 

biểu khai mạc tọa đàm 

Với vai trò là thành viên có 
trách nhiệm trong cộng đồng quốc 
tế, thời gian qua, Việt Nam đã ký 
kết và tham gia nhiều điều ước 
quốc tế đa phương và song 
phương về bảo vệ quyền SHTT. 
Đặc biệt, ngày 13/7/2000, Việt 
Nam và Hoa kỳ đã ký kết Hiệp 
định song phương về quan hệ 
thương mại trong đó có nhiều nội 
dung thỏa thuận về quyền SHTT. 
Để thực hiện các cam kết quốc tế, 
Việt Nam đã và đang khẩn trương 
hoàn thiện hệ thống pháp luật về 
bảo vệ quyền SHTT. 
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Theo đó, một trong những văn 
bản quan trọng được Quốc hội 
nước CHXHCN Việt Nam sửa 
đổi, bổ sung ban hành là Bộ luật 
hình sự. Bộ luật hình sự năm 2015 
được sửa đổi, bổ sung năm 2017 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/01/2018 đã bổ sung một số nội 
dung mới về quyền SHTT. Để 
triển khai thi hành Bộ luật này và 
thực hiện nhiệm vụ mà Quốc hội 
giao, TANDTC đang nghiên cứu, 
soạn thảo dự thảo Nghị quyết của 
Hội đồng Thẩm phán TANDTC 
hướng dẫn áp dụng một số quy 
định về các tội xâm phạm quyền 
SHTT; chuẩn bị tổ chức lớp tập 
huấn chuyên sâu về kỹ năng xét 
xử các vụ án hình sự cho các 
Thẩm phán, Thẩm tra viên, công 
chức Tòa án về các tội xâm phạm 
quyền SHTT. 

Để buổi Tọa đàm đạt được mục 
tiêu đề ra, Phó Chánh án Nguyễn 
Trí Tuệ mong các chuyên gia, các 
đại biểu tập trung thảo luận, trao 
đổi về các nội dung liên quan đến 
công tác xét xử các tội xâm phạm 
quyền SHTT nhằm chuẩn bị cho 
chương trình đào tạo nâng cao 
năng lực xét xử các tội xâm phạm 
quyền SHTT cho các Thẩm phán, 
Thẩm tra viên và công chức Tòa 
án Việt Nam dự kiến trong tháng 

10 tới đây; đồng thời đưa ra các 
khuyến nghị, định hướng cho việc 
ban hành Nghị quyết của Hội 
đồng Thẩm phán TANDTC hướng 
dẫn áp dụng một số quy định về 
các tội xâm phạm quyền SHTT 
của Bộ luật hình sự mới. 

Trao đổi kinh nghiệm về vấn 
đề SHTT, Ngài  Evan Williams 
cho biết, ở Hoa Kỳ hiện có 93 Văn 
phòng Công tố viên của Liên bang 
chuyên về tội phạm xâm phạm 
quyền SHTT (mỗi văn phòng có ít 
nhất từ 1-3 Công tố viên); đồng 
thời, chia sẻ về các hình thức vi 
phạm quyền SHTT ở Hoa Kỳ và 
một số vụ án về xâm phạm quyền 
SHTT ở Hoa Kỳ; về sự phối hợp 
giữa các cơ quan, bộ ngành của 
Hoa Kỳ trong phòng, chống tội 
phạm xâm phạm quyền SHTT. 

Thảo luận tại buổi Tọa đàm, 
Thẩm phán, đại biểu Việt Nam đặt 
nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh 
vực SHTT, về những khó khăn, 
vướng mắc trong cách hiểu, áp 
dụng pháp luật đối với tội phạm 
về xâm phạm quyền SHTT của 
Việt Nam; đồng thời, mong muốn 
nhận được những kinh nghiệm bổ 
ích từ các chuyên gia Hoa Kỳ. 

Một trong các nội dung được 
các đại biểu đặc biệt quan tâm là 
phân biệt giữa tội sản xuất hàng 
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giả với tội xâm phạm quyền 
SHTT (về đối tượng, mục đích và 
đường lối xử lý) ở thực tiễn Việt 
Nam và kinh nghiệm quốc tế… 
Ngoài ra, các đại biểu cùng các 
chuyên gia đã trao đổi, thảo luận 
nhiều nội dung liên quan tới lĩnh 
vực SHTT. 

  (Theo baomoi.vn) 
 
ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG HỆ 
THỐNG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ 
VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Theo Cục Hải quan Bà Rịa- 
Vũng Tàu, qua triển khai rà soát 
việc thực hiện Thông tư số 
13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015, 
của Bộ Tài chính quy định về kiểm 
tra, giám sát, tạm dừng thủ tục hải 
quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát 
hàng giả và hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, đơn vị thấy 
có phát sinh vướng mắc. 

 
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan BR-VT 

Cụ thể, hiện nay các trường 
hợp được Tổng cục Hải quan chấp 
nhận kiểm tra giám sát hàng hóa 

xuất nhập khẩu có yêu cầu bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ rất nhiều. Tuy 
nhiên, việc tra cứu thông tin, hồ sơ 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vẫn 
đang phải thực hiện thủ công, gây 
hạn chế, mất nhiều thời gian cho 
cán bộ hải quan trong quá trình 
làm thủ tục hải quan. 

 Để giải quyết vướng mắc này, 
Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu 
kiến nghị Tổng cục Hải quan 
nghiên cứu xây dựng hệ thống 
quản lý thông tin dữ liệu điện tử 
về sở hữu trí tuệ chung cho toàn 
ngành. Hê thống dữ liệu này sẽ 
giúp công tác kiểm tra, giám sát 
của cơ quan Hải quan đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có 
yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí 
tuệ được thuận lợi. 

   (Theo baohaiquan.vn) 
 

 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Kỹ thuật đo độ thanh lọc ICG 
của gan - đánh giá chính xác 
chức năng gan giúp điều trị hiệu 
quả ung thư gan 

Bệnh viện Đại học Y Dược 
TPHCM (BV ĐHYD) đã và đang 
phát triển kỹ thuật đo độ thanh lọc 
ICG của gan. Đây là một trong 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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những kỹ thuật đánh giá chức 
năng gan chính xác nhất và được 
thực hiện lần đầu tiên tại Việt 
Nam.  

 
Các bác sĩ có thể xác định 

được trường hợp người bệnh nào 
có thể cắt gan, mức độ cắt gan cho 
phép thực hiện. Từ đó, tính an 
toàn của người bệnh khi phẫu 
thuật điều trị ung thư gan được 
nâng lên tối đa. 

Tại Việt Nam, ung thư gan là 
một loại bệnh ác tính thường gặp 
nhất. Đa số, nguyên nhân dẫn đến 
ung thư gan là do viêm gan, xơ 
gan và một số bệnh lý khác. Ung 
thư gan là một loại bệnh tiến triển 
thầm lặng, khó nhận biết sớm, do 
đó, người bệnh thường tìm đến 
bác sĩ khi thời gian đã trễ, tổng 
trạng kém, dẫn đến việc tiên lượng 
xấu, điều trị khó khăn. 

BV ĐHYD là một trong những 
trung tâm tầm soát, chẩn đoán và 
điều trị ung thư gan theo mô hình 
hiện đại trên thế giới. Với phương 
pháp điều trị đa mô thức, mỗi 
năm, BV ĐHYD tiếp nhận khoảng 
1.000 trường hợp ung thư gan 

mới, phẫu thuật chiếm khoảng 
20%, hủy khối u bằng sóng điện 
cao tần (RFA) chiếm 20%, bơm 
hóa chất và làm thuyên tắc mạch 
máu nuôi khối u - TACE chiếm 
40%,... Với mục tiêu An toàn, triệt 
để và nhẹ nhàng, Đơn vị Ung thư 
gan mật BV ĐHYD được xem là 
đơn vị có nhiều bước đột phá 
trong điều trị ung thư gan với các 
phương pháp hiện đại như tính thể 
tích gan còn lại, thủ thuật thuyên 
tắc tĩnh mạch cửa và kỹ thuật đo 
độ thanh lọc ICG của gan. 

Các kỹ thuật điều trị ung thư 
gan hiệu quả hiện nay 
Theo ThS BS. Nguyễn Quang 
Thái Dương - Khoa Chẩn đoán 
hình ảnh BV ĐHYD, các phương 
pháp điều trị ung thư gan không 
phẫu thuật đóng một vai trò quan 
trọng và đã được chứng minh có 
hiệu quả trong điều trị ung thư 
gan. Hiện nay, chỉ định của các 
phương pháp này chiếm một tỷ lệ 
khoảng 40 - 60% trong tất cả các 
phương pháp điều trị. Các phương 
pháp điều trị không phẫu thuật bao 
gồm các nhóm sau: Nhóm hủy u 
tại chỗ, nhóm can thiệp nội mạch, 
nhóm truyền hóa chất qua động 
mạch gan, nhóm hóa trị trung 
đích, nhóm xạ trị. 

Bên cạnh đó, TS BS. Trần 
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Công Duy Long - Phó trưởng 
khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy BV 
ĐHYD cho biết, phẫu thuật cắt 
gan là phương pháp điều trị triệt 
để, được áp dụng phổ biến, đem 
đến tiên lượng tốt nhất cho người 
bệnh bị ung thư gan. Tuy nhiên, 
hầu hết ung thư gan xuất hiện ở 
người bệnh viêm gan mạn tính, xơ 
gan. Do đó, việc điều trị phẫu 
thuật luôn được cân nhắc, đánh 
giá cẩn trọng và kỹ lưỡng. Trước 
đây, việc đánh giá chức năng gan, 
tính toán phần gan còn lại có đủ 
và an toàn cho người bệnh hay 
không được xem là câu hỏi lớn, 
chưa có lời giải đáp. Do vậy, BV 
ĐHYD đã tiên phong trong việc 
đánh giá chức năng gan và tính 
toán thể tích gan giữ lại cho người 
bệnh. 

