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VIỆT NAM ĐẶC BIỆT QUAN 
TÂM ĐẾN BẢO HỘ VÀ THỰC 
THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh đã có 
buổi tiếp ông Daren Tang - Tổng 
Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ 
(SHTT)Singapore diễn ra vào sáng 
5/9/2016 tại Hà Nội. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chia sẻ, 

hiện nay Chính phủ Việt Nam rất 
quan tâm thúc đẩy phát triển lĩnh vực 
SHTT, đặc biệt là vấn đề bảo hộ và 
thực thi SHTT. Thời gian qua Việt 
Nam đã làm tốt lĩnh vực SHTT, có 
nhiều địa phương, doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân đã được hưởng lợi từ 
sự tạo điều kiện của CụcSHTT. Nhìn 
vào điều kiện kinh tế xã hội sắp tới và 
đẩy mạnh phát triển kinh tế dựa trên 
nguồn nhân lực chất lượng cao và 
KH&CN, yêu cầu và thách thức đối 
với SHTT trong thời gian tới sẽ cao. 
Hiện, số bằng sáng chế và giải pháp 
hữu ích được bảo hộ chỉ khoảng 10% 

nội địa Việt Nam còn lại là của FDI 
và các thành phần kinh tế khác. 

“Phía Singapore cũng đã có những 
đề xuất cụ thể về hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như 
hoạt động đổi mới sáng tạo trong điều 
kiện các quốc gia như Việt Nam. 
Trong giai đoạn vừa qua, nhiều nhóm 
khởi nghiệp ở Việt Nam nhưng lại 
tận dụng được hạ tầng và điều kiện 
thuận lợi của Singapore. Đó là những 
tri thức kinh nghiệm quan trọng 
mong phía Singapore giúp đỡ Việt 
Nam đẩy mạnh các hoạt động đổi 
mới sáng tạo trong thời gian sắp tới”, 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho hay. 

Ông Daren Tang chia sẻ, để thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo, điều quan trọng 
là có chính sách phát triển SHTT tốt. 
“Chúng tôi có thể chia sẻ kinh 
nghiệm cho Việt Nam nhưng đồng 
thời cũng học tập được nhiều từ Việt 
Nam, bởi có hai mảng các bạn đang 
làm rất tốt. Thứ nhất, cơ quan SHTT 
quốc gia của Việt Nam được quản lý 
bởi bộ phụ trách về đổi mới sáng tạo 
- Bộ KH&CN. Còn ở Singapore, cơ 
quan SHTT trực thuộc Bộ Tư pháp. 
Thứ hai, Bộ KH&CN đã lập Viện 
Khoa học SHTT, chứng tỏ từ vài năm 
trước, Việt Nam đã xác định SHTT 
không đơn thuần là xác lập quyền 
hợp pháp của các đối tượng SHTT, 
mà đã tính đến khía cạnh thương mại 
hóa của SHTT” - ông Tang nói. Tại 
buổi làm việc này, ông Daren Tang 
đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm của 
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trọng”. Cũng theo Thứ trưởng 
Nguyễn Thành Hưng, 2 đối tượng 
cần đặc biệt quan tâm tham dự các 
hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế 
gồm: các cán bộ trực tiếp làm công 
tác xây dựng chính sách và các doanh 
nghiệp. 

Đây là hội nghị đầu tiên trong 
chuỗi 9 hội nghị tập huấn về hội nhập 
quốc tế trong lĩnh vực TT&TT và dự 
kiến triển khai từ nay đến cuối năm 
2016 nhằm thực hiện Quyết định số 
1107 ngày 28/6/2016. Dự kiến 9 hội 
nghị sẽ được tổ chức tại Hà Nội, 
Quảng Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng, 
Thừa Thiên Huế, Bến Tre, Cần Thơ, 
TP.HCM. 

(Theo khoahocvaphattrien.vn) 
 

CHỐNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ: TĂNG CƯỜNG 
PHỐI HỢP THỰC THI 

Thực trạng xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam hiện 
đang được báo động, diễn ra ngày 
càng nhiều. Do đó, sự phối hợp giữa 
các Bộ, ngành, các lực lượng liên 
quan là rất cần thiết để góp phần 
nâng cao hoạt động thực thi quyền 
SHTT tại Việt Nam. 

Theo ông Trần Minh Dũng - Chánh 
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ 
khẳng định, công tác phối hợp giữa 
các Bộ, ngành thời gian qua đã góp 
phần tích cực trong việc ngăn chặn và 
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 
về SHTT. Điển hình của công tác 

phối hợp này là 9 Bộ, ngành đã cùng 
ký kết tham gia Chương trình phối 
hợp hành động phòng và chống xâm 
phạm quyền SHTT giai đoạn 2012-
2015 (Chương trình 168). Theo đó, 
các Bộ, ngành là thành viên của 
Chương trình 168 đã trình Quốc hội 
ban hành 4 luật, trình Chính phủ ban 
hành 16 nghị định và trực tiếp ban 
hành 16 thông tư liên quan đến bảo 
hộ quyền SHTT. Đánh giá về thực 
trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm 
quyền SHTT tràn lan như hiện nay, 
lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) 
đã đưa ra nhiều nguyên nhân khách 
quan như phương thức, thủ đoạn tinh 
vi, nhưng một trong những nguyên 
nhân chủ quan, có thể khắc phục 
được là việc thờ ơ của chính các DN. 

Biểu hiện như ở chợ, trung tâm 
thương mại vùng  biên và cả thị 
trường nội địa hàng giả, hàng vi 
phạm SHTT hiện đang được bày bán 
công khai. Để ngăn chặn các mặt 
hàng này, bên cạnh sự vào cuộc của 
lực lượng chức năng ở nội địa, cũng 
cần tăng cường kiểm soát, “bịt chặt” 
ngay từ biên giới. Đơn cử như thương 
hiệu mì chính Miwon, để chống hàng 
giả tại Việt Nam, DN thường xuyên 
thay đổi bao bì 6 tháng/lần. Tuy 
nhiên, chỉ được một thời gian, bao bì 
mì chính Miwon lại bị làm giả, gây 
thiệt hại cho DN và người tiêu 
dùng.Theo thống kê, trong giai đoạn 
2012-2015, các lực lượng chức năng 
của các Bộ, ngành đã chủ trì, phối 
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hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra 
25.966 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm 
quyền SHTT, sản xuất, buôn bán 
hàng giả. Qua đó, đã xử lý vi phạm 
hành chính 25.543 vụ việc, trong đó 
cảnh cáo 68 vụ việc; phạt tiền 23.197 
vụ việc với tổng số tiền phạt gần 97 
tỷ đồng, khởi tố 381 vụ với 553 bị 
can, xét xử 55 vụ (12 vụ án hình sự). 
Đơn cử trên địa bàn TP. Hà Nội, tính 
từ ngày 20-12-2014 đến 31-7-2016, 
lực lượng Quản lý thị trường đã phát 
hiện 1.885 vụ hàng giả, hàng xâm 
phạm quyền SHTT; thu nộp vào ngân 
sách Nhà nước hơn 33,5 tỷ đồng.  

Trong tiến trình hội nhập, DN Việt 
phải bước vào môi trường cạnh tranh 
khốc liệt hơn. Tuy nhiên, không ít 
DN còn lúng túng trong giải quyết 
các vấn đề liên quan đến xác lập, bảo 
vệ, khai thác thương mại quyền 
SHTT. Theo Cục Cảnh sát kinh tế - 
Bộ Công an, với đặc điểm và tính 
chất phức tạp trong công tác phát 
hiện điều tra và xử lý, đòi hỏi lực 
lượng thực thi quyền SHTT phải phối 
hợp chặt chẽ và phải có kế hoạch lâu 
dài giữa các ngành để tiến hành các 
đợt kiểm tra trọng điểm, trên phạm vi 
rộng. Bên cạnh đó, các cơ quan trong 
nước cần tích cực phối hợp với cảnh 
sát các nước, nhất là các nước có 
chung đường biên giới với Việt Nam 
trong việc điều tra, khám phá những 
vụ án về xâm phạm quyền SHTT. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đang 
đẩy mạnh việc xây dựng chương trình 

168 giai đoạn 2016-2020 góp phần 
nâng cao hiệu quả thực thi quyền 
SHTT và khẳng định sự nỗ lực của 
Việt Nam trong việc thực hiện cam 
kết quốc tế về SHTT. 

(Tổng hợp) 
 
 

 
 
 

DOANH NGHIỆP GẶP NHIỀU 
KHÓ KHĂN KHI ĐĂNG KÝ 
NHÃN HIỆU 

Trao đổi với báo chí bên lề hội 
thảo “Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại 
các nước ASEAN trong quá trình hội 
nhập cộng đồng kinh tế AEC”, luật 
sư Phạm Thị Thoa thuộc văn phòng 
luật sư Apolat Legal, cho rằng, hiện 
có hai vấn đề chính khiến doanh 
nghiệp gặp khó trong quá trình đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu. 

Thứ nhất là thông tin về những hồ 
sơ đã nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu được cập nhật khá chậm. Khi tra 
cứu nhãn hiệu trên trang web của Cục 
Sở hữu trí tuệ, nhiều doanh nghiệp 
thấy tên của mình không bị trùng, và 
yên tâm đăng ký. Tuy vậy, có thể một 
doanh nghiệp khác đã đăng ký nhãn 
hiệu đó từ 1, 2 ngày trước nhưng 
thông tin chưa được cập nhật. Một 
năm sau, doanh nghiệp này mới được 
biết nhãn hiệu của họ bị từ chối vì 
trùng tên thì họ đã phát triển, quảng 
bá thương hiệu trên thị trường rồi, 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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điều này gây tổn thất rất lớn. “Nếu 
doanh nghiệp biết sớm hơn thì đã có 
thể thay tên nhãn hiệu và có hướng 
phát triển khác”, bà Thoa nói. 

Thứ hai theo Bà Thoa là quy định 
về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu còn khá 
cứng nhắc. Cụ thể, theo Luật SHTT, 
khi hai doanh nghiệp cùng đăng ký 
một nhãn hiệu và nộp đơn trong cùng 
một ngày, nếu hai doanh nghiệp này 
không thỏa thuận được quyền sử 
dụng chung thì nhãn hiệu đó sẽ bị bác 
bỏ. 

Trên thực tế, nếu trong hai doanh 
nghiệp có một doanh nghiệp đã hoạt 
động từ nhiều năm trước và đã có 
danh tiếng trên thị trường nhưng chưa 
đăng ký bảo hộ, còn một doanh 
nghiệp chỉ mới hoạt động và có ý đồ 
cạnh tranh không lành mạnh với 
doanh nghiệp kia nên đã dùng trùng 
tên, trong trường hợp này, nếu bác bỏ 
nhãn hiệu thì sẽ gây mất mát lớn đối 
với doanh nghiệp vậy nên có quy 
định hướng dẫn giúp doanh nghiệp 
hoạt động lâu năm có quyền ưu tiên 
hơn những doanh nghiệp mới khi 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. 

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước 
ngoài cũng gặp nhiều vướng mắc. 
Theo đại diện công ty NutiFood, việc 
đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài rất 
khó khăn do thiếu thông tin hướng 
dẫn về pháp luật của các nước sở tại, 
thiếu nguồn tra cứu thông tin chuyên 
môn; doanh nghiệp không nắm được 
nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu 

sau khi được cấp dẫn đến dễ bị mất 
quyền. Đồng thời, việc đăng ký cũng 
gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các 
đại diện sở hữu công nghiệp. 

Ông Trần Giang Khuê, Phó trưởng 
Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí 
tuệ tại TP Hồ Chí Minh, cho biết bảo 
hộ nhãn hiệu chỉ có tính chất lãnh thổ 
nên các doanh nghiệp muốn xuất 
khẩu, vươn ra thị trường thế giới thì 
nhãn hiệu phải được xác lập quyền tại 
quốc gia sở tại và tại các quốc gia 
mục tiêu. 

Chỉ riêng trong khối ASEAN, hệ 
thống pháp luật của các nước không 
đồng đều. Các nước như Singapore, 
Thái Lan… có chính sách, quy định 
đăng ký SHTT chặt chẽ, nhưng tại 
một số nước khác thì hệ thống pháp 
luật còn lỏng lẻo, chưa hoàn thiện. 

Hiện nay cũng chỉ có năm nước 
ASEAN tham gia vào hệ thống 
Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu 
là Việt Nam, Lào, Campuchia, 
Singapore, và Philippines. Tại những 
nước còn lại, doanh nghiệp nếu muốn 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đều phải 
làm thủ tục trực tiếp tại nước đó. 

 (Theo thời báo kinh tế SG) 
 

CHỦ THỂ QUYỀN PHẢI CÓ 
TRÁCH NHIỆM VỚI SẢN PHẨM 
CỦA MÌNH 

Theo ông Phạm Văn Toàn, Phó 
chánh Thanh tra Bộ KH&CN cho 
biết, trước tình trạng xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) diễn ra 



ph
càng tinh vi,
nâng cao trách nhi
SHTT là m
quan tr
quy

SHTT hi
bi
ho
th
Thanh tra, Qu
quan, Công an, Tòa án và 
nhân dân các t
nh
năng, thông qua công tác thanh tra, 
ki
SHTT, chúng tôi đ
động phổ biến kiến thức 
dục, răn đe, ngăn chặn các h
ph
quy
quy
ph
kinh doanh và thu hút đ
ho
xử lý h
hi
th

phức tạp với nhiều thủ đoạn ng
càng tinh vi,
nâng cao trách nhi
SHTT là m
quan tr
quyền SHTT hiện nay.

Về mặt hiệu quả thực thi quyền 
SHTT hi
biết: “
hoạt động
thực hiện bởi các c
Thanh tra, Qu
quan, Công an, Tòa án và 
nhân dân các t
những nỗ lực của các c
năng, thông qua công tác thanh tra, 
kiểm tra v
SHTT, chúng tôi đ
động phổ biến kiến thức 

ục, răn đe, ngăn chặn các h
phạm pháp luật về SHTT, bảo vệ 
quyền, lợi
quyền, ng
phần l
kinh doanh và thu hút đ
hoạt động sáng tạo. Tuy nhi

ử lý h
hiện nay vẫn c
thức ch

ức tạp với nhiều thủ đoạn ng
càng tinh vi,
nâng cao trách nhi
SHTT là m
quan trọng trong công tác bảo vệ 

ền SHTT hiện nay.

ề mặt hiệu quả thực thi quyền 
SHTT hiện nay ở n

“Theo
ạt động 
ực hiện bởi các c

Thanh tra, Qu
quan, Công an, Tòa án và 
nhân dân các t

ững nỗ lực của các c
năng, thông qua công tác thanh tra, 

ểm tra v
SHTT, chúng tôi đ
động phổ biến kiến thức 

ục, răn đe, ngăn chặn các h
ạm pháp luật về SHTT, bảo vệ 

ền, lợi 
ền, ngư

ần làm lành m
kinh doanh và thu hút đ

ạt động sáng tạo. Tuy nhi
ử lý hành vi xâm ph
ện nay vẫn c
ức chưa đáp 

ức tạp với nhiều thủ đoạn ng
càng tinh vi, thì vi
nâng cao trách nhi
SHTT là một trong những y

ọng trong công tác bảo vệ 
ền SHTT hiện nay.

ề mặt hiệu quả thực thi quyền 
ện nay ở n

Theo quy đ
 thực thi quyền SHTT đ

ực hiện bởi các c
Thanh tra, Quản lý thị tr
quan, Công an, Tòa án và 
nhân dân các t

ững nỗ lực của các c
năng, thông qua công tác thanh tra, 

ểm tra và x
SHTT, chúng tôi đ
động phổ biến kiến thức 

ục, răn đe, ngăn chặn các h
ạm pháp luật về SHTT, bảo vệ 

 ích h
ười ti

àm lành m
kinh doanh và thu hút đ

ạt động sáng tạo. Tuy nhi
ành vi xâm ph

ện nay vẫn c
ưa đáp 

ức tạp với nhiều thủ đoạn ng
thì vi

nâng cao trách nhiệm thực thi quyền 
ột trong những y

ọng trong công tác bảo vệ 
ền SHTT hiện nay.

ề mặt hiệu quả thực thi quyền 
ện nay ở n

quy định của Luật SHTT, 
ực thi quyền SHTT đ

ực hiện bởi các c
ản lý thị tr

quan, Công an, Tòa án và 
nhân dân các tỉnh, th

ững nỗ lực của các c
năng, thông qua công tác thanh tra, 

à xử lý vi phạm quyền 
SHTT, chúng tôi đ
động phổ biến kiến thức 

ục, răn đe, ngăn chặn các h
ạm pháp luật về SHTT, bảo vệ 

ích hợp pháp của chủ thể 
êu dùng và xã h

àm lành mạnh hoá môi tr
kinh doanh và thu hút đ

ạt động sáng tạo. Tuy nhi
ành vi xâm ph

ện nay vẫn còn g
ưa đáp ứng 

ức tạp với nhiều thủ đoạn ng
thì việc chủ thể quyền 

ệm thực thi quyền 
ột trong những y

ọng trong công tác bảo vệ 
ền SHTT hiện nay. 

ề mặt hiệu quả thực thi quyền 
ện nay ở nước ta ông cho 

ịnh của Luật SHTT, 
ực thi quyền SHTT đ

ực hiện bởi các cơ quan bao g
ản lý thị tr

quan, Công an, Tòa án và 
ỉnh, thành ph

ững nỗ lực của các c
năng, thông qua công tác thanh tra, 

ử lý vi phạm quyền 
SHTT, chúng tôi đã lồng ghép 
động phổ biến kiến thức 

ục, răn đe, ngăn chặn các h
ạm pháp luật về SHTT, bảo vệ 

ợp pháp của chủ thể 
êu dùng và xã h

ạnh hoá môi tr
kinh doanh và thu hút đ

ạt động sáng tạo. Tuy nhi
ành vi xâm phạm quyền SHTT 

òn gặp nhiều thách 
ứng được y

ức tạp với nhiều thủ đoạn ng
ệc chủ thể quyền 
ệm thực thi quyền 

ột trong những y
ọng trong công tác bảo vệ 

ề mặt hiệu quả thực thi quyền 
ớc ta ông cho 

ịnh của Luật SHTT, 
ực thi quyền SHTT đ

ơ quan bao g
ản lý thị trường, Hải 

quan, Công an, Tòa án và 
ành ph

ững nỗ lực của các cơ quan ch
năng, thông qua công tác thanh tra, 

ử lý vi phạm quyền 
ồng ghép 

động phổ biến kiến thức SHTT
ục, răn đe, ngăn chặn các h
ạm pháp luật về SHTT, bảo vệ 

ợp pháp của chủ thể 
êu dùng và xã h

ạnh hoá môi tr
kinh doanh và thu hút đầu tư vào các 

ạt động sáng tạo. Tuy nhi
ạm quyền SHTT 
ặp nhiều thách 
ợc yêu c

SỞ H

ức tạp với nhiều thủ đoạn ng
ệc chủ thể quyền 
ệm thực thi quyền 

ột trong những yêu c
ọng trong công tác bảo vệ 

 
ề mặt hiệu quả thực thi quyền 

ớc ta ông cho 
ịnh của Luật SHTT, 

ực thi quyền SHTT đ
ơ quan bao g

ờng, Hải 
quan, Công an, Tòa án và Ủy ban 

ành phố. 
ơ quan ch

năng, thông qua công tác thanh tra, 
ử lý vi phạm quyền 

ồng ghép 
SHTT, giáo 

ục, răn đe, ngăn chặn các hành vi vi 
ạm pháp luật về SHTT, bảo vệ 

ợp pháp của chủ thể 
êu dùng và xã hội, góp 

ạnh hoá môi trư
ư vào các 

ạt động sáng tạo. Tuy nhiên, vi
ạm quyền SHTT 
ặp nhiều thách 

êu cầu bảo 

HỮU

ức tạp với nhiều thủ đoạn ngày 
ệc chủ thể quyền 
ệm thực thi quyền 

êu cầu 
ọng trong công tác bảo vệ 

 
ề mặt hiệu quả thực thi quyền 

ớc ta ông cho 
ịnh của Luật SHTT, 

ực thi quyền SHTT được 
ơ quan bao gồm: 

ờng, Hải 
Ủy ban 

. Với 
ơ quan chức 

năng, thông qua công tác thanh tra, 
ử lý vi phạm quyền 

ồng ghép hoạt
, giáo 

ành vi vi 
ạm pháp luật về SHTT, bảo vệ 

ợp pháp của chủ thể 
ội, góp 

ường 
ư vào các 

ên, việc 
ạm quyền SHTT 
ặp nhiều thách 

ầu bảo 

ỮU TRÍ
 

ày 
ệc chủ thể quyền 
ệm thực thi quyền 

ầu 
ọng trong công tác bảo vệ 

ề mặt hiệu quả thực thi quyền 
ớc ta ông cho 

ịnh của Luật SHTT, 
ợc 

ồm: 
ờng, Hải 

Ủy ban 
ới 
ức 

năng, thông qua công tác thanh tra, 
ử lý vi phạm quyền 

ạt 
, giáo 

ành vi vi 
ạm pháp luật về SHTT, bảo vệ 

ợp pháp của chủ thể 
ội, góp 

ờng 
ư vào các 

ệc 
ạm quyền SHTT 
ặp nhiều thách 

ầu bảo 

                      

Í TUỆ

hộ quyền SHTT một cách hiệu quả 
trước các h
một gia tăng v

Ông c
SHTT khi b
nhiều đ
tham gia đ
chính b
trí tu
các tài s
phát hi
quyền SHTT của m
nghĩa vụ thu thập chứng cứ để cung 
cấp cho c
yêu c
hành xác minh x
nay có tình tr
xâm ph
lại không tích cực tham gia để bảo vệ 
quyền lợi của chính m
do th
hưởng đến chiến l
sợ ngư
hàng 
lựa chọn h

Một số DN n
có đại diện tại Việt Nam n
thông tin v
vệ tài s
DN c
trọng về bảo vệ quyền SHTT, khi 
quyền SHTT đ
độc quyền sử dụng v
cấm ng
quyền của m

Bên c
đầy đủ theo quy định của pháp luật 

                      

Ệ- 6 

ộ quyền SHTT một cách hiệu quả 
ớc các h

ột gia tăng v
Ông cũng cho biết th

SHTT khi b
ều đơn v

tham gia đ
chính bản thân của 
trí tuệ là tài s
các tài s
phát hiện có h

ền SHTT của m
ĩa vụ thu thập chứng cứ để cung 

ấp cho c
yêu cầu các c
hành xác minh x
nay có tình tr
xâm phạm, nhiều đ
ại không tích cực tham gia để bảo vệ 

ền lợi của chính m
do thủ tục phiền phức hoặc ảnh 

ởng đến chiến l
người ti

hàng giả, h
ựa chọn h

ột số DN n
ại diện tại Việt Nam n

thông tin v
ài sản SHTT của chính m

DN cần nhận thức đ
ọng về bảo vệ quyền SHTT, khi 

ền SHTT đ
ộc quyền sử dụng v
ấm ngư

ền của m
Bên cạnh việc bảo hộ quyền SHTT 

ầy đủ theo quy định của pháp luật 

                      

 

ộ quyền SHTT một cách hiệu quả 
ớc các hành vi xâm ph

ột gia tăng v
ũng cho biết th

SHTT khi b
ơn vị 

tham gia để bảo vệ quyền lợi cho 
ản thân của 
à tài s

các tài sản thông th
ện có h

ền SHTT của m
ĩa vụ thu thập chứng cứ để cung 

ấp cho cơ quan th
ầu các c

hành xác minh x
nay có tình tr

ạm, nhiều đ
ại không tích cực tham gia để bảo vệ 

ền lợi của chính m
ủ tục phiền phức hoặc ảnh 

ởng đến chiến l
ời tiêu dùng nghe thông tin v
ả, hàng nhái s

ựa chọn hàng
ột số DN n
ại diện tại Việt Nam n

thông tin về vi phạm. Do đó, để bảo 
ản SHTT của chính m

ần nhận thức đ
ọng về bảo vệ quyền SHTT, khi 

ền SHTT đ
ộc quyền sử dụng v

ười khác xâm phạm đến 
ền của mình trên c

ạnh việc bảo hộ quyền SHTT 
ầy đủ theo quy định của pháp luật 

                      