Cắt bỏ một phần gan mang 
khối u là một trong những biện 
pháp điều trị triệt để nhất, đem lại 
tiên lượng sống tốt nhất cho người 
bệnh. Mặc dù gan có khả năng tân 
sinh phì đại bù trừ, nhưng việc cắt 
bỏ một phần gan ở người bệnh bị 
viêm xơ gan là vấn đề khá gay go, 
luôn được các phẫu thuật viên cân 
nhắc kĩ càng trước khi phẫu thuật. 
Để giải quyết vấn đề này, các 
chuyên gia BV ĐHYD phải tính 
toán, xác định phần gan còn lại 

bao nhiêu là đủ, đảm bảo việc cắt 
hết các tế bào ung thư nhưng vẫn 
đảm bảo an toàn chất lượng sống 
cho người bệnh. Trong một số 
trường hợp không đảm bảo an 
toàn khi cần cắt một phần gan 
mang u, hoặc gan không đủ lớn, 
thì thủ thuật thuyên tắc tĩnh mạch 
cửa được xem là giải pháp tối ưu, 
giúp gan tăng sinh, từ đó, người 
bệnh có cơ hội phẫu thuật, nâng 
cao hiệu quả điều trị ung thư cũng 
như đảm bảo sự an toàn. 

BV ĐHYD cũng đã và đang 
phát triển kỹ thuật đo độ thanh lọc 
ICG của gan. Đây là một trong 
những kỹ thuật đánh giá chức 
năng gan chính xác nhất và được 
thực hiện lần đầu tiên tại Việt 
Nam. Các bác sĩ có thể xác định 
được trường hợp người bệnh nào 
có thể cắt gan, mức độ cắt gan cho 
phép thực hiện. Từ đó, tính an 
toàn của người bệnh khi phẫu 
thuật điều trị ung thư gan được 
nâng lên tối đa. 

Phẫu thuật nội soi cắt gan được 
xem là phương pháp điều trị triệt 
để, ít xâm lấn, giúp người bệnh ít 
đau, giảm biến chứng, phục hồi 
nhanh với sẹo mổ thẩm mỹ. Trong 
số các người bệnh phẫu thuật cắt 
gan, có từ 1/3 đến 1/4 số lượng 
được thực hiện bằng phẫu thuật 
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nội soi. Thay vì đường mổ dài 
dưới xương sườn, người bệnh chỉ 
phải chịu vết mổ nhỏ từ 4 mm - 1 
cm, thời gian nằm viện chỉ từ 4 - 6 
ngày. Hơn 300 ca phẫu thuật nội 
soi cắt gan được thực hiện - con số 
này cho thấy đây là trung tâm có 
số lượng phẫu thuật nội soi cắt 
gan nhiều nhất trong cả nước.  

Từ trước đến nay, tại các trung 
tâm y khoa về gan trên thế giới, 
phẫu thuật cắt và ghép gan vẫn 
được xem là phương pháp điều trị 
mang lại hiệu quả cao. Tỷ lệ người 
bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt 
gan tại nhiều trung tâm trên thế 
giới chiếm khoảng 10 - 20%. Với 
cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện 
đại, các chuyên gia nhiều kinh 
nghiệm, phương pháp ghép gan sẽ 
được triển khai trong tương lai 
gần tại BV ĐHYD, đem lại thêm 
cơ hội sống mới cho người bệnh. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Sử dụng kim loại lỏng để chế 
tạo pin lỏng điện áp cao 

Mới đây, một nhóm kỹ sư tại 
trường Đại học Stanford (Hoa Kỳ) 
đã phát triển một thế hệ pin lỏng 
mới có khả năng lưu trữ mât độ 
năng lượng cao, an toàn, hiệu quả 
và giá thành thấp bằng phương 
pháp sử dụng hỗn hợp kim loại có 

thể duy trì trạng thái lỏng trong 
điều kiện nhiệt độ phòng. 

 
Trong tương lai, thiết bị mới có 

thể lưu trữ một lượng năng lượng 
khổng lồ, nhưng các chất hóa học 
được sử dụng thường độc hại, đắt 
tiền và khó xử lý. Do đó, nhóm 
nghiên cứu Stanford đã sử dụng 
phương pháp kết hợp độc đáo các 
loại vật liệu để thiết kế dòng pin 
mới nhằm khắc phục những vấn 
đề nêu trên. 

Các nhà khoa học cho biết yếu 
tố đầu tiên và quan trọng nhất là 
việc sử dụng hợp kim của natri và 
kali ở dạng chất lỏng làm cực âm 
của pin. Hỗn hợp này có thể duy 
trì tính chất của một kim loại lỏng 
trong điều kiện nhiệt độ phòng, và 
về mặt lý thuyết, nó có khả năng 
giúp lưu trữ mật độ năng lượng 
gấp ít nhất là 10 lần so với các loại 
chất lỏng khác trước đây được 
từng được sử dụng. Bên cạnh đó, 
nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm 
bốn loại chất lỏng gốc nước khác 
nhau làm cực dương của pin. 

Theo nghiên cứu, sự kết hợp sử 
dụng dung dịch anolyte (hay còn 
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gọi là nước A hay dung dịch hoạt 
hóa điện hóa) và màng lọc mới tạo 
ra mức điện áp ở ngưỡng tối đa 
gấp đôi so với các dòng pin khác, 
có nghĩa là khả năng lưu trữ mật 
độ năng lượng tổng thể tốt hơn và 
chi phí sản xuất thấp hơn. Nguyên 
mẫu pin mà nhóm phát triển cũng 
chứng minh sự ổn định của nó qua 
hàng ngàn giờ hoạt động. 

 (Theo nasati) 
 

 Miếng dán điện tử thúc đẩy 
phát triển Internet kết nối vạn 
vật 

Hàng tỷ đồ vật khác nhau từ 
điện thoại thông minh và đồng hồ 
đến các tòa nhà, linh kiện máy 
móc và thiết bị y tế đã trở thành 
cảm biến không dây trong môi 
trường của chúng, mở rộng mạng 
lưới Internet kết nối vạn vật. 

 
Các nhà nghiên cứu tại trường 

Đại học Purdue và Đại học 
Virginia đã đưa ra một phương 
pháp mới để chế tạo các mạch 
điện tử nhỏ, màng mỏng có thể 
bóc từ bề mặt. Kỹ thuật này không 

chỉ loại bỏ một số khâu sản xuất 
và các chi phí liên quan, mà còn 
cho phép bất kỳ đối tượng nào 
cảm nhận được môi trường của nó 
hoặc được kiểm soát thông qua sử 
dụng nhãn dán công nghệ cao. 
Cuối cùng, các nhãn dán điện tử 
cũng có thể tạo thuận lợi cho 
truyền thông không dây và được 
chứng minh có khả năng sử dụng 
cho nhiều đồ vật khác nhau. 
Nghiên cứu dã được công bố trên 
Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa 
học quốc gia. 

Hầu hết các mạch điện tử hiện 
nay đều được chế tạo riêng trên 
tấm bán dẫn silic, chất nền phẳng 
và cứng. Tấm bán dẫn silic sau đó 
có thể chịu được nhiệt độ cao và 
phải trải qua quy trình khắc hóa 
chất để tách mạch điện tử từ tấm 
bán dẫn. Tuy nhiên, nhiệt độ cao 
và quá trình khắc làm hỏng tấm 
bán dẫn silic, buộc quá trình sản 
xuất phải thay thế tấm bán dẫn 
hoàn toàn mới. 

Kỹ thuật chế tạo mới của GS. 
Lee được gọi là "in chuyển giao" 
làm giảm chi phí sản xuất bằng 
cách sử dụng một tấm bán dẫn 
đơn để tạo nên gần như vô số các 
lớp màng mỏng giữ chặt các mạch 
điện tử. Thay vì sử dụng nhiệt độ 
cao và hóa chất, màng mỏng có 
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thể được bóc ở nhiệt độ phòng vừa 
tiết kiệm năng lượng mà lại chỉ 
cần dùng nước.  

Nhóm nghiên cứu cũng đã 
chứng minh được rằng các linh 
kiện của mạch tích hợp điện tử 
hoạt động tốt trước và sau khi 
chúng tạo thành một mảng mỏng 
được bóc từ tấm bán dẫn silic. Các 
nhà nghiên cứu đã sử dụng một 
màng mỏng để bật và tắt màn hình 
LED. 

 (Theo most.gov.vn) 
 

 Công nghệ mới hứa hẹn phát 
hiện lây nhiễm nhanh và chính 
xác 

Mặc dù đã có các phương pháp 
để xác định xem liệu một người có 
bị bệnh truyền nhiễm hay không 
nhưng các phương pháp đó vẫn có 
hạn chế riêng. Nay các nhà khoa 
học từ Đại học Texas tại San 
Antonio (UTSA) vừa phát triển 
được một thứ họ tin là một kỹ 
thuật tốt hơn vốn kết hợp điện hóa 
học. 

 
Hiện tại, các bác sĩ lâm sàng 

vẫn kiễm tra lây nhiễm bằng các 

sử dụng que đổi màu khi tiếp xúc 
với các chất lưu sinh học trong 
suốt bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, 
theo Giáo sư Waldemar Gorski 
của UTSA, đây là một quá trình 
khá chủ quan vì người dùng đánh 
giá lây nhiễm dựa trên cách họ 
cảm nhận màu sắc và độ sâu màu. 

Ngoài ra, kỹ thuật không có tác 
dụng trên 1/3 số mẫu do thực tế 
chúng quá đục hoặc chứa máu. 
Một cách khác để phát hiện lây 
nhiễm liên quan đến sử dụng một 
chiếc kính hiển vi để đếm số 
lượng tế bào bạch huyết có mặt 
trong các mẫu chất lưu sinh học – 
số lượng càng cao thì lây nhiễm 
càng nghiêm trọng.  

Với ý nghĩ đó, Gorski đã cộng 
tác với Phó Giáo sư Stanton 
McHardy để tạo ra các phân tử 
gắn kết với các enzyme bạch 
huyết và sản sinh một dòng điện. 
Các phân tử này được chứa trên 
một que thử tiếp xúc với một mẫu 
chất lưu của bệnh nhân và sau đó 
được kết nối với một máy tính. 
Một chương trình trên máy tính 
hiển thị tất các các phản ứng điện 
hóa, chỉ ra một cách rõ ràng và 
khách quan độ nghiêm trọng của 
lây nhiễm. 