ộ quyền SHTT một cách hiệu quả 
ành vi xâm ph

ột gia tăng và ph
ũng cho biết th

SHTT khi bị xâm phạm cũng có 
ị bị hại

ể bảo vệ quyền lợi cho 
ản thân của 
à tài sản vô h
ản thông th

ện có hành vi xâm ph
ền SHTT của m
ĩa vụ thu thập chứng cứ để cung 

ơ quan th
ầu các cơ quan th

hành xác minh xử lý. Tuy nhi
nay có tình trạng khi quyền SHTT bị 

ạm, nhiều đ
ại không tích cực tham gia để bảo vệ 

ền lợi của chính m
ủ tục phiền phức hoặc ảnh 

ởng đến chiến l
êu dùng nghe thông tin v
àng nhái s

àng hóa khác.
ột số DN nước ngo
ại diện tại Việt Nam n

ề vi phạm. Do đó, để bảo 
ản SHTT của chính m

ần nhận thức đ
ọng về bảo vệ quyền SHTT, khi 

ền SHTT đã đư
ộc quyền sử dụng v

ời khác xâm phạm đến 
ình trên c

ạnh việc bảo hộ quyền SHTT 
ầy đủ theo quy định của pháp luật 

                      Số 187 

ộ quyền SHTT một cách hiệu quả 
ành vi xâm ph

à phức tạp”.
ũng cho biết th

ị xâm phạm cũng có 
ị hại không tích c

ể bảo vệ quyền lợi cho 
ản thân của họ bởi 

ản vô h
ản thông thư

ành vi xâm ph
ền SHTT của mình, DN ph
ĩa vụ thu thập chứng cứ để cung 

ơ quan thực thi v
ơ quan th
ử lý. Tuy nhi

ạng khi quyền SHTT bị 
ạm, nhiều đơn v

ại không tích cực tham gia để bảo vệ 
ền lợi của chính mình, vì cho r

ủ tục phiền phức hoặc ảnh 
ởng đến chiến lược kinh doanh; lo 

êu dùng nghe thông tin v
àng nhái s

hóa khác.
ớc ngo

ại diện tại Việt Nam n
ề vi phạm. Do đó, để bảo 

ản SHTT của chính m
ần nhận thức đ

ọng về bảo vệ quyền SHTT, khi 
được bảo hộ th

ộc quyền sử dụng và có quy
ời khác xâm phạm đến 

ình trên cơ s
ạnh việc bảo hộ quyền SHTT 

ầy đủ theo quy định của pháp luật 

ố 187 

ộ quyền SHTT một cách hiệu quả 
ành vi xâm ph

ức tạp”. 
ũng cho biết thêm v

ị xâm phạm cũng có 
không tích c

ể bảo vệ quyền lợi cho 
ọ bởi 

ản vô hình, c
ường khác, khi 

ành vi xâm ph
ình, DN ph

ĩa vụ thu thập chứng cứ để cung 
ực thi v

ơ quan thực thi t
ử lý. Tuy nhi

ạng khi quyền SHTT bị 
ơn vị, DN bị hại 

ại không tích cực tham gia để bảo vệ 
ình, vì cho r

ủ tục phiền phức hoặc ảnh 
ợc kinh doanh; lo 

êu dùng nghe thông tin v
àng nhái sẽ chuyển sang 

hóa khác. 
ớc ngoài có th

ại diện tại Việt Nam nên chưa có 
ề vi phạm. Do đó, để bảo 

ản SHTT của chính m
ần nhận thức được t

ọng về bảo vệ quyền SHTT, khi 
ợc bảo hộ th

à có quy
ời khác xâm phạm đến 

ơ sở luật pháp. 
ạnh việc bảo hộ quyền SHTT 

ầy đủ theo quy định của pháp luật 

ố 187 - 9/2016

ộ quyền SHTT một cách hiệu quả 
ành vi xâm phạm ngày 

 
êm về quyền 

ị xâm phạm cũng có 
không tích c

ể bảo vệ quyền lợi cho 
ọ bởi do tài s

ình, cũng nh
ờng khác, khi 

ành vi xâm phạm đến 
ình, DN ph

ĩa vụ thu thập chứng cứ để cung 
ực thi và có đơn 

ực thi t
ử lý. Tuy nhiên, hi

ạng khi quyền SHTT bị 
ị, DN bị hại 

ại không tích cực tham gia để bảo vệ 
ình, vì cho r

ủ tục phiền phức hoặc ảnh 
ợc kinh doanh; lo 

êu dùng nghe thông tin v
ẽ chuyển sang 

ài có thể ch
ên chưa có 

ề vi phạm. Do đó, để bảo 
ản SHTT của chính mình, các 

c tầm quan 
ọng về bảo vệ quyền SHTT, khi 

ợc bảo hộ thì 
à có quyền ngăn 

ời khác xâm phạm đến 
ở luật pháp. 

ạnh việc bảo hộ quyền SHTT 
ầy đủ theo quy định của pháp luật 

9/2016

ộ quyền SHTT một cách hiệu quả 
m ngày 

ề quyền 
ị xâm phạm cũng có 

không tích cực 
ể bảo vệ quyền lợi cho 

o tài sản 
ũng nh

ờng khác, khi 
ạm đến 

ình, DN phải có 
ĩa vụ thu thập chứng cứ để cung 

à có đơn 
ực thi tiến 

ên, hiện 
ạng khi quyền SHTT bị 

ị, DN bị hại 
ại không tích cực tham gia để bảo vệ 

ình, vì cho rằng 
ủ tục phiền phức hoặc ảnh 

ợc kinh doanh; lo 
êu dùng nghe thông tin v

ẽ chuyển sang 

ể chưa 
ên chưa có 

ề vi phạm. Do đó, để bảo 
ình, các 

ầm quan 
ọng về bảo vệ quyền SHTT, khi 

ì được 
ền ngăn 

ời khác xâm phạm đến 
ở luật pháp. 

ạnh việc bảo hộ quyền SHTT 
ầy đủ theo quy định của pháp luật 

9/2016 

ộ quyền SHTT một cách hiệu quả 
m ngày 

ề quyền 
ị xâm phạm cũng có 

ực 
ể bảo vệ quyền lợi cho 

ản 
ũng như 

ờng khác, khi 
ạm đến 

ải có 
ĩa vụ thu thập chứng cứ để cung 

à có đơn 
ến 
ện 

ạng khi quyền SHTT bị 
ị, DN bị hại 

ại không tích cực tham gia để bảo vệ 
ằng 

ủ tục phiền phức hoặc ảnh 
ợc kinh doanh; lo 

êu dùng nghe thông tin về 
ẽ chuyển sang 

ưa 
ên chưa có 

ề vi phạm. Do đó, để bảo 
ình, các 

ầm quan 
ọng về bảo vệ quyền SHTT, khi 

ợc 
ền ngăn 

ời khác xâm phạm đến 
ở luật pháp.  

ạnh việc bảo hộ quyền SHTT 
ầy đủ theo quy định của pháp luật 



                      Số 187 - 9/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ- 7 
 

nhằm khuyến khích các hoạt động 
sáng tạo và bảo hộ thành quả của lao 
động sáng tạo thì thực thi hiệu quả 
quyền SHTT nhằm bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của chủ thể quyền, 
người tiêu dùng và cho xã hội, góp 
phần làm lành mạnh hoá môi trường 
kinh doanh và thu hút các nguồn đầu 
tư vào hoạt động sáng tạo. Tuy nhiên, 
để đạt được các mục tiêu trên, bên 
cạnh sự nỗ lực của các cơ quan Chính 
phủ thì sự tham gia tích cực và chủ 
động của các DN (chủ thể quyền) 
cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. 

Ông Phạm Văn Toàn cũng đã đưa 
ra được một số giải pháp để giải 
quyết vấn đề: “Hiện nay về khía cạnh 
luật pháp thì Việt Nam đã có đầy đủ 
các quy định để xử lý đối với tất cả 
các hành vi xâm phạm quyền SHTT”. 
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 
và yêu cầu của chủ thể quyền, các 
hành vi vi phạm có thể bị xử lý bằng 
biện pháp hành chính, dân sự hoặc 
hình sự. Tại biên giới thì có biện 
pháp kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu liên quan đến quyền 
SHTT. 

Là cơ quan được phân công thực 
hiện quản lý về sở hữu công nghiệp 
(SHCN) và là đầu mối thực thi quyền 
SHCN bằng biện pháp hành chính, 
thời gian qua Bộ KH&CN đã nỗ lực 
xây dựng để trình Chính phủ nhằm 
hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về xác lập, bảo hộ và 
thực thi các quyền SHCN. Để triển 

khai hiệu quả các quy định đó, mong 
rằng cơ quan, DN có hoạt động kinh 
doanh trên thị trường sẽ phối hợp 
chặt chẽ trong công tác đấu tranh 
chống các hành vi xâm phạm quyền 
SHTT, góp phần bảo vệ quyền lợi 
của người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, do bản chất là quyền 
dân sự nên trước hết các chủ thể 
quyền phải tự bảo vệ quyền của mình 
trong quá trình kinh doanh bằng các 
biện pháp công nghệ hoặc khuyến 
cáo tới người tiêu dùng hoặc cảnh 
báo người vi phạm. Ngoài đề nghị xử 
lý xâm phạm quyền bằng biện pháp 
hành chính hiện nay, chúng tôi 
khuyến khích các chủ thể quyền bảo 
vệ quyền của mình bằng cả biện pháp 
dân sự tại tòa án sau khi đã đề nghị 
xử lý hành chính để yêu cầu bồi 
thường,… 

 Đối với các tổ chức cá nhân có 
hành vi vi phạm nhiều lần, lỗi cố ý, 
không hợp tác khắc phục hậu quả thì 
cần có sự hỗ trợ của các cơ quan 
truyền thông để thông tin rộng rãi về 
hành vi vi phạm. 

   (Theo baohaiquan.vn) 
 

TẬP HUẤN “QUẢN TRỊ TÀI SẢN 
TRÍ TUỆ TRONG DOANH 
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Trong hai ngày, ngày 8-9/9/2016 , 
trường Quản lý Khoa học và Công 
nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ 
chức lớp tập huấn “Quản trị tài sản 
trí tuệ trong doanh nghiệp nhỏ và 
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vừa”. Tham dự có hơn 30 khách mời 
là đại diện các tổ chức khoa học & 
công nghệ (KH&CN), sở KH&CN, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa của các 
tỉnh khu vực phía Nam. 

Lớp tập huấn nhằm trang bị các 
kiến thức, kỹ năng về quản trị tài sản 
trí tuệ (TSTT) của doanh nghiệp, 
những vấn đề chung về chuyển giao 
công nghệ và chuyển giao đối tượng 
SHTT. Tại lớp tập huấn báo cáo viên 
ông Lê Văn Kiều – Thanh tra viên 
cao cấp – Nguyên Chánh thanh tra 
Bộ KH&CN và TS.Trần Hậu Ngọc – 
Viện trưởng Viện đánh giá Khoa học 
và Định giá Công nghệ (Bộ KH&CN) 
trình bày 3 nội dung chính: Những 
vấn đề chung về quản trị TSTT; Một 
số phương pháp xác định giá trị 
TSTT và giá trị thiệt hại khi TSTT bị 
xâm phạm; Kỹ năng đàm phán hợp 
đồng chuyển giao công nghệ có kèm 
đối tượng SHTT. 

Theo báo cáo viên - ông Lê Văn 
Kiều, TSTT là thành quả của các hoạt 
động sáng tạo của con người và tồn 
tại dưới dạng phi vật chất. Là loại tài 
sản vô hình đặc biệt được pháp luật 
bảo vệ khỏi sự sử dụng trái phép của 
người khác. TSTT được thể hiện 
thông qua quyền tài sản hay còn gọi 
là quyền SHTT. 

TSTT ngày nay có giá trị vô cùng 
lớn đối với sự phát triển của doanh 
nghiệp, TSTT là nhân tố quyết định 
dự gia tăng giá trị của sản phẩm dịch 
vụ cũng như giá trị của doanh nghiệp 

và toàn bộ nền kinh tế của một Quốc 
gia, TSTT chiếm tỷ trọng ngày càng 
lớn trong kết cấu giá trị của doanh 
nghiệp và TSTT là một loại vốn của 
chu trình sản xuất. Để bảo vệ và phát 
triển TSTT, Ông Lê Văn Kiều cũng 
đưa ra lời khuyên dành cho doanh 
nghiệp cần nâng cao nhận thức về các 
vấn đề liên quan đến TSTT cho các 
nhân viên của doanh nghiệp, hình 
thành ban đầu nhân sự hoặc bộ phận 
quản trị TSTT của doanh nghiệp, 
phát triển nguồn lực nhân sự sáng tạo 
TSTT trong doanh nghiệp và xây 
dựng, ban hành nội quy về quản trị 
TSTT. 

Về phương pháp xác định giá trị 
TSTT, theo TS.Trần Hậu Ngọc, 
không có “phương pháp tốt nhất” cho 
mọi trường hợp, mà cần phải dựa vào 
cơ sở định giá để lựa chọn phương 
pháp tốt nhất. Nếu cơ sở để định giá 
là chi phí thì phương pháp dựa theo 
chi phí là phù hợp, nếu cơ sở để định 
giá là các điều kiện thị trường thì 
phương pháp dựa theo thị trường, nếu 
cơ sở để định giá là thu nhập thì 
phương pháp dựa trên dòng tiền dự 
án, nếu cơ sở để định giá là thời gian 
thì phương pháp tiếp cận dựa trên thu 
nhập (DCF) có tính đến giá trị theo 
thời gian của tiền, … 

Cũng theo TS. Trần Hậu Ngọc, để 
có thể xác định được lợi nhuận từ kết 
quả nghiên cứu, phát triển công nghệ 
và các TSTT tạo ra từ các kết quả đó 
thì phải được định giá, để làm căn cứ 



đưa ra giá tr
chuy
giá TSTT và k
tổ chức, doanh nghiệp n
Thông tư liên t
BKHCN
B
định việc định giá kết quả nghi
khoa h
sản trí tuệ sử dụng ngân sách nh
nư

th
với doanh nghiệp v
KH&CN trong khu v
các v
phát tri
TSTT trong nh
tại mỗi đ


“ngôi nhà di đ
lư

bu
dụng năng l
sinh sinh viên

lư
làm b
dụng chất liệu aluminium, s

đưa ra giá tr
chuyển nh
giá TSTT và k
ổ chức, doanh nghiệp n

Thông tư liên t
BKHCN
Bộ KH&CN v

ịnh việc định giá kết quả nghi
khoa h
ản trí tuệ sử dụng ngân sách nh

nước. 
Các báo cáo viên đ

thời gian trao đổi, thảo luận tr
ới doanh nghiệp v

KH&CN trong khu v
các vấn đề li
phát tri
TSTT trong nh
ại mỗi đ

 
 
Ý T
 
 
Ý T

 Trư
“ngôi nhà di đ
lượng mặt trời”

Trường CĐ nghề tỉnh vừa tổ chức 
buổi giới thiệu “Ngôi nh

ụng năng l
sinh sinh viên

“Ngôi nhà di đ
lượng mặt trời” có diện tích 17m
làm bằng khung thép, vách v

ụng chất liệu aluminium, s

Ý T
PHÁT MINH 

đưa ra giá tr
ển nh

giá TSTT và k
ổ chức, doanh nghiệp n

Thông tư liên t
BKHCN-BTC, ngày 17/12/2014 c

ộ KH&CN v
ịnh việc định giá kết quả nghi

khoa học v
ản trí tuệ sử dụng ngân sách nh

 
Các báo cáo viên đ
ời gian trao đổi, thảo luận tr

ới doanh nghiệp v
KH&CN trong khu v

ấn đề li
phát triển TSTT, xác định giá trị 
TSTT trong nh
ại mỗi đơn v

(Theo sokhcn.baria

Ý TƯỞNG SÁNG T

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO
Trường CĐ Nghề tỉnh: Ra mắt: 

“ngôi nhà di đ
ợng mặt trời”

ờng CĐ nghề tỉnh vừa tổ chức 
ổi giới thiệu “Ngôi nh

ụng năng l
sinh sinh viên

“Ngôi nhà di đ
ợng mặt trời” có diện tích 17m

ằng khung thép, vách v
ụng chất liệu aluminium, s

Ý TƯ
PHÁT MINH 

đưa ra giá trị sử dụng, chuy
ển nhượng, góp vốn

giá TSTT và kết quả nói tr
ổ chức, doanh nghiệp n

Thông tư liên t
BTC, ngày 17/12/2014 c

ộ KH&CN v
ịnh việc định giá kết quả nghi

ọc và phát tri
ản trí tuệ sử dụng ngân sách nh

Các báo cáo viên đ
ời gian trao đổi, thảo luận tr

ới doanh nghiệp v
KH&CN trong khu v

ấn đề liên quan TSTT, b
ển TSTT, xác định giá trị 

TSTT trong nh
ơn vị. 
(Theo sokhcn.baria

ỞNG SÁNG T

ỞNG SÁNG TẠO
ờng CĐ Nghề tỉnh: Ra mắt: 

“ngôi nhà di đ
ợng mặt trời”

ờng CĐ nghề tỉnh vừa tổ chức 
ổi giới thiệu “Ngôi nh

ụng năng lượng mặt trời” đến 
sinh sinh viên và khách tham quan.

“Ngôi nhà di đ
ợng mặt trời” có diện tích 17m

ằng khung thép, vách v
ụng chất liệu aluminium, s

ƯỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH 

ị sử dụng, chuy
ợng, góp vốn

giá TSTT và kết quả nói tr
ổ chức, doanh nghiệp n

Thông tư liên tịch 39/2014/TTLT
BTC, ngày 17/12/2014 c

ộ KH&CN và Bộ T
ịnh việc định giá kết quả nghi

à phát tri
ản trí tuệ sử dụng ngân sách nh

Các báo cáo viên đ
ời gian trao đổi, thảo luận tr

ới doanh nghiệp v
KH&CN trong khu v

ên quan TSTT, b
ển TSTT, xác định giá trị 

TSTT trong những tr
  

(Theo sokhcn.baria

ỞNG SÁNG T

ỞNG SÁNG TẠO
ờng CĐ Nghề tỉnh: Ra mắt: 

“ngôi nhà di động sử dụng năng 
ợng mặt trời” 

ờng CĐ nghề tỉnh vừa tổ chức 
ổi giới thiệu “Ngôi nh

ợng mặt trời” đến 
và khách tham quan.

“Ngôi nhà di động sử dụng năng 
ợng mặt trời” có diện tích 17m

ằng khung thép, vách v
ụng chất liệu aluminium, s

ỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH 

ị sử dụng, chuy
ợng, góp vốn

ết quả nói tr
ổ chức, doanh nghiệp n

h 39/2014/TTLT
BTC, ngày 17/12/2014 c

ộ Tài Chính, quy 
ịnh việc định giá kết quả nghi

à phát triển công nghệ, t
ản trí tuệ sử dụng ngân sách nh

Các báo cáo viên đã giành nhi
ời gian trao đổi, thảo luận tr

ới doanh nghiệp và đ
KH&CN trong khu vực phía Nam về 

ên quan TSTT, b
ển TSTT, xác định giá trị 

ững trường hợp cụ thể 

(Theo sokhcn.baria

ỞNG SÁNG T 

ỞNG SÁNG TẠO
ờng CĐ Nghề tỉnh: Ra mắt: 

ộng sử dụng năng 

ờng CĐ nghề tỉnh vừa tổ chức 
ổi giới thiệu “Ngôi nh

ợng mặt trời” đến 
và khách tham quan.

ộng sử dụng năng 
ợng mặt trời” có diện tích 17m

ằng khung thép, vách v
ụng chất liệu aluminium, s

ỞNG SÁNG TẠO 
PHÁT MINH SÁNG CH

ị sử dụng, chuy
ợng, góp vốn…, đ

ết quả nói trên thì các 
ổ chức, doanh nghiệp nên căn c

h 39/2014/TTLT
BTC, ngày 17/12/2014 c

ài Chính, quy 
ịnh việc định giá kết quả nghi

ển công nghệ, t
ản trí tuệ sử dụng ngân sách nh

ã giành nhi
ời gian trao đổi, thảo luận tr

à đại diện
ực phía Nam về 

ên quan TSTT, b
ển TSTT, xác định giá trị 

ờng hợp cụ thể 

(Theo sokhcn.baria-

 

ỞNG SÁNG TẠO 
ờng CĐ Nghề tỉnh: Ra mắt: 

ộng sử dụng năng 

ờng CĐ nghề tỉnh vừa tổ chức 
ổi giới thiệu “Ngôi nhà di đ

ợng mặt trời” đến 
và khách tham quan.

ộng sử dụng năng 
ợng mặt trời” có diện tích 17m

ằng khung thép, vách v
ụng chất liệu aluminium, s

ỞNG SÁNG TẠO 
SÁNG CH

SỞ H

ị sử dụng, chuyển giao, 
…, để định 

ên thì các 
ên căn c

h 39/2014/TTLT
BTC, ngày 17/12/2014 c

ài Chính, quy 
ịnh việc định giá kết quả nghiên c

ển công nghệ, t
ản trí tuệ sử dụng ngân sách nh

ã giành nhi
ời gian trao đổi, thảo luận trực tiếp 

ại diện
ực phía Nam về 

ên quan TSTT, bảo vệ v
ển TSTT, xác định giá trị 

ờng hợp cụ thể 

-vungtau)

 
ờng CĐ Nghề tỉnh: Ra mắt: 

ộng sử dụng năng 

ờng CĐ nghề tỉnh vừa tổ chức 
à di động sử 

ợng mặt trời” đến 
và khách tham quan.

ộng sử dụng năng 
ợng mặt trời” có diện tích 17m

ằng khung thép, vách và trần sử 
ụng chất liệu aluminium, sàn g

ỞNG SÁNG TẠO – 
SÁNG CHẾ 

HỮU

ển giao, 
ể định 

ên thì các 
ên căn cứ 

h 39/2014/TTLT-
BTC, ngày 17/12/2014 của 

ài Chính, quy 
ên cứu 

ển công nghệ, tài 
ản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà 

ã giành nhiều 
ực tiếp 

ại diện Sở 
ực phía Nam về 

ảo vệ và 
ển TSTT, xác định giá trị 

ờng hợp cụ thể 

vungtau)

ờng CĐ Nghề tỉnh: Ra mắt: 
ộng sử dụng năng 

ờng CĐ nghề tỉnh vừa tổ chức 
ộng sử 

ợng mặt trời” đến học 
và khách tham quan. 

ộng sử dụng năng 
ợng mặt trời” có diện tích 17m², 

ần sử 
àn gỗ, 

 

ỮU TRÍ
 

ển giao, 
ể định 

ên thì các 
ứ 
-

ủa 
ài Chính, quy 

ứu 
ài 
à 

ều 
ực tiếp 

ở 
ực phía Nam về 

à 
ển TSTT, xác định giá trị 

ờng hợp cụ thể 

vungtau) 

ờng CĐ Nghề tỉnh: Ra mắt: 
ộng sử dụng năng 

ờng CĐ nghề tỉnh vừa tổ chức 
ộng sử 

ọc 

ộng sử dụng năng 
, 

ần sử 
ỗ, 

                      

Í TUỆ

thiết kế nh
phòng ng
khu b
bị phục vụ cho sinh hoạt gia đ
như: máy l
tivi, t
hành các thi
lượng mặt trời tích hợp qua hệ thống 
pin đ
đế là 4 bánh xe, toàn b
thể di dời vị trí theo sở thích. Thời 
gian hoàn thành m
trong 3 tu
triệu đồng. Đây l
Trường CĐ Nghề tỉnh thực hiện để 
tham d
tỉnh lần thứ 9 năm 2016 
Liên hi
tỉnh phát động. Công tr
được đặt tại c
Nghề tỉnh (KP.Thanh Tân, TT. Đất 
Đỏ, huyện Đất Đỏ) cho khách tham 
quan.

Công trình “Ngôi nhà di 

Ths. Lê Duy C
Trường CĐ Nghề tỉnh 
tài cho bi
cứu những chất liệu rẻ h
thành s

                      

Ệ- 9 

ết kế nh
phòng ng
khu bếp liền kề với đầy 

ị phục vụ cho sinh hoạt gia đ
như: máy l
tivi, tủ lạnh. Nguồn điện năng để vận 
hành các thi

ợng mặt trời tích hợp qua hệ thống 
pin đặt tr

à 4 bánh xe, toàn b
ể di dời vị trí theo sở thích. Thời 

gian hoàn thành m
trong 3 tu

ệu đồng. Đây l
ờng CĐ Nghề tỉnh thực hiện để 

tham dự cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật 
ỉnh lần thứ 9 năm 2016 

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật 
ỉnh phát động. Công tr

ợc đặt tại c
ề tỉnh (KP.Thanh Tân, TT. Đất 

ỏ, huyện Đất Đỏ) cho khách tham 
quan. 

Công trình “Ngôi nhà di 

Ths. Lê Duy C
ờng CĐ Nghề tỉnh 

tài cho bi
ứu những chất liệu rẻ h

thành sản phẩm. Đồng thời, nh

                      

 

ết kế như m
phòng ngủ, nh

ếp liền kề với đầy 
ị phục vụ cho sinh hoạt gia đ

như: máy lạnh, máy n
ủ lạnh. Nguồn điện năng để vận 

hành các thiết bị điện lấy từ năng 
ợng mặt trời tích hợp qua hệ thống 

ặt trên nóc nhà. V
à 4 bánh xe, toàn b

ể di dời vị trí theo sở thích. Thời 
gian hoàn thành m
trong 3 tuần, tổng giá th

ệu đồng. Đây l
ờng CĐ Nghề tỉnh thực hiện để 

ự cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật 
ỉnh lần thứ 9 năm 2016 

ệp các Hội khoa học kỹ thuật 
ỉnh phát động. Công tr

ợc đặt tại c
ề tỉnh (KP.Thanh Tân, TT. Đất 

ỏ, huyện Đất Đỏ) cho khách tham 

Công trình “Ngôi nhà di 
năng lư

Ths. Lê Duy C
ờng CĐ Nghề tỉnh 

tài cho biết, ông đang tiếp tục nghi
ứu những chất liệu rẻ h

ản phẩm. Đồng thời, nh

                      

ư một căn hộ mini, gồm: 1 
ủ, nhà vệ sinh, ph

ếp liền kề với đầy 
ị phục vụ cho sinh hoạt gia đ

ạnh, máy n
ủ lạnh. Nguồn điện năng để vận 

ết bị điện lấy từ năng 
ợng mặt trời tích hợp qua hệ thống 

ên nóc nhà. V
à 4 bánh xe, toàn b

ể di dời vị trí theo sở thích. Thời 
gian hoàn thành m

ần, tổng giá th
ệu đồng. Đây l

ờng CĐ Nghề tỉnh thực hiện để 
ự cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật 

ỉnh lần thứ 9 năm 2016 
ệp các Hội khoa học kỹ thuật 

ỉnh phát động. Công tr
ợc đặt tại cơ s

ề tỉnh (KP.Thanh Tân, TT. Đất 
ỏ, huyện Đất Đỏ) cho khách tham 

Công trình “Ngôi nhà di 
năng lượng mặt trời”

Ths. Lê Duy C
ờng CĐ Nghề tỉnh 

ết, ông đang tiếp tục nghi
ứu những chất liệu rẻ h

ản phẩm. Đồng thời, nh

                      Số 187 

ột căn hộ mini, gồm: 1 
ệ sinh, ph

ếp liền kề với đầy 
ị phục vụ cho sinh hoạt gia đ

ạnh, máy nư
ủ lạnh. Nguồn điện năng để vận 

ết bị điện lấy từ năng 
ợng mặt trời tích hợp qua hệ thống 

ên nóc nhà. V
à 4 bánh xe, toàn b

ể di dời vị trí theo sở thích. Thời 
gian hoàn thành một căn nh

ần, tổng giá th
ệu đồng. Đây là công trình 

ờng CĐ Nghề tỉnh thực hiện để 
ự cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật 

ỉnh lần thứ 9 năm 2016 
ệp các Hội khoa học kỹ thuật 

ỉnh phát động. Công tr
ơ sở 1, Tr

ề tỉnh (KP.Thanh Tân, TT. Đất 
ỏ, huyện Đất Đỏ) cho khách tham 

Công trình “Ngôi nhà di 
ợng mặt trời”