Các dấu hiệu và triệu chứng 
mà người ta biểu hiện thường 
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không phản ánh mức độ lây nhiễm 
họ mắc phải. Phương pháp này có 
thể chỉ ra một cách rất dễ dàng 
mức độ nghiêm trọng của một 
bệnh truyền nhiễm và biến việc 
chẩn đoán trở thành một quá trình 
nhanh hơn, có khả năng ngăn 
ngừa được một căn bệnh nghiêm 
trọng hơn. 

(Theo new Atlas) 
 

 Chữa lành tổn thương tim ở 
trẻ sơ sinh nhờ cấy ghép ty lạp 
thể 

Công nghệ mới do các bác sĩ 
tại Bệnh viện nhi Boston phát 
triển, hứa hẹn sẽ đem đến cơ hội 
sống bình thường, khỏe mạnh cho 
rất nhiều trẻ sơ sinh bị tổn thương 
tim. 

Nhưng điều đó không đồng 
nghĩa với việc ghép tim mới cho 
bệnh nhi, mà thay vào đó các bác 
sĩ sẽ cấy ty lạp thể (mitochondria) 
– lấy từ chính tế bào cơ bắp – vào 
trái tim bị tổn thương của bé.  

 
Mỗi tế bào của cơ thể đều chứa 

một ty lạp thể – cấu trúc nhỏ 

chuyên biệt, làm nhiệm vụ cung 
cấp năng lượng cần thiết cho các 
hoạt động của tế bào. Nếu tế bào 
mất đi nguồn cung máu giàu oxy, 
ty lạp thể của nó sẽ chết, đồng thời 
kéo theo những phần còn lại cũng 
vì thế mà chết theo. Sự tạm ngưng 
đập của tim (vì bất cứ lý do gì), 
hay do phải trải qua phẫu thuật để 
điều trị dị tật, cũng rất dễ gây tổn 
hại đến các ty lạp thể của tế bào 
tim. Ngay cả nếu sống sót, các tế 
bào cũng sẽ rất yếu ớt, dẫn tới tim 
không thể hoạt động bình thường. 

Qua các nghiên cứu của mình, 
James McCully – nhà khoa học 
chuyên về tim mạch ở người 
trưởng thành – đã phát hiện thấy, 
nếu trích xuất ty lạp thể từ những 
tế bào cơ bụng ở lợn, rồi cấy ghép 
chúng lên những tế bào tim bị tổn 
hại (song chưa chết), thì khả năng 
tim của nó sẽ được phục hồi. Do 
đó, từ năm 2015, McCully đã hợp 
tác cùng Bác sĩ Sitaram Emani – 
chuyên khoa phẫu thuật tim trẻ em 
tại Bệnh viện Nhi Boston – để thử 
nghiệm phương pháp cấy ghép ty 
lạp thể đối với các bệnh nhi [sơ 
sinh] bị tổn thương tim. McCully 
đã trích. 

Đến nay, nhóm nghiên cứu đã 
thử nghiệm cấy ghép ty lạp thể 
trên tổng cộng 11 trẻ sơ sinh, 8 
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trong số đó đang có những tiến 
triển hết sức khả quan – theo New 
York Times. Trong khi tỷ lệ tử 
vong ở những trẻ cũng có tim bị 
tổn thương mà không được cấy 
ghép là rất cao, thậm chí còn lên 
đến 65%. Đối với 35% trẻ sống 
sót còn lại, đã không có bất cứ 
trường hợp nào được ghi nhận hồi 
phục chức năng tim, và khoảng 
một phần ba vẫn đang nằm trong 
danh sách chờ đợi để được cấy 
ghép. Vì vậy, nếu phương pháp 
cấy ghép ty lạp thể được chứng 
minh là thực sự hiệu quả, có thể 
nó sẽ giúp cứu sống và cải thiện 
cuộc đời của rất nhiều đứa trẻ vốn 
không có lựa chọn. 

Chuyên gia thống kê y sinh 
Annetine Gelijns thuộc Trung tâm 
Y khoa Mount Sinai (New YorK) 
cho biết, cuộc thử nghiệm đầu tiên 
có thể sẽ được tiến hành vào năm 
2019. Do đó, không lâu nữa chúng 
ta sẽ biết chắc chắn liệu phương 
pháp cấy ghép ty lạp thể có thực 
sự là cứu cánh trong việc điều trị 
những tổn thương đối với tim hay 
không. 

(Theo khaohocphattrien.vn) 
 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Nghiên cứu, 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 
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 
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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 
thấy hàm lượng các chỉ tiêu đều 
đạt chuẩn cho phép theo QCVN 
39:2011/BTNMT về chất lượng 
dùng cho nước tưới tiêu. 

Hiện nay, Trung tâm đang tiếp 
tục nghiên cứu, cải tiến để hệ 
thống này có thể xử lý được nước 
bị nhiễm mặn đến 5/oo. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Nông dân trẻ làm vườn từ xa 
bằng... điện thoại thông minh  

Để chăm sóc khu vườn rộng 
hàng ngàn mét vuông của gia đình 
mình, giờ đây chàng nông dân trẻ 
Nguyễn Quốc Huy (thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng) có thể ngồi 
cách xa hàng trăm km điều khiển 
hệ thống thiết bị tưới nước hiện 
đại tự động, thông qua chiếc điện 
thoại thông minh. 

 
Chỉ cần dùng điện thoại di động, là có thể 

điều khiển hệ thống thiết bị tự động tưới nước 
cho khu vườn này theo chương  

trình đặt trước. 

Hệ thống bơm nước với các 
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van điện từ đóng mở nhịp nhàng 
theo một chương trình đặt trước sẽ 
lần lượt dẫn nước tới các bép phun 
nước dựng đều trên các luống rau, 
tưới đủ nước lần lượt cho từng 
khu vực.  

Bằng những tin nhắn từ điện 
thoại dù ở cách xa cả ngàn km, hệ 
thống thiết bị của Huy sẽ tự động 
vận hành, làm những công việc 
như hút nước từ giếng lên bể 
chứa; dẫn nước tới các bếp phun 
đã chôn sẵn trên các luống cây 
trồng lần lượt từng khu vực; tưới 
theo thời gian đã cài đặt từ hệ 
thống cho từng khu vực, tùy thuộc 
vào từng loại cây trồng… Đặc 
biệt, khi gặp các sự cố như phin 
lọc bẩn, hết nước, động cơ quá tải, 
vỡ đường ống… thiết bị sẽ gửi tin 
nhắn về điện thoại và tự động 
dừng hoạt động.  

Thiết bị trị giá gần 30 triệu 
đồng này sẽ giúp tiết kiệm chi phí 
nhân công khoảng 150.000 đồng 
mỗi ngày để chăm sóc, tưới nước 
cho 8.000m2 đất vườn. Tính ra chỉ 
chưa tới 1 năm, chi phí nhân công 
sẽ bù đủ tiền chi phí lắp đặt thiết 
bị tự động. Ngoài ra hệ thống bảo 
vệ của thiết bị sẽ giúp hạn chế 
đáng kể tình trạng cháy môtơ máy 
bơm thường xuyên xảy ra trước 
đây.  

Nguyễn Quốc Huy đang nung 
nấu ý tưởng thiết kế một chiếc 
máy đa năng, có thể phun thuốc 
trừ sâu tự động, vừa có thể làm 
các công việc như rẫy cỏ, đào hố 
trồng càphê, băm lá càphê sau khi 
thu hái… Huy cũng có dự định sẽ 
sản xuất hệ thống thiết bị tưới 
nước thông minh qua điện thoại và 
sẽ cung cấp cho các chủ nhà vườn 
có nhu cầu./. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

 Chiếc xe đạp thiết kế bằng tre 
Anh Trì Cảnh, người dân tộc 

Khmer, một nghệ nhân chế tác sản 
phẩm từ tre ở làng nghề Hàm 
Giang (huyện Trà Cú, tỉnh Trà 
Vinh) là người có sánh chế độc 
đáo này. Anh cho biết, ý tưởng bắt 
đầu từ suy nghĩ về môi trường 
sạch và di chuyển bằng xe đạp 
cũng là cách vận động thể thao 
của người dân khắp nơi trên nước 
Việt và thế giới. 

 
Nghệ nhân Trì Cảnh tại nơi sản xuất 

Điều đặc biệt của chiếc xe đạp 
tre độc đáo này là phần kết nối các 
bộ phận lại với nhau. Nếu các loại 
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xe đạp thông thường các bộ phận 
được kết nối nhau bằng ốc, vít, vết 
hàn, rãnh… thì với chiếc xe đạp 
đặc biệt này dây mây và chốt tre là 
thứ để kết nối. 

 Năm 2004, sau nhiều lần thất 
bại, anh Cảnh cho ra đời sản phẩm 
xe đạp tre như một cách để người 
tiêu dùng nhớ lại các sản phẩm 
làm từ tre của làng nghề Hàm 
Giang. Với sản phẩm xe đạp tre, 
vấn đề mà anh Cảnh mong muốn 
có được không chỉ là sự ưa 
chuộng của người tiêu dùng, mà 
thông qua đó, anh muốn giới thiệu 
với bạn bè trong và ngoài nước 
hình ảnh một làng nghề truyền 
thống với những sản phẩm thân 
thiện với môi trường.  

Hiện nay, giá của xe đạp tre 
vẫn còn cao so với thị trường, 
khoảng hơn 5 triệu đồng/chiếc. Để 
chiếc xe đạp tre hoàn chỉnh, bền, 
đẹp như hiện nay, anh Cảnh đã 
trải qua không ít lần thất bại. Với 
thiết kế bắt mắt, thân thiện với 
môi trường, nhìn lạ mắt, nên khi 
sử dụng ở các khu du lịch, xe đạp 
tre luôn được người dùng thích 
thú, hào hứng. Nói thêm về ý 
tưởng sản xuất ra chiếc xe đạp tre, 
anh Trì Cảnh bày tỏ rằng, làng 
nghề thủ công truyền thống của 
đồng bào Khmer ở xã Hàm Giang 

nhiều năm nay đã nổi tiếng khắp 
nơi với những sản phẩm như: bàn 
ghế, giường, tủ, salon làm từ tre. 