Ths. Lê Duy Cầu,
ờng CĐ Nghề tỉnh 

ết, ông đang tiếp tục nghi
ứu những chất liệu rẻ h

ản phẩm. Đồng thời, nh

ố 187 

ột căn hộ mini, gồm: 1 
ệ sinh, ph

ếp liền kề với đầy đủ trang thiết 
ị phục vụ cho sinh hoạt gia đ

ước nóng
ủ lạnh. Nguồn điện năng để vận 

ết bị điện lấy từ năng 
ợng mặt trời tích hợp qua hệ thống 

ên nóc nhà. Với phần chân 
à 4 bánh xe, toàn bộ ngôi nhà có 

ể di dời vị trí theo sở thích. Thời 
ột căn nh

ần, tổng giá thành g
à công trình 

ờng CĐ Nghề tỉnh thực hiện để 
ự cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật 

ỉnh lần thứ 9 năm 2016 
ệp các Hội khoa học kỹ thuật 

ỉnh phát động. Công trình này 
ở 1, Tr

ề tỉnh (KP.Thanh Tân, TT. Đất 
ỏ, huyện Đất Đỏ) cho khách tham 

Công trình “Ngôi nhà di động sử dụng 
ợng mặt trời”

ầu, Hi
ờng CĐ Nghề tỉnh - chủ nhiệm đề 

ết, ông đang tiếp tục nghi
ứu những chất liệu rẻ hơn đ

ản phẩm. Đồng thời, nh

ố 187 - 9/2016

ột căn hộ mini, gồm: 1 
ệ sinh, phòng 

ủ trang thiết 
ị phục vụ cho sinh hoạt gia đ

ớc nóng
ủ lạnh. Nguồn điện năng để vận 

ết bị điện lấy từ năng 
ợng mặt trời tích hợp qua hệ thống 

ới phần chân 
gôi nhà có 

ể di dời vị trí theo sở thích. Thời 
ột căn nhà di đ

ành gần 200 
à công trình 

ờng CĐ Nghề tỉnh thực hiện để 
ự cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật 

ỉnh lần thứ 9 năm 2016 -2017”
ệp các Hội khoa học kỹ thuật 

ình này 
ở 1, Trường CĐ 

ề tỉnh (KP.Thanh Tân, TT. Đất 
ỏ, huyện Đất Đỏ) cho khách tham 

ộng sử dụng 
ợng mặt trời” 

Hiệu tr
ủ nhiệm đề 

ết, ông đang tiếp tục nghi
ơn để hạ giá 

ản phẩm. Đồng thời, nh

9/2016

ột căn hộ mini, gồm: 1 
òng ăn và 

ủ trang thiết 
ị phục vụ cho sinh hoạt gia đình 

ớc nóng-lạnh, 
ủ lạnh. Nguồn điện năng để vận 

ết bị điện lấy từ năng 
ợng mặt trời tích hợp qua hệ thống 

ới phần chân 
gôi nhà có 

ể di dời vị trí theo sở thích. Thời 
à di động 

ần 200 
à công trình được 

ờng CĐ Nghề tỉnh thực hiện để 
ự cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật 

2017” do 
ệp các Hội khoa học kỹ thuật 

ình này đang 
ờng CĐ 

ề tỉnh (KP.Thanh Tân, TT. Đất 
ỏ, huyện Đất Đỏ) cho khách tham 

ộng sử dụng 

ệu trưởng 
ủ nhiệm đề 

ết, ông đang tiếp tục nghiên 
ể hạ giá 

ản phẩm. Đồng thời, nh

9/2016 

ột căn hộ mini, gồm: 1 
ăn và 

ủ trang thiết 
ình 

ạnh, 
ủ lạnh. Nguồn điện năng để vận 

ết bị điện lấy từ năng 
ợng mặt trời tích hợp qua hệ thống 

ới phần chân 
gôi nhà có 

ể di dời vị trí theo sở thích. Thời 
ộng 

ần 200 
ợc 

ờng CĐ Nghề tỉnh thực hiện để 
ự cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật 

do 
ệp các Hội khoa học kỹ thuật 

đang 
ờng CĐ 

ề tỉnh (KP.Thanh Tân, TT. Đất 
ỏ, huyện Đất Đỏ) cho khách tham 

 
ộng sử dụng 

ởng 
ủ nhiệm đề 

ên 
ể hạ giá 

ản phẩm. Đồng thời, nhà 



trư
đến các khu du lịch biển để đặt dọc 
bãi bi
ngh
ph


gạch để xây nh

Zealand, ông Peter Lewis đ
ch
động có thể
và t
xây đư

đội ngũ đ
gi
toàn th
tri
giá r
ngư
tấn nhựa bị thải ra ngo
và n
th
thân thi
nh
dụng 

trường sẽ quảng bá công tr
ến các khu du lịch biển để đặt dọc 

bãi bi
nghỉ d
phục vụ du lịch.

 
 Cách bi
ạch để xây nh
Kỹ s

Zealand, ông Peter Lewis đ
chế ra một thiết bị tái chế nhựa di 

ộng có thể
và từ những vi
xây đư

Cùng nghiên c
ội ngũ đ

giấc m
toàn th
triển một dụng cụ tái chế nhựa vớ
giá rẻ, nhằm đ
người sử dụng
ấn nhựa bị thải ra ngo

và nằm trong tay chúng tôi l
thống có thể xử lý, tái chế nhựa rất 
thân thi
những sản phẩm ấy có thể đ

ụng đ

ờng sẽ quảng bá công tr
ến các khu du lịch biển để đặt dọc 

bãi biển cho du khách có nhu cầ
ỉ dưỡng, tạo ra một sản phẩm mới 

ục vụ du lịch.

Cách bi
ạch để xây nh

ỹ sư,nhà phát minh ngư
Zealand, ông Peter Lewis đ

ế ra một thiết bị tái chế nhựa di 
ộng có thể

ừ những vi
xây được nh

Cùng nghiên c
ội ngũ đã c
ấc mơ xây đư

toàn thế giới. Họ cũng đang phát 
ển một dụng cụ tái chế nhựa vớ

ẻ, nhằm đ
ời sử dụng

ấn nhựa bị thải ra ngo
ằm trong tay chúng tôi l

ống có thể xử lý, tái chế nhựa rất 
thân thiện với môi tr

ững sản phẩm ấy có thể đ
để phục vụ cộng

ờng sẽ quảng bá công tr
ến các khu du lịch biển để đặt dọc 

ển cho du khách có nhu cầ
ỡng, tạo ra một sản phẩm mới 

ục vụ du lịch.
(Theo 

Cách biến nhựa rác thải th
ạch để xây nh

ư,nhà phát minh ngư
Zealand, ông Peter Lewis đ

ế ra một thiết bị tái chế nhựa di 
ộng có thể biến nhựa cũ th

ừ những viên g
ợc nhà. 

Viên g

Cùng nghiên c
ã cống hiến hết m

ơ xây đư
ế giới. Họ cũng đang phát 

ển một dụng cụ tái chế nhựa vớ
ẻ, nhằm đưa đ

ời sử dụng. 
ấn nhựa bị thải ra ngo

ằm trong tay chúng tôi l
ống có thể xử lý, tái chế nhựa rất 

ện với môi tr
ững sản phẩm ấy có thể đ

ể phục vụ cộng

ờng sẽ quảng bá công tr
ến các khu du lịch biển để đặt dọc 

ển cho du khách có nhu cầ
ỡng, tạo ra một sản phẩm mới 

ục vụ du lịch. 
(Theo 

ến nhựa rác thải th
ạch để xây nhà, b

ư,nhà phát minh ngư
Zealand, ông Peter Lewis đ

ế ra một thiết bị tái chế nhựa di 
ến nhựa cũ th
ên gạch đó, ông có thể 
 

Viên gạch nhựa

Cùng nghiên cứu với ByFusion, 
ống hiến hết m

ơ xây được nh
ế giới. Họ cũng đang phát 

ển một dụng cụ tái chế nhựa vớ
ưa đến đ
. “Mỗi năm, h

ấn nhựa bị thải ra ngo
ằm trong tay chúng tôi l

ống có thể xử lý, tái chế nhựa rất 
ện với môi tr

ững sản phẩm ấy có thể đ
ể phục vụ cộng

ờng sẽ quảng bá công tr
ến các khu du lịch biển để đặt dọc 

ển cho du khách có nhu cầ
ỡng, tạo ra một sản phẩm mới 

(Theo baobariavungtau)

ến nhựa rác thải th
ảo vệ môi tr

ư,nhà phát minh ngư
Zealand, ông Peter Lewis đ

ế ra một thiết bị tái chế nhựa di 
ến nhựa cũ th

ạch đó, ông có thể 

ạch nhựa

ứu với ByFusion, 
ống hiến hết m

ợc nhà giá r
ế giới. Họ cũng đang phát 

ển một dụng cụ tái chế nhựa vớ
ến đư
ỗi năm, h

ấn nhựa bị thải ra ngo
ằm trong tay chúng tôi l

ống có thể xử lý, tái chế nhựa rất 
ện với môi trư

ững sản phẩm ấy có thể đ
ể phục vụ cộng 

ờng sẽ quảng bá công tr
ến các khu du lịch biển để đặt dọc 

ển cho du khách có nhu cầ
ỡng, tạo ra một sản phẩm mới 

baobariavungtau)

ến nhựa rác thải th
ảo vệ môi tr

ư,nhà phát minh ngư
Zealand, ông Peter Lewis đ

ế ra một thiết bị tái chế nhựa di 
ến nhựa cũ thành g

ạch đó, ông có thể 

ạch nhựa 

ứu với ByFusion, 
ống hiến hết m

à giá r
ế giới. Họ cũng đang phát 

ển một dụng cụ tái chế nhựa vớ
ược với nhiều 

ỗi năm, h
ấn nhựa bị thải ra ngoài đại d

ằm trong tay chúng tôi l
ống có thể xử lý, tái chế nhựa rất 

ường, sau đó 
ững sản phẩm ấy có thể đ

 đồng”, CEO 

SỞ H

ờng sẽ quảng bá công trình này 
ến các khu du lịch biển để đặt dọc 

ển cho du khách có nhu cầ
ỡng, tạo ra một sản phẩm mới 

baobariavungtau)

ến nhựa rác thải th
ảo vệ môi trư

ư,nhà phát minh người New 
Zealand, ông Peter Lewis đã sáng 

ế ra một thiết bị tái chế nhựa di 
ành g

ạch đó, ông có thể 

ứu với ByFusion, 
ống hiến hết mình cho 

à giá rẻ tr
ế giới. Họ cũng đang phát 

ển một dụng cụ tái chế nhựa vớ
ợc với nhiều 

ỗi năm, hàng tri
ại dương 

ằm trong tay chúng tôi là một hệ 
ống có thể xử lý, tái chế nhựa rất 

ờng, sau đó 
ững sản phẩm ấy có thể được sử 

ồng”, CEO 

HỮU

ình này 
ến các khu du lịch biển để đặt dọc 

ển cho du khách có nhu cầu 
ỡng, tạo ra một sản phẩm mới 

baobariavungtau)

ến nhựa rác thải thành 
ường

ời New 
ã sáng 

ế ra một thiết bị tái chế nhựa di 
ành gạch 

ạch đó, ông có thể 

 

ứu với ByFusion, 
ình cho 

ẻ trên 
ế giới. Họ cũng đang phát 

ển một dụng cụ tái chế nhựa với 
ợc với nhiều 

àng triệu 
ương 
ột hệ 

ống có thể xử lý, tái chế nhựa rất 
ờng, sau đó 

ợc sử 
ồng”, CEO 

ỮU TRÍ 
 

ình này 
ến các khu du lịch biển để đặt dọc 

u 
ỡng, tạo ra một sản phẩm mới 

baobariavungtau) 

ành 
ờng 

ời New 
ã sáng 

ế ra một thiết bị tái chế nhựa di 
ạch 

ạch đó, ông có thể 

ứu với ByFusion, 
ình cho 

ên 
ế giới. Họ cũng đang phát 

i 
ợc với nhiều 

ệu 
ương 
ột hệ 

ống có thể xử lý, tái chế nhựa rất 
ờng, sau đó 

ợc sử 
ồng”, CEO 

Koike đ

                      

 TUỆ

của 
nói. 

Theo như nhà s
những vi
an toàn v
sản xuất ho

 
 Phân lo
nhân t

Dựa tr
học TensorFlow của Google, h
công ngh
Koike đ
công h

Theo đó, h
máy 
chụp ảnh d
ảnh chụp đ
thần kinh nhân tạo TensorFlow. Từ 
đó, h
lớn h
để phân loại d
chí như màu s
cỡ. Sau khi phân tích, thông tin sẽ 
được trả về hệ thống chạy tr
mạch Arduino nhằm điều khiển quá 
trình l
thời, một máy tính chạy hệ điều 

                      

Ệ- 10 

ủa  ByFusion, ông Grego Gomory 
 

Theo như nhà s
ững vi

an toàn v
ản xuất ho

Phân lo
nhân tạo của google

ựa tr
ọc TensorFlow của Google, h

công ngh
Koike đã b
công hệ thống phân loại d

Theo đó, h
máy ảnh

ụp ảnh d
ảnh chụp đ

ần kinh nhân tạo TensorFlow. Từ 
đó, hình ảnh đ
ớn hơn n
ể phân loại d

chí như màu s
ỡ. Sau khi phân tích, thông tin sẽ 

ợc trả về hệ thống chạy tr
ạch Arduino nhằm điều khiển quá 

trình lựa d
ời, một máy tính chạy hệ điều 

                      

 

ByFusion, ông Grego Gomory 

Theo như nhà s
ững viên gạch nhựa n

an toàn với môi tr
ản xuất hoàn toàn không đ

Phân loại d
ạo của google

ựa trên n
ọc TensorFlow của Google, h

công nghệ tự động hóa Makoto 
ã bước đầu phát triển th

ệ thống phân loại d

Theo đó, h
ảnh trang b

ụp ảnh dưa chu
ảnh chụp được sẽ gửi về mạng l

ần kinh nhân tạo TensorFlow. Từ 
ảnh đ

ơn nằm trong máy chủ Linux 
ể phân loại d

chí như màu s
ỡ. Sau khi phân tích, thông tin sẽ 

ợc trả về hệ thống chạy tr
ạch Arduino nhằm điều khiển quá 

ựa dưa ngoài đ
ời, một máy tính chạy hệ điều 

                      

ByFusion, ông Grego Gomory 

Theo như nhà s
ạch nhựa n

ới môi tr
àn toàn không đ

ại dưa chu
ạo của google

ên nền tảng công nghệ máy 
ọc TensorFlow của Google, h

ệ tự động hóa Makoto 
ớc đầu phát triển th

ệ thống phân loại d

Theo đó, hệ thống n
trang b
ưa chu

ợc sẽ gửi về mạng l
ần kinh nhân tạo TensorFlow. Từ 

ảnh được gửi đến mạng l
ằm trong máy chủ Linux 

ể phân loại dưa chu
chí như màu sắc, h
ỡ. Sau khi phân tích, thông tin sẽ 

ợc trả về hệ thống chạy tr
ạch Arduino nhằm điều khiển quá 

ưa ngoài đ
ời, một máy tính chạy hệ điều 

                      Số 187 

ByFusion, ông Grego Gomory 

Theo như nhà sản xuất ByFusion, 
ạch nhựa n

ới môi trường v
àn toàn không đ

ưa chuột bằng trí tuệ 
ạo của google 

ền tảng công nghệ máy 
ọc TensorFlow của Google, h

ệ tự động hóa Makoto 
ớc đầu phát triển th

ệ thống phân loại d

ệ thống n
trang bị Raspberry 3 để 
ưa chuột. Sau đó, các bức 

ợc sẽ gửi về mạng l
ần kinh nhân tạo TensorFlow. Từ 

ợc gửi đến mạng l
ằm trong máy chủ Linux 

ưa chuột theo các ti
ắc, hình 

ỡ. Sau khi phân tích, thông tin sẽ 
ợc trả về hệ thống chạy tr

ạch Arduino nhằm điều khiển quá 
ưa ngoài đ

ời, một máy tính chạy hệ điều 

ố 187 

ByFusion, ông Grego Gomory 

ản xuất ByFusion, 
ạch nhựa này hoàn toàn 

ờng và quá trình 
àn toàn không đ

(Theo soha.vn

ột bằng trí tuệ 

ền tảng công nghệ máy 
ọc TensorFlow của Google, h

ệ tự động hóa Makoto 
ớc đầu phát triển th

ệ thống phân loại dưa chu

ệ thống này s
ị Raspberry 3 để 
ột. Sau đó, các bức 

ợc sẽ gửi về mạng l
ần kinh nhân tạo TensorFlow. Từ 

ợc gửi đến mạng l
ằm trong máy chủ Linux 

ột theo các ti
ình dạng v

ỡ. Sau khi phân tích, thông tin sẽ 
ợc trả về hệ thống chạy tr

ạch Arduino nhằm điều khiển quá 
ưa ngoài đời thật. Đồng 

ời, một máy tính chạy hệ điều 

ố 187 - 9/2016

ByFusion, ông Grego Gomory 

ản xuất ByFusion, 
ày hoàn toàn 

à quá trình 
àn toàn không độc hại.

(Theo soha.vn

ột bằng trí tuệ 

ền tảng công nghệ máy 
ọc TensorFlow của Google, h

ệ tự động hóa Makoto 
ớc đầu phát triển th

ưa chu

ày sử dụng 
ị Raspberry 3 để 
ột. Sau đó, các bức 

ợc sẽ gửi về mạng l
ần kinh nhân tạo TensorFlow. Từ 

ợc gửi đến mạng l
ằm trong máy chủ Linux 

ột theo các ti
ạng và kích 

ỡ. Sau khi phân tích, thông tin sẽ 
ợc trả về hệ thống chạy trên b

ạch Arduino nhằm điều khiển quá 
ời thật. Đồng 

ời, một máy tính chạy hệ điều 

9/2016

ByFusion, ông Grego Gomory 

ản xuất ByFusion, 
ày hoàn toàn 

à quá trình 
ộc hại. 

(Theo soha.vn

ột bằng trí tuệ 

ền tảng công nghệ máy 
ọc TensorFlow của Google, hãng 

ệ tự động hóa Makoto 
ớc đầu phát triển thành 

ưa chuột. 

 
ử dụng 

ị Raspberry 3 để 
ột. Sau đó, các bức 

ợc sẽ gửi về mạng lưới 
ần kinh nhân tạo TensorFlow. Từ 

ợc gửi đến mạng lưới 
ằm trong máy chủ Linux 

ột theo các tiêu 
à kích 

ỡ. Sau khi phân tích, thông tin sẽ 
ên bảng 

ạch Arduino nhằm điều khiển quá 
ời thật. Đồng 

ời, một máy tính chạy hệ điều 

9/2016 

ByFusion, ông Grego Gomory 

ản xuất ByFusion, 
ày hoàn toàn 

à quá trình 

(Theo soha.vn) 

ột bằng trí tuệ 

ền tảng công nghệ máy 
ãng 

ệ tự động hóa Makoto 
ành 

 

 
ử dụng 

ị Raspberry 3 để 
ột. Sau đó, các bức 

ới 
ần kinh nhân tạo TensorFlow. Từ 

ới 
ằm trong máy chủ Linux 

êu 
à kích 

ỡ. Sau khi phân tích, thông tin sẽ 
ảng 

ạch Arduino nhằm điều khiển quá 
ời thật. Đồng 

ời, một máy tính chạy hệ điều 



hành Windows s
để
nhân t

tiết, nh
hệ thống phân loại d
nhi
Ch
th
ảnh 
Dù Makoto Koike đ
7000 b
hệ thống phân loại d
chưa thông minh hơn. Hi
th
ảnh d
th
mà Makoto Koike c
pháp kh
dưa chu
ngư

th
tăng cư
th
nhàm chán như nh
lo
trạng thiếu lao động
trầm trọng
số.


năng lư

vật lý thuộc Ph
lư

hành Windows s
ể "dạy" hệ thống mạng thần kinh 

nhân t
Dù có kh

ết, nh
ệ thống phân loại d

nhiều điểm phải cải tiến, nâng cấp. 
Chẳng hạn: Phải mất 2
thể phân loại d
ảnh có đ
Dù Makoto Koike đ
7000 b
ệ thống phân loại d

chưa thông minh hơn. Hi
thống mới có thể nhận biết 95% h
ảnh dưa leo và quá tr
thực địa chỉ
mà Makoto Koike c
pháp kh
dưa chu
người d

Vì th
thống n
tăng cư
thế con ng
nhàm chán như nh
loại, qua đó góp phần khắc phụ

ạng thiếu lao động
ầm trọng
ố. 

 Tạo mặt Trời thu nhỏ cung cấp 
năng lư

Theo
ật lý thuộc Ph

lượng plasma Princeton, Mỹ (PPPL) 

hành Windows s
ạy" hệ thống mạng thần kinh 

nhân tạo. 
Dù có kh

ết, nhưng Makoto Koike th
ệ thống phân loại d

ều điểm phải cải tiến, nâng cấp. 
ẳng hạn: Phải mất 2

ể phân loại d
có độ phân giải chỉ 80x80 pixel. 

Dù Makoto Koike đ
7000 bức ảnh để "dạy", nh
ệ thống phân loại d

chưa thông minh hơn. Hi
ống mới có thể nhận biết 95% h

ưa leo và quá tr
ực địa chỉ

mà Makoto Koike c
pháp khắc phục để hệ thống phân loại 
dưa chuột có thể đáp ứng nhu cầu của 

ời dùng. 
Vì thế, Makoto Koike kỳ vọng hệ 
ống này s

tăng cường hiệu suất hoạt động, thay 
ế con ng

nhàm chán như nh
ại, qua đó góp phần khắc phụ
ạng thiếu lao động
ầm trọng 

ạo mặt Trời thu nhỏ cung cấp 
năng lượng vô tận cho con ng

Theo Nature World News
ật lý thuộc Ph
ợng plasma Princeton, Mỹ (PPPL) 

hành Windows s
ạy" hệ thống mạng thần kinh 

Dù có khả năng hoạt động khá chi 
ưng Makoto Koike th

ệ thống phân loại d
ều điểm phải cải tiến, nâng cấp. 
ẳng hạn: Phải mất 2

ể phân loại d
ộ phân giải chỉ 80x80 pixel. 

Dù Makoto Koike đ
ức ảnh để "dạy", nh

ệ thống phân loại d
chưa thông minh hơn. Hi

ống mới có thể nhận biết 95% h
ưa leo và quá tr

ực địa chỉ có 70%.
mà Makoto Koike c

ắc phục để hệ thống phân loại 
ột có thể đáp ứng nhu cầu của 
ùng.  
ế, Makoto Koike kỳ vọng hệ 
ày sẽ ho
ờng hiệu suất hoạt động, thay 

ế con người trong những công việc 
nhàm chán như nh

ại, qua đó góp phần khắc phụ
ạng thiếu lao động

 ở Nhật Bản do gi

ạo mặt Trời thu nhỏ cung cấp 
ợng vô tận cho con ng
Nature World News

ật lý thuộc Ph
ợng plasma Princeton, Mỹ (PPPL) 

hành Windows sẽ sử dụng h
ạy" hệ thống mạng thần kinh 

ả năng hoạt động khá chi 
ưng Makoto Koike th

ệ thống phân loại d
ều điểm phải cải tiến, nâng cấp. 
ẳng hạn: Phải mất 2

ể phân loại dưa chu
ộ phân giải chỉ 80x80 pixel. 

Dù Makoto Koike đ
ức ảnh để "dạy", nh

ệ thống phân loại d
chưa thông minh hơn. Hi

ống mới có thể nhận biết 95% h
ưa leo và quá tr

có 70%.
mà Makoto Koike c

ắc phục để hệ thống phân loại 
ột có thể đáp ứng nhu cầu của 

ế, Makoto Koike kỳ vọng hệ 
ẽ hoàn thi

ờng hiệu suất hoạt động, thay 
ời trong những công việc 

nhàm chán như nhìn d
ại, qua đó góp phần khắc phụ
ạng thiếu lao động

ở Nhật Bản do gi

(Theo songmoi.vn)

ạo mặt Trời thu nhỏ cung cấp 
ợng vô tận cho con ng
Nature World News

ật lý thuộc Phòng thí nghi
ợng plasma Princeton, Mỹ (PPPL) 

ẽ sử dụng h
ạy" hệ thống mạng thần kinh 

ả năng hoạt động khá chi 
ưng Makoto Koike th

ệ thống phân loại dưa chu
ều điểm phải cải tiến, nâng cấp. 
ẳng hạn: Phải mất 2-3 ngày m

ưa chuột bằng h
ộ phân giải chỉ 80x80 pixel. 

Dù Makoto Koike đã s
ức ảnh để "dạy", nh

ệ thống phân loại dưa chu
chưa thông minh hơn. Hi

ống mới có thể nhận biết 95% h
ưa leo và quá trình phân lo

có 70%. Đó là y
mà Makoto Koike cần t

ắc phục để hệ thống phân loại 
ột có thể đáp ứng nhu cầu của 

ế, Makoto Koike kỳ vọng hệ 
àn thiện h

ờng hiệu suất hoạt động, thay 
ời trong những công việc 

ìn dưa 
ại, qua đó góp phần khắc phụ
ạng thiếu lao động đang ngày

ở Nhật Bản do gi

(Theo songmoi.vn)

ạo mặt Trời thu nhỏ cung cấp 
ợng vô tận cho con ng
Nature World News

òng thí nghi
ợng plasma Princeton, Mỹ (PPPL) 

ẽ sử dụng h
ạy" hệ thống mạng thần kinh 

ả năng hoạt động khá chi 
ưng Makoto Koike th

ưa chuột vẫn c
ều điểm phải cải tiến, nâng cấp. 

3 ngày m
ột bằng h

ộ phân giải chỉ 80x80 pixel. 
ã sử dụng h

ức ảnh để "dạy", nhưng xem ra 
ưa chuột n

chưa thông minh hơn. Hiện tại, hệ 
ống mới có thể nhận biết 95% h

ình phân lo
Đó là y
ần tìm ra gi

ắc phục để hệ thống phân loại 
ột có thể đáp ứng nhu cầu của 

ế, Makoto Koike kỳ vọng hệ 
ện hơn nh

ờng hiệu suất hoạt động, thay 
ời trong những công việc 

ưa leo và phân 
ại, qua đó góp phần khắc phụ

đang ngày
ở Nhật Bản do già hóa dân 

(Theo songmoi.vn)

ạo mặt Trời thu nhỏ cung cấp 
ợng vô tận cho con ng
Nature World News, các nhà 

òng thí nghi
ợng plasma Princeton, Mỹ (PPPL) 

SỞ H

ẽ sử dụng hình 
ạy" hệ thống mạng thần kinh 

ả năng hoạt động khá chi 
ưng Makoto Koike thừa nhận 

ột vẫn c
ều điểm phải cải tiến, nâng cấp. 