Và cũng như bao làng nghề 
truyền thống khác, làng nghề tre 
Hàm Giang cũng đã trải qua nhiều 
thăng trầm, có nhiều người phải 
bỏ nghề. Những người còn đeo 
nghề như anh Cảnh thì phải suy 
nghĩ, sáng tạo để tồn tại và phát 
triền. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Sấy cá sặc rằn tự động bằng 
năng lượng mặt trời 

Hệ thống do ThS. Phan Văn 
Hiệp cùng nhóm cộng sự trường 
Đại học Văn Hiến (TP.HCM) đã 
nghiên cứu, chế tạo ra sản phẩm 
sấy cá sặc rằn tự động bằng năng 
lượng mặt trời. 

 
Máy sấy cá sặc rằn được lắp đạt tại HTX 

Tương Lai (Củ Chi, TPHCM). 

Hiện nay các hợp tác xã, cơ sở 
chế biến cá sặc rằn ở Củ Chi TP 
HCM thường sấy cá bằng máy 
hoặc phơi nắng, do vậy thịt cá xơ 
cứng nhanh, không đạt độ ngọt và 
độ dai thịt cá, màu sắc không đảm 
bảo cảm quan, chất lượng vệ sinh 
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an toàn thực phẩm lại không đảm 
bảo. Trước thực tế đó, Th.S Phan 
Văn Hiệp và cộng sự đã nghiên 
cứu, chế tạo máy sấy cá với dàn 
sấy tự động để khắc phục được 
những nhược điểm trên của các 
máy hiện nay. 

Theo ThS Hiệp, ưu điểm của 
hệ thống này là có thể điều khiển 
từ xa bằng công nghệ IoT, với chỉ 
một nhân công vận hành máy. 
Nhờ có nhiều dàn phơi (bố trí đối 
xứng 3 mặt phẳng phơi trên trục 
quay 3600) nên năng suất phơi sấy 
tăng lên gấp 3 lần. Từ đó tiết kiệm 
được không gian nhà xưởng, giảm 
chi phí xây dựng cơ bản. Do tự 
động điều chỉnh được nhiệt độ, độ 
ẩm, số vòng quay, vận tốc dòng 
không khí, hạn chế tối đa sự can 
thiệp của con người trong quá 
trình phơi sấy nên giảm nguy cơ 
nhiễm vi sinh và nhân công lao 
động trực tiếp. 

“Thời gian tới, nhóm tiếp tục 
nghiên cứu bổ sung bộ phận cắt 
nắng buổi trưa để giảm nhiệt độ và 
thay thế hệ thống phun sương hiện 
hữu bằng phun sương siêu âm. 
Đồng thời, mở rộng nghiên cứu 
đối với các loại cá cần chế biến 
khô có giá trị cao như cá dứa, lóc, 
chạch,…” - ThS Hiệp chia sẻ. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 

 Sinh viên sáng chế máy gieo 
hạt tự động 

Máy gieo hạt tự động điều 
khiển từ xa đã được 5 sinh viên 
Khoa Điện tử Trường CĐ Kỹ 
thuật công nghiệp VN - Hàn Quốc 
(Nghệ An) sáng chế và ứng dụng 
thành công vào đầu năm 2018. 

 
Điểm nổi bật của máy là có thể 

tự động gieo hạt bằng phần mềm 
điều khiển từ xa. Chia sẻ về ý 
tưởng sáng chế này, trưởng nhóm 
Bùi Minh Bình cho biết máy sẽ 
giúp người nông dân tất cả các 
công đoạn từ rạch đất, gieo hạt, 
bón phân và lấp đất. 

Theo nhóm sáng chế, với mô 
hình máy hiện nay (2 hàng gieo 
hạt) thì năng suất đã tăng tối thiểu 
4 - 5 lần so với gieo bằng tay. Nếu 
máy được sản xuất cỡ lớn (6 - 7 
hàng gieo) thì năng suất sẽ tăng 
cao hơn nhiều. Đáng chú ý, máy 
được điều khiển từ xa bằng phần 
mềm thông minh trên điện thoại di 
động; đồng thời chạy bằng năng 
lượng điện nên rất thân thiện với 
môi trường. Bình cũng cho biết, 
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để sản xuất được 1 chiếc máy, giá 
thành đầu tư chỉ khoảng 7 - 10 
triệu đồng, trong khi giá thành các 
máy gieo hạt tự động hiện có giá 
từ 25 - 30 triệu đồng. Đánh giá về 
sáng chế này, thầy Nguyễn Trọng 
Nghĩa, giảng viên khoa điện tử 
của trường, cho biết: “Sáng chế đã 
được ứng dụng thành công trên 
thực tiễn. Tiềm năng của sản 
phẩm còn rất lớn nếu được đầu tư 
và sản xuất bài bản.  

Hiện Bình đã gửi dự án tham 
gia cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp 
trong thanh niên Nghệ An do tỉnh 
tổ chức và Ý tưởng khởi nghiệp 
sáng tạo trong thanh niên nông 
thôn do T.Ư Đoàn tổ chức, với 
mong muốn được hỗ trợ để khởi 
nghiệp.  

(Theo nasati) 
 
 
 

 
CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG 
ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN 
LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG 
MẠI, SẢN XUẤT, KINH 
DOANH HÀNG GIẢ, HÀNG 
KÉM CHẤT LƯỢNG THUỘC 
NHÓM HÀNG DƯỢC PHẨM, 
MỸ PHẨM, THỰC PHẨM 
CHỨC NĂNG, DƯỢC LIỆU 

VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ 
TRUYỀN 

Thực hiện Nghị quyết 
số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 
năm 2015 của Chính phủ về việc 
đẩy mạnh công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trong tình hình 
mới, thời gian qua, các bộ, ngành, 
địa phương và các lực lượng chức 
năng đã có nhiều cố gắng, tích 
cực triển khai các biện pháp đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả, đã phát 
hiện, xử lý hàng chục ngàn vụ việc 
vi phạm, góp phần bảo vệ sức 
khỏe và quyền lợi của người tiêu 
dùng, bảo vệ sản xuất trong nước 
và an ninh trật tự. 

Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, 
gian lận thương mại, sản xuất kinh 
doanh hàng giả, hàng kém chất 
lượng, đặc biệt là nhóm hàng mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, dược 
liệu và vị thuốc y học cổ truyền 
vẫn đang diễn ra rất phức tạp. Tỷ 
lệ phát hiện, xử lý còn thấp, vi 
phạm diễn ra ngày một đa dạng 
với phương thức thủ đoạn tinh vi, 
phạm vi rộng từ thành thị đến 
nông thôn, miền núi. Các đối 
tượng vi phạm đã lợi dụng những 
bất cập về cơ chế chính sách, 
những sơ hở trong công tác quản 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 



                                          Số 209 – 07/2018 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 21 
 

lý và những hạn chế của người 
tiêu dùng để sản xuất, phân phối, 
hình thành các đường dây, băng 
nhóm sản xuất, tiêu thụ các mặt 
hàng nói trên. 

Tình hình trên đây có nguyên 
nhân chủ yếu là các bộ, ngành, các 
địa phương, các lực lượng chức 
năng chưa nhận thức sâu sắc và đề 
cao trách nhiệm, chưa chủ động, 
quyết liệt trong công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, hàng giả, có nơi buông lỏng 
quản lý; hệ thống văn bản pháp 
luật liên quan còn chưa đồng bộ, 
tính khả thi không cao, chế tài xử 
lý chưa đủ mạnh, còn thiếu các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để 
quản lý đối với các mặt hàng thực 
phẩm chức năng, vị thuốc y học 
cổ truyền, dược liệu; việc thanh 
tra, kiểm tra chưa kịp thời và kiên 
quyết; công tác tuyên truyền mới 
tập trung phản ánh vi phạm, chưa 
coi trọng cổ vũ động viên những 
tổ chức, cá nhân làm tốt; chưa 
phát huy tốt vai trò giám sát, phát 
hiện và tố giác vi phạm của các tổ 
chức, doanh nghiệp và người dân. 
Sự bùng nổ của dịch vụ Internet 
và hoạt động kinh doanh, quảng 
cáo trên các trang thông tin điện 
tử, trang mạng xã hội khiến người 
tiêu dùng dễ dàng tiếp nhận thông 

tin và thực hiện việc mua bán các 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe, 
nhưng trong đó có rất nhiều thông 
tin không chính xác về công dụng 
của nhiều loại mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, vị thuốc y học 
cổ truyền, đã kích thích nhu cầu 
sử dụng các sản phẩm này ngày 
càng gia tăng mạnh trên thị 
trường. 

Thực tế trên đây là đáng báo 
động, đã gây ra những tác hại 
nghiêm trọng đến sức khỏe và đời 
sống của người tiêu dùng, làm 
nhiễu loạn thị trường, tổn hại sản 
xuất kinh doanh. 

Để kịp thời khắc phục tình 
hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu các bộ, ngành, các địa 
phương, các lực lượng chức năng 
phải quán triệt sâu sắc và đề cao 
trách nhiệm trong đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả, đặc biệt là nhóm hàng 
liên quan đến chăm sóc, nâng cao 
sức khỏe con người, phải xác định 
đây là nhiệm vụ quan trọng vừa 
cấp bách vừa lâu dài. Phải phát 
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị, phối hợp chặt chẽ 
giữa các ngành, các cấp, các lực 
lượng chức năng, triển khai đồng 
bộ các biện pháp và kiên quyết 
đấu tranh từng bước đẩy lùi tệ nạn 
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này. Cụ thể: 
1. Bộ Y tế 
a) Chủ trì phối hợp với các bộ, 

ngành, địa phương khẩn trương rà 
soát để ban hành hoặc trình cơ 
quan có thẩm quyền ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật mới 
hoặc sửa đổi phù hợp những văn 
bản chưa quy định về chuyên môn 
kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình 
kiểm tra về dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, dược liệu 
và vị thuốc y học cổ truyền phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ của 
ngành. 

b) Tăng cường quản lý, 
ứng dụng khoa học công nghệ vào 
kiểm soát đối với nguồn gốc, chất 
lượng của các nguyên liệu, các sản 
phẩm chăm sóc nâng cao sức khỏe 
con người; đề xuất thực hiện 
thống nhất và xã hội hóa công tác 
giám định, kiểm định; thực hiện 
kết nối một cửa quốc gia, chủ 
động chia sẻ thông tin về cấp 
phép, quản lý đối với sản phẩm 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, dược liệu và vị thuốc y 
học cổ truyền, phối hợp với các cơ 
quan liên quan phòng chống hiệu 
quả buôn lậu, sản xuất, kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng, 
hàng quá hạn sử dụng thuộc phạm 

vi quản lý. 
c) Chỉ đạo tăng cường thanh tra 

công vụ đối với hoạt động cấp 
phép sản xuất, lưu hành, quảng 
cáo, giám định, chứng nhận chất 
lượng, chứng nhận hợp quy, hợp 
chuẩn đối với lĩnh vực, mặt hàng 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, dược liệu và vị thuốc y 
học cổ truyền; phối hợp với các cơ 
quan và các lực lượng chức năng 
tăng cường thanh tra, hậu kiểm, 
kiểm tra đột xuất việc chấp hành 
pháp luật của các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh các mặt hàng 
nói trên. 

2. Bộ Công an 
Chỉ đạo Công an các cấp và 

các đơn vị nghiệp vụ tăng cường 
nắm tình hình, phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý kịp thời những hành vi 
vi phạm, tập trung điều tra, triệt 
phá đường dây, ổ nhóm buôn lậu, 
sản xuất, kinh doanh hàng giả, 
hàng không đảm bảo chất lượng, 
đặc biệt là dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, dược liệu 
và vị thuốc y học cổ truyền; phối 
hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân 
tối cao trong điều tra, truy tố, xét 
xử các vụ buôn lậu, kinh doanh, 
sản xuất hàng giả nghiêm minh 
theo pháp luật. 
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3. Bộ Quốc phòng 
a) Chỉ đạo lực lượng Bộ đội 

Biên phòng tăng cường kiểm soát 
người, phương tiện xuất cảnh, 
nhập cảnh; tuần tra, kiểm soát chặt 
chẽ các tuyến biên giới đặc biệt là 
đường mòn lối mở, khu vực cửa 
khẩu, các kho bãi, điểm tập kết 
hàng hóa ở khu vực biên giới; chủ 
động phát hiện, ngăn chặn, xử lý 
kịp thời các hành vi buôn lậu, vận 
chuyển trái phép qua biên giới các 
loại hàng hóa trong đó có dược 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ 
truyền; phối hợp các bộ, ngành, 
chính quyền các cấp và các lực 
lượng chức năng tuyên truyền vận 
động cư dân vùng biên không 
tham gia vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới. 

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 
biển tăng cường tuần tra kiểm soát 
trên biển, chủ động phối hợp các 
lực lượng chức năng chia sẻ thông 
tin, phát hiện, bắt giữ các đối 
tượng buôn lậu trong đó có hàng 
hóa là dược phẩm, mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng, dược liệu và vị 
thuốc y học cổ truyền qua đường 
biển. 

4. Bộ Công Thương 
a) Chỉ đạo lực lượng Quản lý 

thị trường chủ động xây dựng kế 

hoạch tổng kiểm tra hoạt động 
kinh doanh, kho tàng, nhà xưởng, 
cơ sở sản xuất dược phẩm, mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng, dược 
liệu, vị thuốc y học cổ truyền trên 
toàn quốc, xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm về sản xuất, 
buôn bán hàng giả, về nguồn gốc 
xuất xứ và chất lượng, về xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

b) Tăng cường quản lý giám 
sát về điều kiện hoạt động thương 
mại điện tử các mô hình hoạt động 
kinh doanh dựa trên ứng dụng 
công nghệ số để kinh doanh; chỉ 
đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp 
các cơ quan chức năng, các chủ 
thể quyền, xử lý cá nhân, tổ chức 
sử dụng các trang mạng xã hội 
kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, dược liệu 
và vị thuốc y học cổ truyền giả, 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 
không đảm bảo chất lượng, xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

5. Bộ Tài chính 
a) Chỉ đạo lực lượng Hải quan 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
hoạt động xuất nhập khẩu, đảm 
bảo tuân thủ pháp luật, đặc biệt 
chú ý các lô hàng theo quy định 
phải đảm bảo điều kiện kiểm tra 
chuyên ngành theo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn mới cho thông quan. 
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b) Chỉ đạo Cơ quan Thuế tăng 
cường thanh tra, kiểm tra về chế 
độ kế toán, hóa đơn chứng từ đối 
với các doanh nghiệp nhập khẩu, 
sản xuất, kinh doanh dược phẩm, 
mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 
dược liệu và vị thuốc y học cổ 
truyền có dấu hiệu rủi ro cao về 
thuế, kịp thời phát hiện, xử lý 
nghiêm các trường hợp kê khai 
không đúng, gian lận thuế, trốn 
thuế; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ 
Khoa học và Công nghệ nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ vào xây 
dựng cơ chế quản lý đối với các 
mặt hàng này… (Còn nữa) 

 (Theo thuvienphapluat.vn) 
 

 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Xây dựng chỉ dẫn địa lý 
'Ninh Thuận' cho sản phẩm thịt 
cừu 

Theo thông tin từ Sở KH&CN 
Ninh Thuận, hiện tỉnh Ninh Thuận 
có đàn cừu gần 87 ngàn con, theo 
quy hoạch của ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
đến năm 2020 lên 190.000 con. 
Thịt cừu Ninh Thuận được người 
tiêu dùng trong cả nước ưa thích 
và tiêu thụ ngày càng nhiều.  

Phát triển nghề nuôi cừu mang 

lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần 
vào xóa đói, giảm nghèo tại địa 
phương. Xây dựng Chỉ dẫn địa lý 
là việc làm hết sức quan trọng 
trong giai đoạn hiện nay, giúp 
nâng cao giá trị kinh tế cho sản 
phẩm đặc trưng của tỉnh, góp phần 
đưa thịt cừu đến các vùng miền 
trên cả nước, tạo tiền đề cho xuất 
khẩu. 

 
Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thịt 

cừu Ninh Thuận sẽ giúp nâng cao vị thế sản 
phẩm thịt cừu Ninh Thuận. 

Theo tiến sỹ Nguyễn Khắc 
Lâm, Phó Giám đốc Sở KH&CN 
Ninh Thuận, chủ nhiệm Dự án, 
Ninh Thuận có nhiều mặt hàng 
thực phẩm đặc thù, nhưng thịt cừu 
vẫn nổi trội hơn cả. Trải qua hàng 
trăm năm chọn lọc của tự nhiên, 
mới hình thành nên sản phẩm thịt 
cừu Ninh Thuận có hàm lượng 
chất dinh dưỡng cao, được người 
tiêu dùng nhiều nơi biết đến. 

Việc “Xây dựng chỉ dẫn địa lý 
“Ninh Thuận” cho sản phẩm thịt 
cừu” cùng với lập kế hoạch phát 
triển, quảng bá Chỉ dẫn địa lý là 
việc làm hết sức quan trọng trong 
giai đoạn hiện nay, giúp nâng cao 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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giá trị kinh tế cho sản phẩm đặc 
trưng của tỉnh, góp phần đưa thịt 
cừu đến với các vùng miền trên cả 
nước, tạo tiền đề cho xuất khẩu 
trong tương lai. 

Trong quá trình thực hiện dự 
án Xây dựng chỉ dẫn địa lý “Ninh 
Thuận” cho sản phẩm thịt cừu, Sở 
KH&CN Ninh Thuận đã phối hợp 
với Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn các huyện, Hội 
Nông dân các xã tiến hành điều 
tra, thu tập thông tin liên quan tới 
vùng địa danh và uy tín, chất 
lượng của sản phẩm, đánh giá sơ 
bộ giá trị kinh tế cũng như xã hội 
sản phẩm thịt cừu Ninh Thuận; 
hiện trạng chăn nuôi và cung cấp 
thịt cừu.  

Kết quả phân tích cho thấy, 
chất lượng sản phẩm thịt cừu ở 
Ninh Thuận có hàm lượng dinh 
dưỡng cao hơn so với cừu ở nhiều 
nơi khác. Theo các nhà khoa học, 
yếu tố làm nên sản phẩm thịt cừu 
Ninh Thuận đạt chất lượng cao đó 
là nhờ được chăn thả trong môi 
trường tự nhiên với đặc thù khí 
hậu nắng gió quanh năm mà nhiều 
nơi khác không có được. Đây là là 
ý tố quan trọng hàng đầu để Cục 
Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp 
Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
cho sản phẩm. 

Nói về triển vọng của Dự án, 
Tiến sỹ Phạm Khắc Lâm, tin 
tưởng: Dự án đang triển khai đúng 
theo kế hoạch, khi được nghiệm 
thu cấp bộ vào cuối năm nay kết 
quả nghiên cứu sẽ có tác động lớn, 
góp phần nâng cao vị thế sản 
phẩm thịt cừu Ninh Thuận trên thị 
trường trong và ngoài nước, mang 
lại hiệu quả kinh tế cho các hộ 
chăn nuôi và các cơ sở kinh 
doanh, chế bến thực phẩm. 

Dự án tạo điều kiện thuận lợi, 
khuyến khích nông dân tham gia 
thành lập các nhóm, các HTX, chi 
hội và hiệp hội sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm, làm cơ sở ứng 
dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
mới vào phát triển sản xuất. Dự án 
cũng sẽ góp phần nâng cao danh 
tiếng, uy tín, tăng khả năng cạnh 
tranh sản phẩm thịt cừu Ninh 
Thuận trên thị trường; đồng thời, 
thiết lập được kênh tiêu thụ ổn 
định, đưa ngành nuôi cừu trở 
thành ngành mũi nhọn của tỉnh 

(Theo vietq.vn)) 
 

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Ninh 
Bình” cho sản phẩm thịt dê 

Ngày 04/7/2018 vừa qua, Cục 
Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết 
định số 2165/QĐ-SHTT về việc 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ 
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dẫn địa lý số 00067 cho sản phẩm 
thịt dê Ninh Bình. Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh 
Bình là cơ quan quản lý chỉ dẫn 
địa lý này. 