3 ngày mới có 
ột bằng h

ộ phân giải chỉ 80x80 pixel. 
ử dụng h

ưng xem ra 
ột này v
ện tại, hệ 

ống mới có thể nhận biết 95% h
ình phân lo
Đó là yếu điểm 

ìm ra gi
ắc phục để hệ thống phân loại 
ột có thể đáp ứng nhu cầu của 

ế, Makoto Koike kỳ vọng hệ 
ơn nh

ờng hiệu suất hoạt động, thay 
ời trong những công việc 

leo và phân 
ại, qua đó góp phần khắc phục 

đang ngày càng 
à hóa dân 

(Theo songmoi.vn)

ạo mặt Trời thu nhỏ cung cấp 
ợng vô tận cho con người

, các nhà 
òng thí nghiệm năng 

ợng plasma Princeton, Mỹ (PPPL) 

HỮU

ình ảnh 
ạy" hệ thống mạng thần kinh 

ả năng hoạt động khá chi 
ừa nhận 

ột vẫn còn 
ều điểm phải cải tiến, nâng cấp. 

ới có 
ột bằng hình 

ộ phân giải chỉ 80x80 pixel. 
ử dụng hơn 

ưng xem ra 
ày vẫn 

ện tại, hệ 
ống mới có thể nhận biết 95% hình 

ình phân loại ở 
ếu điểm 

ìm ra giải 
ắc phục để hệ thống phân loại 
ột có thể đáp ứng nhu cầu của 

ế, Makoto Koike kỳ vọng hệ 
ơn nhằm 

ờng hiệu suất hoạt động, thay 
ời trong những công việc 

leo và phân 
 tình 
càng 

à hóa dân 

(Theo songmoi.vn)

ạo mặt Trời thu nhỏ cung cấp 
ời 

, các nhà 
ệm năng 

ợng plasma Princeton, Mỹ (PPPL) 

ỮU TRÍ 
 

ảnh 
ạy" hệ thống mạng thần kinh 

ả năng hoạt động khá chi 
ừa nhận 

òn 
ều điểm phải cải tiến, nâng cấp. 

ới có 
ình 

ộ phân giải chỉ 80x80 pixel. 
ơn 

ưng xem ra 
ẫn 

ện tại, hệ 
ình 

ại ở 
ếu điểm 

ải 
ắc phục để hệ thống phân loại 
ột có thể đáp ứng nhu cầu của 

ế, Makoto Koike kỳ vọng hệ 
ằm 

ờng hiệu suất hoạt động, thay 
ời trong những công việc 

leo và phân 
tình 

càng 
à hóa dân 

(Theo songmoi.vn) 
 

ạo mặt Trời thu nhỏ cung cấp 

, các nhà 
ệm năng 

ợng plasma Princeton, Mỹ (PPPL) 

                      

 TUỆ

tạo ra đ
ở dạng
cung c
và g
chấm dứt sự phụ thuộc v
hóa th

Toàn cảnh nơi đặt thiết bị thử nghiệm phản 

Thi
tokamak h
là thi
ứng kết hợp điều khiển đ
môi trư
thế giới mới chỉ có hai thiết bị nh
vậy đ
National Spherical Torus 
Experiment
PPPL và Mega Ampere Spherical 
Tokamak (MAST)
nghiên c
Culham, Anh, theo

Các nhà máy đi
nay s
ra năng lư
hạt nhân. Tuy có hiệu suất cao, ph
ứng n
do tạo ra sản phẩm phụ l
thải phóng xạ.

Ngư
ra năng lư
nên an toàn hơn và 

                      

Ệ- 11 

ạo ra đư
ở dạng th
cung cấp năng l
và gần nh

ấm dứt sự phụ thuộc v
hóa thạch.

Toàn cảnh nơi đặt thiết bị thử nghiệm phản 

Thiết bị thử nghiệm có dạng một 
tokamak h
là thiết bị d
ứng kết hợp điều khiển đ
môi trường plasma. Hiện nay, tr

ế giới mới chỉ có hai thiết bị nh
ậy được chế tạo, gồm thiết bị 

National Spherical Torus 
Experiment

PL và Mega Ampere Spherical 
Tokamak (MAST)
nghiên c
Culham, Anh, theo

Các nhà máy đi
nay sử dụng phản ứng phân hạch, tạo 
ra năng lư
ạt nhân. Tuy có hiệu suất cao, ph

ứng này có chi phí đ
ạo ra sản phẩm phụ l

ải phóng xạ.
Ngược lại, phản ứng nhiệt hạch tạo 

ra năng lư
nên an toàn hơn và 

                      

 

ược một “Mặt Trời thu nhỏ” 
thử nghiệm. Nó có khả năng 

ấp năng l
ần như vô t

ấm dứt sự phụ thuộc v
ạch. 

Toàn cảnh nơi đặt thiết bị thử nghiệm phản 
ứng nhiệt hạch

ết bị thử nghiệm có dạng một 
tokamak hình c

ết bị dùng đ
ứng kết hợp điều khiển đ

ờng plasma. Hiện nay, tr
ế giới mới chỉ có hai thiết bị nh

ợc chế tạo, gồm thiết bị 
National Spherical Torus 
Experiment-Upgrade (NSTX

PL và Mega Ampere Spherical 
Tokamak (MAST)
nghiên cứu năng l
Culham, Anh, theo

Các nhà máy đi
ử dụng phản ứng phân hạch, tạo 

ra năng lượng nhờ quá tr
ạt nhân. Tuy có hiệu suất cao, ph

ày có chi phí đ
ạo ra sản phẩm phụ l

ải phóng xạ.
ợc lại, phản ứng nhiệt hạch tạo 

ra năng lượng nhờ kết hợp hạt nhân 
nên an toàn hơn và 

                      

ợc một “Mặt Trời thu nhỏ” 
ử nghiệm. Nó có khả năng 

ấp năng lư
ư vô tận cho lo

ấm dứt sự phụ thuộc v

Toàn cảnh nơi đặt thiết bị thử nghiệm phản 
ứng nhiệt hạch

ết bị thử nghiệm có dạng một 
ình cầu liền khối. Tokamak 

ùng đ
ứng kết hợp điều khiển đ

ờng plasma. Hiện nay, tr
ế giới mới chỉ có hai thiết bị nh

ợc chế tạo, gồm thiết bị 
National Spherical Torus 

Upgrade (NSTX
PL và Mega Ampere Spherical 

Tokamak (MAST)
ứu năng l

Culham, Anh, theo
Các nhà máy đi

ử dụng phản ứng phân hạch, tạo 
ợng nhờ quá tr

ạt nhân. Tuy có hiệu suất cao, ph
ày có chi phí đ

ạo ra sản phẩm phụ l
ải phóng xạ. 

ợc lại, phản ứng nhiệt hạch tạo 
ợng nhờ kết hợp hạt nhân 

nên an toàn hơn và 

                      Số 187 

ợc một “Mặt Trời thu nhỏ” 
ử nghiệm. Nó có khả năng 

ượng sạch, an to
ận cho lo

ấm dứt sự phụ thuộc v

Toàn cảnh nơi đặt thiết bị thử nghiệm phản 
ứng nhiệt hạch

ết bị thử nghiệm có dạng một 
ầu liền khối. Tokamak 

ùng để tạo ra các phản 
ứng kết hợp điều khiển đ

ờng plasma. Hiện nay, tr
ế giới mới chỉ có hai thiết bị nh

ợc chế tạo, gồm thiết bị 
National Spherical Torus 

Upgrade (NSTX
PL và Mega Ampere Spherical 

Tokamak (MAST) ở Trung tâm 
ứu năng lượng nhiệt hạch 

Culham, Anh, theo Eurek Alert.
Các nhà máy điện hạt nhân hiện 

ử dụng phản ứng phân hạch, tạo 
ợng nhờ quá tr

ạt nhân. Tuy có hiệu suất cao, ph
ày có chi phí đắt v

ạo ra sản phẩm phụ l

ợc lại, phản ứng nhiệt hạch tạo 
ợng nhờ kết hợp hạt nhân 

nên an toàn hơn và không t

ố 187 

ợc một “Mặt Trời thu nhỏ” 
ử nghiệm. Nó có khả năng 

ợng sạch, an to
ận cho lo

ấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên li

Toàn cảnh nơi đặt thiết bị thử nghiệm phản 
ứng nhiệt hạch 

ết bị thử nghiệm có dạng một 
ầu liền khối. Tokamak 

ể tạo ra các phản 
ứng kết hợp điều khiển đ

ờng plasma. Hiện nay, tr
ế giới mới chỉ có hai thiết bị nh

ợc chế tạo, gồm thiết bị 
National Spherical Torus 

Upgrade (NSTX
PL và Mega Ampere Spherical 

ở Trung tâm 
ợng nhiệt hạch 

Eurek Alert.
ện hạt nhân hiện 

ử dụng phản ứng phân hạch, tạo 
ợng nhờ quá trình phân rã 

ạt nhân. Tuy có hiệu suất cao, ph
ắt và nguy hi

ạo ra sản phẩm phụ l

ợc lại, phản ứng nhiệt hạch tạo 
ợng nhờ kết hợp hạt nhân 

không t

ố 187 - 9/2016

ợc một “Mặt Trời thu nhỏ” 
ử nghiệm. Nó có khả năng 

ợng sạch, an to
ận cho loài ngư

ào nhiên li

Toàn cảnh nơi đặt thiết bị thử nghiệm phản 

ết bị thử nghiệm có dạng một 
ầu liền khối. Tokamak 

ể tạo ra các phản 
ứng kết hợp điều khiển được trong 

ờng plasma. Hiện nay, tr
ế giới mới chỉ có hai thiết bị nh

ợc chế tạo, gồm thiết bị 
National Spherical Torus 

Upgrade (NSTX-U) 
PL và Mega Ampere Spherical 

ở Trung tâm 
ợng nhiệt hạch 

Eurek Alert.
ện hạt nhân hiện 

ử dụng phản ứng phân hạch, tạo 
ình phân rã 

ạt nhân. Tuy có hiệu suất cao, ph
à nguy hi

ạo ra sản phẩm phụ là các ch

ợc lại, phản ứng nhiệt hạch tạo 
ợng nhờ kết hợp hạt nhân 

không tạo ra rác 

9/2016

ợc một “Mặt Trời thu nhỏ” 
ử nghiệm. Nó có khả năng 

ợng sạch, an toàn 
ài người, 

ào nhiên liệu 

 
Toàn cảnh nơi đặt thiết bị thử nghiệm phản 

ết bị thử nghiệm có dạng một 
ầu liền khối. Tokamak 

ể tạo ra các phản 
ợc trong 

ờng plasma. Hiện nay, trên 
ế giới mới chỉ có hai thiết bị nh

ợc chế tạo, gồm thiết bị 
National Spherical Torus 

U) 
PL và Mega Ampere Spherical 

ở Trung tâm 
ợng nhiệt hạch 

Eurek Alert. 
ện hạt nhân hiện 

ử dụng phản ứng phân hạch, tạo 
ình phân rã 

ạt nhân. Tuy có hiệu suất cao, phản 
à nguy hiểm 

à các chất 

ợc lại, phản ứng nhiệt hạch tạo 
ợng nhờ kết hợp hạt nhân 

ạo ra rác 

9/2016 

ợc một “Mặt Trời thu nhỏ” 
ử nghiệm. Nó có khả năng 

àn 
ời, 
ệu 

 
Toàn cảnh nơi đặt thiết bị thử nghiệm phản 

ết bị thử nghiệm có dạng một 
ầu liền khối. Tokamak 

ể tạo ra các phản 
ợc trong 

ên 
ế giới mới chỉ có hai thiết bị như 

ợc chế tạo, gồm thiết bị 
National Spherical Torus 

U) ở 
PL và Mega Ampere Spherical 

ở Trung tâm 
ợng nhiệt hạch 

ện hạt nhân hiện 
ử dụng phản ứng phân hạch, tạo 

ình phân rã 
ản 

ểm 
ất 

ợc lại, phản ứng nhiệt hạch tạo 
ợng nhờ kết hợp hạt nhân 

ạo ra rác 



                      Số 187 - 9/2016 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ- 12 
 

thải phóng xạ. Phản ứng này đòi hỏi 
nhiệt độ nóng hơn Mặt Trời. Đây là 
lý do các Tokamak hình cầu được sử 
dụng. Tokamak có thể tạo ra plasma, 
trạng thái thứ 4 của vật chất ở áp suất 
và nhiệt độ rất cao, giúp kích hoạt 
phản ứng nhiệt hạch với từ trường 
tương đối thấp và không tốn kém. 
Hoạt động của thiết bị gồm ba bước 
cơ bản. Đầu tiên, plasma sẽ được tạo 
ra bằng cách sử dụng khí hydro siêu 
nóng (khoảng 150 triệu độ C) trong 
phòng thí nghiệm. Tiếp đó, áp suất 
được tăng lên để nén plasma và đẩy 
các hạt nhân va chạm với nhau tạo ra 
phản ứng nhiệt hạch. Từ trường mạnh 
sinh ra từ các cuộn dây siêu dẫn quấn 
xung quanh được sử dụng trong quá 
trình này.  Trong khi tokamak truyền 
thống có hình xuyến giống bánh vòng 
khá cồng kềnh, tokamak hình cầu nhỏ 
gọn hơn và trông giống như lõi táo. 
Các lò phản ứng nhiệt hạch tokamak 
có thể tạo ra nền tảng cho lĩnh vực 
năng lượng nhiệt hạch. “Chúng tôi 
đang mở ra những lựa chọn mới cho 
các nhà máy điện tương lai”, 
Jonathan Menard, tác giả chính của 
nghiên cứu, giám đốc chương trình 
nâng cấp NSTX-U tại PPPL, cho biết. 