Thịt dê Ninh Bình là thịt dê 
tươi sống hoặc đông lạnh ở các 
dạng: nguyên con; nửa con, ¼ con 
hoặc thịt dê cắt miếng nhỏ có thể 
gắn với xương hoặc đã lọc xương. 
Thịt dê Ninh Bình có độ đàn hồi 
cao, thớ thịt to đều, dài và chắc, sờ 
không dính tay, màu đỏ hồng tươi, 
độ vân bóng và sắc nét, có các vết 
mỡ giắt chạy dọc theo các thớ thịt, 
mùi gây đặc trưng. 

 
Thịt dê Ninh Bình có các chỉ 

tiêu chất lượng như: độ sáng (L*) 
từ 39,26 – 42,97%; độ đỏ (a*) từ 
19,74 – 21,13%; độ vàng (b*) từ 
6,41% - 8,25%. Giá trị pH 1 giờ: 
từ 6,25% - 6,48%; pH 3 giờ: từ 
6,12% - 6,44%; pH 24 giờ: từ 
5,42% - 5,78%. Tỷ lệ mất nước 
bảo quản: từ 1,91% – 2,79%; có 
khả năng giữ nước tốt trong quá 
trình bảo quản, thịt không bị khô 
cứng, giữ được trạng thái mềm và 
ngọt. Tỷ lệ mất nước chế biến: từ 

22,69% - 42,82%; có khả năng giữ 
nước tốt khi kết thúc quá trình chế 
biến. Độ dai: dao động từ 29,50 N 
– 42,82 N. Hàm lượng protein: từ 
22,54 – 24,89%. Hàm lượng vật 
chất khô: từ 23,65% - 27,17%. 
Hàm lượng lipit: từ 1,84% - 
2,59%. Hàm lượng khoáng tổng 
số: từ 0,91% - 1,2%. 

Thịt dê Ninh Bình nổi tiếng 
thơm ngon nhờ các điều kiện độc 
đáo của khu vực địa lý. Khu vực 
địa lý có địa hình đa dạng bao 
gồm các dạng chính như: đồng 
bằng, đồi gò đá phiến, núi đá vôi 
trong đó địa hình núi đá vôi là yếu 
tố đặc thù ảnh hưởng đến chất 
lượng thịt dê Ninh Bình. Khu vực 
địa lý có nền nhiệt cao, nhiệt độ 
trung bình năm đạt 23,3 – 24 oC, 
tổng nhiệt độ năm đạt 8.500oC. 
Lượng mưa tại khu vực địa lý 
phân bố không đồng đều, lượng 
mưa trung bình năm là 1870mm. 
Các yếu tố về mặt khí hậu bao 
gồm nhiệt độ và độ ẩm cao, lượng 
mưa lớn thích hợp cho việc trồng 
các loại cây thức ăn cho dê. Khí 
hậu ôn hòa của khu vực địa lý 
cũng tạo ra nhiều loại rau cỏ và hệ 
thực vật cây lùm bụi phong phú 
làm thức ăn theo mùa cho dê, tạo 
điều kiện thuận lợi cho dê sinh 
trưởng và phát triển. Khu vực địa 
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lý có thảm cây rừng tạp đặc trưng, 
đa dạng các nguồn thức ăn tự 
nhiên cho dê trong đó có hơn 50% 
là cây thuốc quý. Dê Ninh Bình 
được chăn nuôi theo phương thức 
chăn thả tự nhiên, tự do tìm thức 
ăn là các loại thực vật mọc trên 
đồi núi và bãi chăn thả.   

Khu vực địa lý bao gồm các xã 
Gia Hưng, xã Gia Thanh, xã Gia 
Vân, xã Gia Hòa thuộc huyện Gia 
Viễn; xã Ninh Hòa, xã Ninh Hải 
thuộc huyện Hoa Lư; xã Xích 
Thổ, xã Gia Lâm, xã Gia Tường, 
xã Gia Sơn, xã Kỳ Phú thuộc 
huyện Nho Quan; xã Ninh Nhất 
thuộc thành phố Ninh Bình; xã 
Yên Sơn, xã Đông Sơn thuộc 
thành phố Tam Điệp; xã Yên 
Thái, xã Yên Mô thuộc huyện Yên 
Mô, tỉnh Ninh Bình./. 

(Theo most.gov.vn) 
 

 Lễ trao nhãn hiệu nổi tiếng – 
nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 

Lễ trao chứng nhận Nhãn hiệu 
nổi tiếng – Nhãn hiệu canh tranh 
năm 2018 trong khuôn khổ 
“Chương trình tư vấn và bình 
chọn Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn 
hiệu cạnh tranh” năm 2018 diễn 
ra tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ 
– số 8 Huỳnh Thúc Kháng – quận 
Ba Đình – TP Hà Nội. 

Đây là chương trình tư vấn và 
bình chọn thường niên, được tổ 
chức bởi Hội sở hữu trí tuệ Việt 
Nam, nhằm mục đích ghi nhận và 
tôn vinh những doanh nghiệp có 
hoạt động hiệu quả và thương hiệu 
uy tín. Các nhãn hiệu được lựa 
chọn thông qua quá trình nghiên 
cứu với các tiêu chí khắt khe như 
nghiên cứu mức độ nhận biết của 
nhãn hiệu trên phạm vi toàn quốc, 
uy tín của nhãn hiệu hàng hóa, 
quy mô doanh nghiệp, tích cực 
tham gia các chương trình cộng 
đồng. Đây là chương trình bình 
chọn với quy mô lớn, qua đó giúp 
người tiêu dùng lựa chọn được 
những nhãn hiệu có uy tín và sản 
phẩm chất lượng tốt. 

 
Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ 

tầng đô thị UDIC nhận Chứng nhận 
 từ Ban Tổ chức 

Theo đó, Nhãn hiệu được công 
nhận nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn 
hiệu phải thỏa mãn các tiêu chí 
đánh giá theo Điều 75 Luật Sở 
hữu trí tuệ - 2005; ưu tiên trong 
đánh giá Nhãn hiệu gắn trên sản 
phẩm mang tính: Độc đáo, có tốc 
độ phát triển nhanh, mạnh mẽ, ảnh 
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hưởng thị trường cao; là sản phẩm 
xuất khẩu chủ lực; sản phẩm được 
ưa chuộng tại thị trường của các 
nền kinh tế phát triển; cá nhân, 
pháp nhân chủ Nhãn hiệu đạt các 
tiêu chí về năng lực cạnh tranh, 
quản lý chất lượng sản phẩm – 
dịch vụ; sản xuất thân thiện và bảo 
vệ môi trường; thực hiện tốt Luật 
Lao động, chủ động vượt qua khó 
khăn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
thuế; tích cực tham gia các hoạt 
động mang tính xã hội. 

Nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu 
cạnh tranh là danh hiệu dành cho 
những nhãn hiệu tiêu biểu Việt 
Nam trong hội nhập và cạnh tranh 
quốc tế. 

(Theo laodongthudo.vn) 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Hội thảo Định giá tài sản trí 
tuệ trong doanh nghiệp 

Ngày 29/6/2018 vừa qua, tại 
TP. Hồ Chí Minh, Cục SHTT đã tổ 
chức Hội thảo “Định giá tài sản 
trí tuệ trong doanh nghiệp” nhằm 
nâng cao nhận thức của công 
chúng về quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT), đồng thời cung cấp thông 
tin, kiến thức, kỹ năng về định giá 
tài sản trí tuệ phục vụ nghiên cứu 
ứng dụng, thương mại hóa các tài 
sản trí tuệ và phát triển sản xuất 

kinh doanh. 
Phát biểu khai mạc, Phó Cục 

trưởng Cục SHTT Lê Ngọc Lâm 
nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
SHTT trong việc phát triển khoa 
học - công nghệ và kinh tế - xã 
hội. Các tài sản trí tuệ đã trở thành 
công cụ hữu hiệu giúp doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh 
tranh và xa hơn nữa là tạo động 
lực phát triển nền kinh tế của mỗi 
quốc gia. Việc định giá ngày càng 
trở nên quan trọng hơn phục vụ 
các hoạt động thương mại hóa tài 
sản trí tuệ như: chuyển giao ứng 
dụng, góp vốn, nhượng quyền 
thương mại, nhượng quyền 
thương hiệu, mua bán sáp nhập, cổ 
phần hóa, thế chấp ngân hàng ... 

Tuy nhiên, thực tế hoạt động 
định giá vẫn chưa được quan tâm 
đúng mức; còn có ít tổ chức định 
giá có uy tín; những quy định 
pháp luật, kiến thức, kỹ năng về 
định giá tài sản trí tuệ còn chưa 
được phổ biến rộng rãi... Vì thế 
gây không ít khó khăn cho hoạt 
động nghiên cứu, ứng dụng và sản 
xuất, kinh doanh. 

Cục SHTT mong muốn tổ chức 
hội thảo này như một diễn đàn để 
các doanh nghiệp, chuyên gia, các 
cơ quan/ban ngành trao đổi, thảo 
luận về những tồn tại, khó khăn, 
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vướng mắc cả về mặt chính sách, 
quy định pháp luật cũng như thực 
tiễn về định giá tài sản trí tuệ, để 
từ đó đề xuất, đưa ra những giải 
pháp nhằm thúc đẩy phát triển các 
hoạt động thương mại hóa tài sản 
trí tuệ, tạo động lực cho cả hoạt 
động nghiên cứu, sáng tạo lẫn sản 
xuất kinh doanh. 

Cuối cùng, các đại biểu đã thảo 
luận sôi nổi về những giải pháp 
định giá tài sản trí tuệ; cũng như 
chia sẻ tình hình thực tế và các 
chính sách SHTT tại đơn vị mình; 
những khó khăn, vướng mắc và đề 
xuất. Các đại biểu cũng đánh giá 
cao sự kiện này và mong muốn 
Cục SHTT sẽ tiếp tục tổ chức các 
hoạt động tương tự để khơi dậy 
tinh thần đổi mới sáng tạo, phát 
triển KH&CN nội sinh và đặc biệt 
là thương mại hóa tài sản trí tuệ 
trong doanh nghiệp./. 

(Theo most.gov.vn) 
 
 Mumuso Việt Nam bán hơn 
99% hàng Trung Quốc, giả 
hàng Hàn Quốc: Người tiêu 
dùng bị lừa đảo một cách trắng 
trợn? 

Mới đây, Bộ Công Thương đã 
phát đi thông báo về kết quả kiểm 
tra việc chấp hành pháp luật về 
thương mại, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm tại Công ty 
TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso 
Việt Nam. 

 
Một cửa hàng Mumuso tại Việt Nam 

Theo đó, kết luận của Bộ Công 
Thương cho thấy, về nguồn gốc, 
xuất xứ hàng hóa, Mumuso Việt 
Nam kinh doanh 2273 loại hàng 
hóa, tuy nhiên có đến 2257/2273 
(99,3%) loại hàng hóa được nhập 
khẩu từ Trung Quốc, phần còn lại 
được công ty này mua tại các đơn 
vị cung cấp hàng hóa, sản phẩm 
khác trong nước. Nhãn hiệu 
MUMUSOKR đã được đăng ký 
bởi Công ty TNHH 
MUMUSOKR, địa chỉ: 601, 47 
SEJONGDAERO 23-GIL, 
JONGRO-GU, SEOUL (Hàn 
Quốc). Tuy nhiên, công ty sử 
dụng nhãn hiệu MUMUSOKR 
theo ủy quyền của Công ty 
Mumuso Thượng Hải (Trung 
Quốc). Công ty Mumuso Thượng 
Hải là đơn vị có quyền sử dụng và 
quản lý nhãn hiệu MUMUSOKR 
trên toàn cầu theo ủy quyền của 
Công ty TNHH MUMUSOKR.Tại 
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thị trường Hàn Quốc, không có 
chuỗi cửa hàng thương hiệu 
Mumuso. 

Bên cạnh đó, Mumuso Việt 
Nam còn có dấu hiệu vi phạm quy 
định pháp luật về cạnh tranh, cụ 
thể, quảng cáo gây nhầm lẫn về 
nơi sản xuất hàng hóa nhằm cạnh 
tranh không lành mạnh. Quá trình 
kiểm tra cho thấy, việc Công ty sử 
dụng một số nội dung quảng cáo 
công khai tại cửa ra vào địa điểm 
kinh doanh: “Mumuso; Giá chỉ từ 
22.000 đồng; Korea”; sử dụng chữ 
Korea (Hàn Quốc) trên các túi 
đựng sản phẩm là không chính 
xác, có thể khiến khách hàng hiểu 
rằng cửa hàng, người sản xuất, nơi 
sản xuất, xuất xứ, sản phẩm của 
Công ty liên quan đến Korea (Hàn 
Quốc). 

Ngoài ra, Mumuso Việt Nam 
có dấu hiệu vi phạm quy định 
pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. 
Kết quả kiểm tra cho thấy: một số 
mặt hàng có nhãn gốc bằng tiếng 
nước ngoài, có nhãn phụ bằng 
tiếng Việt nhưng có nội dung 
không phù hợp với hồ sơ công bố 
và hồ sơ nhập khẩu. Công ty cũng 
có dấu hiệu vi phạm pháp luật về 
công bố sản phẩm khi có 2 mẫu 
sản phẩm mỹ phẩm được phát 
hiện có nội dung về thành phần 

ghi trên nhãn phụ không phù hợp 
với nội dung về thành phần trong 
hồ sơ công bố. 

 Ngoài ra, Mumuso Việt Nam 
còn có đấu hiệu vi phạm pháp luật 
về thương mại điện tử vì đã không 
cung cấp chính xác thông tin liên 
quan đến trách nhiệm thông báo 
website đến Bộ Công Thương. 
Công ty có dấu hiệu vi phạm các 
quy định pháp luật về thương mại 
khác. Cụ thể, Mumuso Việt Nam 
không thực hiện các thủ tục liên 
quan đến việc đăng ký hoạt động 
nhượng quyền thương mại gắn với 
nhãn hiệu Mumusokr. 

Công ty có hoạt động thương 
mại tại địa chỉ Trụ sở chính nhưng 
không làm thủ tục đăng ký đối với 
địa điểm kinh doanh. Công ty 
không thực hiện thủ tục thông báo 
tổ chức thực hiện khuyến mại đối 
với cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền đối với một số Chương 
trình khuyến mại. Căn cứ kết quả 
kiểm tra, Bộ Công Thương đã chỉ 
đạo các đơn vị chức năng thuộc 
Bộ xem xét, xử lý theo thẩm 
quyền đối với các hành vi có dấu 
hiệu vi phạm pháp luật. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Tổng kiểm tra thị trường 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực 
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phẩm chức năng 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

vừa ký chỉ thị yêu cầu tăng cường 
đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, sản xuất, kinh 
doanh hàng giả, hàng kém chất 
lượng thuộc nhóm hàng dược 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu và vị thuốc y học 
cổ truyền. 

 
Buôn bán hàng lậu về thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm đã được phát hiện. 

Tình hình buôn lậu, gian lận 
thương mại, sản xuất kinh doanh 
hàng giả, hàng kém chất lượng, 
đặc biệt là nhóm hàng mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng, dược liệu 
và vị thuốc y học cổ truyền vẫn 
đang diễn ra rất phức tạp. Tỷ lệ 
phát hiện, xử lý còn thấp, vi phạm 
diễn ra ngày một đa dạng với 
phương thức thủ đoạn tinh vi, 
phạm vi rộng từ thành thị đến 
nông thôn, miền núi.  

Các đối tượng vi phạm đã lợi 
dụng những bất cập về cơ chế 
chính sách, những sơ hở trong 
công tác quản lý và những hạn chế 

của người tiêu dùng để sản xuất, 
phân phối, hình thành các đường 
dây, băng nhóm sản xuất, tiêu thụ 
các mặt hàng nói trên.  

Để kịp thời khắc phục tình 
hình đó, Thủ tướng Chính phủ yêu 
cầu các bộ, ngành, các địa 
phương, các lực lượng chức năng 
phải quán triệt sâu sắc và đề cao 
trách nhiệm trong đấu tranh chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả. Bộ Công an nắm tình 
hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý 
kịp thời những hành vi vi phạm, 
tập trung điều tra, triệt phá đường 
dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, 
kinh doanh hàng giả, hàng không 
đảm bảo chất lượng, đặc biệt là 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, dược liệu và vị thuốc y 
học cổ truyền. 

Riêng Bộ Quốc phòng chỉ đạo 
lực lượng bộ đội biên phòng tăng 
cường kiểm soát người, phương 
tiện xuất cảnh, nhập cảnh; tuần 
tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến 
biên giới, đặc biệt là đường mòn 
lối mở, khu vực cửa khẩu, các kho 
bãi, điểm tập kết hàng hóa ở khu 
vực biên giới. Việc này nhằm phát 
hiện, xử lý kịp thời các hành vi 
buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa, trong đó có dược phẩm, 
mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 
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dược liệu, thuốc y học cổ truyền. 
Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ 

Công Thương chỉ đạo lực lượng 
quản lý thị trường chủ động xây 
dựng kế hoạch tổng kiểm tra hoạt 
động kinh doanh, cơ sở sản xuất 
dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, dược liệu, vị thuốc y 
học cổ truyền trên toàn quốc, xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
về sản xuất, buôn bán hàng giả, về 
nguồn gốc xuất xứ và chất lượng, 
về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Cơ quan này cũng tăng cường 
quản lý giám sát về điều kiện hoạt 
động thương mại điện tử các mô 
hình hoạt động kinh doanh dựa 
trên ứng dụng công nghệ số để 
kinh doanh. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

 Báo động: Hơn 68.000 cơ sở 
vi phạm về an toàn thực phẩm 

Trước đó, vào ngày 16/4/2018, 
Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên 
Thường trực ban Chỉ đạo liên 
ngành Trung ương về an toàn 
thực phẩm Nguyễn Thanh Long đã 
ký ban hành Kế hoạch số 315/KH-
BCĐLNTƯATTP về việc triển 
khai công tác hậu kiểm về an toàn 
thực phẩm năm 2018. 

Theo đó, công tác hậu kiểm 
nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn 

thực phẩm các khâu sản xuất, 
nhập khẩu, lưu thông trên thị 
trường, chú trọng hậu kiểm đối 
với cơ sở có sản phẩm công bố (tự 
công bố, đăng ký bản công bố sản 
phẩm), cơ sở sản xuất, nhập khẩu 
và kinh doanh thực phẩm. Bộ Y tế, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Công Thương và 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần xây 
dựng kế hoạch hậu kiểm bảo đảm 
mục tiêu 100% sản phẩm lưu 
thông trên thị trường phải được 
kiểm tra, giám sát ít nhất 1 
lần/năm về công bố sản phẩm và 
chỉ tiêu an toàn. 

 
Chỉ trong 6 tháng đầu năm cả nước đã có hơn 

68.000 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm 

Thông qua công tác hậu kiểm 
tuyên truyền chính sách pháp 
luật về an toàn thực phẩm, trách 
nhiệm của cơ sở/người sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm trong bảo 
đảm an toàn thực phẩm; phổ biến, 
hướng dẫn thực hiện có hiệu quả 
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

Thực hiện chỉ đạo trên, Thanh 
tra Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra, 
giám sát tình hình an toàn thực 
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phẩm trên địa bàn 63 tỉnh thành 
trong 6 tháng đầu năm 2018. Theo 
đó, Thanh tra Bộ Y tế đã kiểm tra 
351.128 cơ sở, phát hiện 68.362 
cơ sở vi phạm về an toàn thực 
phẩm. Trong đó, phạt tiền 13.017 
cơ sở với số tiền phạt 
35.464.251.000 đồng. Hình thức 
xử phạt bao gồm nhiều hình thức 
khác nhau. Ngoài các hình thức xử 
phạt hành chính, còn áp dụng hình 
thức xử phạt bổ sung và biện pháp 
khắc phục hậu quả, gồm: Đình chỉ 
lưu hành sản phẩm 167 cơ sở; 330 
cơ sở có nhãn phải khắc phục; 
2.822 cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm; 
tiêu hủy 3.121 loại thực phẩm do 
không đảm bảo chất lượng an toàn 
thực phẩm.  

Nguyên nhân xử phạt đều chủ 
yếu tập trung vào các cơ sở thiếu 
thốn về dụng cụ, trang thiết bị, 
điều kiện vệ sinh kém, vi phạm về 
con người. Ngoài các nội dung vi 
phạm chủ yếu trên, một số cơ sở 
còn vi phạm về việc ghi nhãn, 
quảng cáo thực phẩm, thực phẩm 
không đảm bảo chất lượng... 

Tại Cục An toàn thực phẩm, 
trong 6 tháng đầu năm 2018 đơn 
vị cũng đã triển khai 09 đoàn 
thanh tra, kiểm tra về an toàn thực 
phẩm. Theo đó, Cục An toàn thực 
phẩm đã ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 28 cơ sở với 
tổng số tiền phạt là 1.479.310.000 
đồng. 

Để tình trạng vi phạm an toàn 
thực phẩm từ giờ cho tới cuối 
năm, TS Nguyễn Thanh Phong- 
Cục trưởng Cục an toàn thực 
phẩm (Bộ Y tế) cho biết, nhiệm vụ 
chủ yếu của các cơ quan chuyên 
ngành thực phẩm từ nay tới cuối 
năm sẽ tập trung vào công tác hậu 
kiểm theo Nghị định 15/2018/NĐ-
CP quy định chi tiết một số điều 
của Luật ATTP của Chính phủ. 

Theo Cục trưởng Cục an toàn 
thực phẩm, Nghị định này tạo điều 
kiện thông thoáng cho doanh 
nghiệp, cho phép đa số doanh 
nghiệp tự công bố chất lượng sản 
phẩm và triển khai sản xuất và 
phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, 
theo ông Phong, việc công bố phải 
theo ngưỡng an toàn, không phải 
thích công bố là công bố.  

Cục trưởng Cục ATTP cũng 
cho biết, thực hiện chỉ đạo của 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam, Cục đang phối hợp với các 
cơ quan liên quan khẩn trương xây 
dựng dữ liệu quốc gia về ATTP, 
cố gắng hoàn thành trong tháng 6 
năm nay. Dữ liệu này chứa tất cả 
thông tin về cơ sở sản xuất thực 
phẩm trong nước, tất cả sản phẩm 
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đã công bố, cơ sở sản xuất được 
cấp giấy chứng nhận trên địa bàn, 
để người dân biết, theo dõi và lựa 
chọn sản phẩm. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Sẽ xử lý với người đứng đầu 
để “loạn” thị trường dược 
phẩm, mỹ phẩm 

Tình trạng buôn bán hàng giả, 
hàng kém chất lượng, trong lĩnh 
vực dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, mỹ phẩm ở tình trạng báo 
động, gây hoang mang dư luận. 
Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính 
phủ với những yêu cầu cụ thể với 
từng đơn vị phải vào cuộc quyết 
liệt khắc phục tình trạng này. 

Ông Đàm Thanh Thế, Chánh 
Văn phòng, Ban Chỉ đạo quốc 
gia chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả (Ban Chỉ 
đạo 389 quốc gia) đã trao đổi với 
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 
xung quanh vấn đề này. 

Người dân hiện nay lo lắng về 
tình trạng buôn lậu, sản xuất kinh 
doanh hàng giả, hàng kém chất 
lượng với nhóm hàng mỹ phẩm, 
thực phẩm chức năng (TPCN), 
dược liệu và vị thuốc y học cổ 
truyền vẫn đang diễn ra rất phức 
tạp. Ông Đàm Thanh Thế cho 
biết:  Cần phải thẳng thắn thừa 

nhận rằng, tình hình buôn lậu, 
gian lận thương mại, sản xuất kinh 
doanh hàng giả, hàng kém chất 
lượng, đặc biệt là nhóm hàng mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng có 
diễn biến phức tạp từ thời gian 
trước đây. 

 
Ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban 

Chỉ đạo 389 quốc gia 

Thủ tướng thành lập Ban Chỉ 
đạo quốc gia chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả (Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia), phối hợp 
với các bộ, ngành, địa phương 
cũng đã vào cuộc và phát hiện xử 
lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả góp phần 
lành mạnh môi trường phát triển 
kinh tế, bảo vệ người tiêu dùng. 
Tuy nhiên, cần thừa nhận rằng, 
những kết quả làm được vẫn chưa 
đạt yêu cầu thực tế đặt ra. Còn 
nhiều vấn đề về tình trạng buôn 
lậu, đặc biệt gian lận thương mại 
về sở hữu trí tuệ, kể cả các mặt 
hàng có ảnh hưởng đến sức khoẻ 
người tiêu dùng, đòi hỏi lực lượng 
chức năng cần tiếp tục có giải 
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pháp đồng bộ. 
Xác định nhiệm vụ trọng tâm, 

cách đây gần 3 năm, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc (lúc đó là Phó 
Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia) đã có Công điện số 
90 ngày 13/7/2015 về phát động 
cao điểm đấu tranh chống buôn 
lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả 
là dược phẩm, mỹ phẩm, thực 
phẩm chức năng. Công điện 90 
bước đầu nhận diện đấu tranh đạt 
kết quả nhất định, nhiều đường 
dây ổ nhóm kinh doanh hàng giả  
kém chất lượng đã bị xử lý. 

Tính đến tháng 4/2018, đã xử 
lý 12.000 vụ vi phạm, nộp ngân 
sách trên 75 tỷ đồng, trị giá hàng 
hoá vi phạm gần 100 tỷ đồng, 
khởi tố 17 vụ án hình sự với 29 
đối tượng. Kết quả này vẫn chưa 
tương xứng với tình hình diễn 
biến phức tạp hiện nay, lĩnh vực 
này ngày càng tiềm ẩn nhiều thủ 
đoạn tinh vi, phức tạp, cần sự đấu 
tranh lâu dài của các cơ quan chức 
năng. Do đó, Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ-Trưởng 
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trương 
Hoà Bình đã chỉ đạo các đơn vị 
lấy ý kiến xây dựng một Chỉ thị để 
kết nối các bộ, ngành cùng vào 
cuộc đấu tranh quyết liệt hơn 
trong giai đoạn mới. 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ 
đã chính thức ban hành Chỉ thị 
17/CT-TTg ngày 19/6/2018 về 
tăng cường đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, sản xuất, 
kinh doanh hàng giả, hàng kém 
chất lượng thuộc nhóm hàng dược 
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu và vị thuốc y học 
cổ truyền. 

Chỉ thị 17 này bao trùm toàn 
bộ vấn đề liên quan đến chăm sóc 
sức khoẻ người tiêu dùng, trong 
đó Thủ tướng giao cho Văn phòng 
Thường trực Ban Chỉ đạo 389 
cũng như các bộ, ngành đơn vị 
như công an, biên phòng, cảnh sát 
biển, hải quan, quản lý thị trường, 
Bộ Y tế, Thông tin và Truyền 
thông, các địa phương, các tổ chức 
chính trị xã hội… những công 
việc hết sức cụ thể. 

Ông Đàm Thanh Thế cho biết 
thêm: Những nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng buôn lậu hàng giả, 
hàng nhái, kém chất lượng đã tồn 
tại lâu nay, đến nay, khi sự vào 
cuộc của các cơ quan chức năng 
mạnh mẽ hơn, thì các vi phạm lộ 
diện ngày càng nhiều hơn. Chỉ thị 
số 17 của Thủ tướng Chính phủ 
nêu rất đúng về thực trạng bắt giữ 
xử lý vi phạm vẫn còn khá thấp so 
với thực tế vi phạm. Theo tinh 
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thần chung của Chỉ thị, Văn 
phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 
389 quốc gia chủ trì, phối hợp với 
Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành và 
địa phương kiểm tra, đôn đốc các 
bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh 
thực hiện chỉ đạo của Chính phủ.  
Một số đơn vị đã tích cực vào 
cuộc, đặc biệt ở các địa phương 
tình hình kinh doanh sôi động như 
Hà Nội, TPHCM…  

 Mới đây, ngày 6/7, Chi cục 
Quản lý thị trường (QLTT) Hà 
Nội cho biết, chỉ trong 1 ngày 
đồng loạt ra quân kiểm tra 10 
điểm kinh doanh mỹ phẩm trên 
địa bàn Thành phố, các tổ công tác 
QLTT đã phát hiện tạm giữ 2.028 
sản phẩm mỹ phẩm các loại vi 
phạm, tổng trị giá 149 triệu đồng. 
Còn tại TPHCM, 28 đoàn thuộc 
lực lượng QLTT đồng loạt ra quân 
kiểm tra 70 điểm kinh doanh tân 
dược, mỹ phẩm trên địa bàn và 
phát hiện nhiều vi phạm nghiêm 
trọng. 

Cơ quan chức năng đã phát 
hiện số lượng lớn tân dược, đông 
dược với nhãn mác toàn tiếng 
Trung Quốc và cũng không công 
bố tiêu chuẩn chất lượng. Thời 
gian gần đây, các hoạt động kinh 
doanh dược phẩm, thực phẩm 
chức năng, mỹ phẩm không rõ 

cũng khá phổ biến trên mạng 
internet, việc phát hiện xử lý chưa 
được nhiều. 

Ngoài nguyên nhân từ các cơ 
quan chức năng chưa vào cuộc 
thật sự quyết liệt, chúng ta cũng 
cần rà soát, xem lại chế tài xử lý. 
Nếu chế tài xử lý quá nhẹ, các cơ 
sở vi phạm chủ yếu chỉ phạt hành 
chính vài chục triệu so với mức 
siêu lợi nhuận trong sản xuất kinh 
doanh các mặt hàng giả kém chất 
lượng là chưa thích đáng. Văn 
phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia 
cũng tham mưu đề nghị với các cơ 
quan chức năng ban hành các 
chính sách phù hợp để phát hiện 
xử lý, từ đó có đủ sức răn đe các 
đối tượng vi phạm. 

Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 
quốc gia đang tích cực đôn đốc 
các đơn vị triển khai Chỉ thị 17 
của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, 
ngành, địa phương đang tích cực 
xây dựng kế hoạch triển khai để 
thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. Văn phòng Ban 
Chỉ đạo 389 quốc gia luôn có 
đường dây nóng 24/24 để mọi 
người dân có thể cung cấp, chia sẻ 
thông tin về những vụ việc vi 
phạm để cơ quan chức năng kịp 
thời xử lý.  

(Tổng hợp) 