Tuy nhiên, vẫn cònkhá nhiều thách 
thức đặt ra, như sự hỗn loạn gia tăng 
khi plasma được đưa vào từ trường, 
sự gián đoạn phản ứng xảy ra khi mật 
độ plasma trong lò quá cao hoặc lẫn 
tạp chất do quá trình tương tác với 
thành lò. Các nhà nghiên cứu tại 

PPPL, Culham và khắp nơi trên thế 
giới cần phải tìm cách giải quyết 
những thách thức này cho các thế hệ 
lò phản ứng trong tương lai. 

(Theo vnexpress) 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 

 Lão nông “biến” sắt vụn thành 
những chiếc máy có “1 không 2” 

Lê Văn Dung ở xã Yên Mạc, 
huyện Yên Mô (Ninh Bình) là một  
trong những nhân vật có tiếng ở đây 
nhờ  tài “biến” sắt vụn thành những 
chiếc máy hữu ích có “1 không 2”  
để phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp. 

Ngoài sản phẩm đầu tay của mình 
là máy kéo lúa, giờ đây ông lại sáng 
chế ra những sản phẩm rất hữu ích 
từ những miếng sắt vụn. Quê ông 
đồng chiêm trũng, vào mỗi vùa gặt 
để đưa lúa lên được bờ là cả kỳ tích, 
không chỉ mất công sức mà còn mất 
nhiều thời gian vì ruộng lầy lội. Mỗi 
mùa gặt, thấy vợ cực nhọc, ông mày 
mò chế tạo ra chiếc máy kéo lúa 
bằng động cơ xe máy bỏ đi. 

“Nhiều năm làm nghề sửa xe, tôi 
thấy động cơ xe máy Tàu (Trung 
Quốc) bỏ đi rất nhiều, bán sắt vụ thì 
phí lắm. Tôi nghĩ, giờ chuyển động 
cơ này thành cái máy kéo lúa thì 
khỏe và nhỏ gọn lắm. Thế là tôi mày 
mò làm ra chiếc máy này. Đem ra 
đồng làm, máy cứ kéo vù vù, bà con 
trong làng thấy ai cũng ưng mượn 
về sử dụng”, ông Dung kể. 
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Sáng chế ra chiếc máy kéo lúa thấy 
chỉ sử dụng cho việc kéo không thì 
phí sức động cơ. Ông Dung lại mày 
mò chế tạo từ chiếc máy này “lai” 
thêm bộ phận bơm nước. Mùa gặt thì 
kéo lúa, mùa khô thì bơm nước. Sản 
phẩm của ông một lần nữa được bà 
con nông dân say đắm. Chỉ trong năm 
2014, ông bán cả trăm chiếc máy “2 
trong 1” vừa bơm nước vừa kéo này. 

Chưa thỏa mãn với máy “2 trong 
1”, ông tiếp tục nghiên cứu làm ra 
những chiếc máy khác hữu ích hơn. 
Trong đó, phải kể đến: máy cày, bơm 
nước, kéo bằng động cơ xe máy; máy 
phát điện, bơm nước bằng động cơ xe 
máy; máy thái băm chuối; máy 
nghiền bột… 

Ông cất công đi mua những chiếc 
xe máy Tàu bị hư hỏng về, sau đó 
tháo rời từng bộ phận. Phần động cơ, 
ông lau chùi sạch sẽ, sửa chữa lại cho 
hoạt động được. Ông sử dụng động 
cơ này là phần động cơ chính cho 
những chiếc máy mà mình chế tạo ra. 
Chiếc xe máy “sắt vụn” không phải 
bỏ đi bất cứ bộ phận gì. Nhông, xích 
của xe ông biến thành xích tải truyền 
cho chiếc máy kéo; bánh xe chế 
thành bánh máy cày; vòng bi của 
động cơ xe hư hỏng biến thành bi của 
các bộ phận khác. 

Ngoài "xác" xe máy Tàu, ông 
Dung còn đến các điểm thu mua phế 
liệu mua về các cần lái máy cày cũ, 
bánh răng, ống sắt, tôn lá, dây cáp, 
hay cù phát điện cũ… về chế biến 

thành các bộ phận của máy cày, 
máy kéo, máy phát điện… 

“Tận dụng những đồ phế liệu 
không có nghĩa là không tốt. Đồ xe 
máy cũ có những bộ phận rất bền, 
những đồ phế liệu khác chế tạo hợp 
lý, đúng công năng cũng sử dụng rất 
tốt. Nhất là giá thành của những sản 
phẩm này hợp với túi tiền của bà 
con nông dân", ông Dung nói. 

Với những sáng chế độc đáo của 
mình, ông Dung nhiều lần được Hội 
Liên hiệp khoa học kỹ thuật, Sở 
Khoa học – Công nghệ, Hội Nông 
dân, tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen 
và cấp giấy chứng nhận sáng chế. 

(Theo dantri.com.vn) 
 

 Lò úm gà tiết kiệm điện cho hộ 
chăn nuôi nhỏ 

Ông Phạm Gia Tuấn, 61 tuổi ở 
tại phường Minh Khai, thủ đô Hà 
Nội. Với sáng kiến úm gà con bằng 
bộ lò sử dụng bếp than tổ ong và 
quạt gió ắcquy 12V xe máy rất hữu 
ích cho bà con chăn nuôi. 

Ông cho biết giai đoạn úm (nuôi 
gà con từ khi mới nở đến 30 ngày 
tuổi) quyết định đến 80% sự thành 
bại của việc nuôi gà. Chuồng trại 
phải duy trì nhiệt độ 30-32ºC, 
không khí sạch. Điều này không dễ 
đảm bảo ở các trang trại chăn nuôi 
nhỏ lẻ dưới vài nghìn con được vậy 
nên phải làm theo quy trình. 

“Bà con thường úm gà bằng bóng 
đèn điện, trong khi các vùng quê rất 
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hay mất điện. Mùa đông mất điện, 
nếu người nuôi ngủ quên thì gà sẽ 
chết cả đàn. Nếu “cấp cứu” bằng cách 
đốt củi, gà sống sót vẫn nhiễm lạnh 
và sặc khói, khó phát triển tốt” - ông 
Tuấn nói và cho rằng, ngay cả nếu 
không mất điện, việc úm bằng bóng 
đèn cũng không hoàn hảo bởi bà con 
thường quây kín chuồng gà bằng bao 
tải dày để tránh thất thoát nhiệt, tiết 
kiệm điện, khiến gà thiếu ôxy, chậm 
lớn và dễ bệnh. Nếu không quây, họ 
phải dùng nhiều bóng đèn, rất tốn 
điện. Bóng đèn sợi đốt lại rất dễ cháy, 
nếu không biết sớm có thể gây tai họa 
cho đàn gà. Để khắc phục, ông đã chế 
tạo lò úm gà bao gồm bếp than tổ 
ong, bộ phận thu nhiệt và quạt gió. 
Quạt gió giúp nhẹ nhàng đưa khí ấm 
đi khắp chuồng. Vấn đề thoát khí độc 
của lò than được giải quyết bằng ống 
gom khói và khí thải CO2 để dẫn ra 
ngoài.  “Dùng lò này khi nhiệt độ 
ngoài trời 15ºC, tôi chỉ cần 3 viên 
than tổ ong cho 24 giờ liên tục là cấp 
đủ nhiệt lượng để quây úm 500 gà” - 
ông Tuấn khẳng định. 

Khi mất điện, có thể câu dây điện 
từ ắcquy xe máy 12V ra, nối vào quạt 
của lò úm là đủ chạy 40 giờ. Nếu 
muốn chủ động hoàn toàn không phụ 
thuộc điện lưới, nên mua ắcquy lớn 
để sử dụng cho nhiều lò và lâu dài. 
Với sản phẩm này đã giúp ích được 
rất nhiều hộ chăn nuôi học hỏi kinh 
nghiệp từ sáng chế của ông. 

(Theo khoahocphattrien) 

 Máy làm kem của sinh viên đại 
học Bách khoa đắt hàng 

Đó là sản phẩm đầu tay của một 
nhóm nghiên cứu thuộc lớp kỹ thuật 
nhiệt - điện lạnh K57, Trường Đại 
học Bách khoa đã làm ra hơn 50 
chiếc máy làm kem cuộn. Đây 
cũngchính là sản phẩm đoạt giải 
nhất cuộc thi Sinh viên nghiên cứu 
khoa học phân ban khoa học công 
nghệ nhiệt lạnh năm 2016. 

 Nói về lý do chế tạo sản phẩm 
trên, Sinh viên Nguyễn Văn Đoàn - 
trưởng nhóm nghiên cứu - cho biết, 
các máy làm kem đôi hai chảo trên 
thị trường Việt Nam hiện sử dụng 
hai máy nén nên tiêu tốn nhiều năng 
lượng. Ngoài ra, do được nhập khẩu 
với giá rất cao từ Thái Lan, Trung 
Quốc, Nhật Bản... nên chúng gây 
bất tiện và tốn kém trong bảo 
dưỡng, bảo hành.Năm 2015, ThS 
Đỗ Cao Trung - giảng viên bộ môn 
Tự động hóa và Điều khiển quá 
trình nhiệt, lạnh - nhận được đơn 
đặt hàng sản xuất máy làm kem 
cuộn.  

Chính là thời điểm nhóm sinh 
viên lớp kỹ thuật nhiệt - điện lạnh 
K57 gồm Nguyễn Văn Đoàn, 
Nguyễn Thanh Nam, Lê Duy Tuấn 
Anh, Nguyễn Đình Thăng và Phạm 
Tùng Lâm xin thực tập với thầy 
Trung và được mời tham gia chế tạo 
máy làm kem cuộn.  

Nhóm nghiên cứu cho biết, nguyên 
lý hoạt động của máy tương tự máy 
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trong hợp tác xã nông nghiệp ở các 
máng cống lấy nước sẵn có và có thể 
sửa chữa, thay thế linh kiện đơn giản 
hơn rất nhiều khi xảy ra sự cố hay 
hỏng hóc. 

Nhờ có tính năng vượt trội và giá 
thành hợp lý, Bơm vô ống của Anh 
Đỗ Văn Trường đã được một số hợp 
tác xã của tỉnh Ninh Bình, Thanh 
Hóa, Nam Định, Thái Bình… lựa 
chọn ứng dụng trong nhiều năm qua, 
đã góp phần giải quyết hiệu quả 
chống úng và chống hạn cho bà con 
nông dân. 

Bằng độc quyền sáng chế số 5607 
do cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 
17/4/2006, giải nhất cuộc thi sáng tạo 
Khoa học kỹ thuật tỉnh Ninh Bình 
năm 2005 và được giới thiệu trên 
chương trình Sáng tạo Việt là những 
gì mà sáng chế Bơm vô ống cùng tác 
giả Đỗ Văn Trường đã được đạt và 
trong thời gian qua bằng niềm đam 
mê khoa học sáng chế không ngừng 
mệt mỏi. 

Những khó khăn trong việc phát 
triển sản phẩm sáng chế của mình, 
nông dân Trường tâm sự: “Khó khăn 
lớn nhất vẫn là nguồn vốn. Trong thời 
gian sản xuất và cung ứng bơm cho 
thị trường, 50% hợp tác xã được 
huyện, tỉnh hỗ trợ vốn để mua bơm. 
Số bơm này được thanh toán ngay 
trong năm. 50% số bơm còn lại hợp 
tác xã phải tìm nguồn vốn khác như 
dân góp, hoặc trích khoản nọ khoản 
kia. Do đó, tiền thanh toán chậm, 

thường 3-4 năm mới thanh toán hết. 
Xưởng của tôi nhiều khi thiếu vốn để 
tái sản xuất, phải dừng lại không 
nhận thêm đơn hàng”. 

(Theo dantri.com.vn) 
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ 
DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT 
TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI 
ĐOẠN 2016 – 2020  

Ngày 14/6/2016, xét đề nghị của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Thủ tướng Chính phủ đã  ký 
ban hành quyết định số 1062/QĐ-
TTg về việc phê duyệt chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2016 - 2020 bao gồm có những nội 
dung như sau:   

I. Mục tiêu 
1. Nâng cao nhận thức của các tổ 

chức, cá nhân về tài sản trí tuệ trong 
hội nhập kinh tế quốc tế của Việt 
Nam. 

2. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 
về sở hữu trí tuệ cho khoảng 1000 cá 
nhân, tập trung vào các viện nghiên 
cứu, trường đại học và doanh 
nghiệp. 

3. Hỗ trợ khai thác, áp dụng vào 
thực tiễn cho ít nhất 50 sáng chế/giải 
pháp hữu ích của Việt Nam. 

4. Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát 
triển quyền sở hữu trí tuệ cho ít nhất 
70 sản phẩm đặc thù của địa 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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phương, sản phẩm làng nghề mang 
địa danh. 

5. Hỗ trợ ít nhất 100 doanh 
nghiệp, tổ chức khoa học và công 
nghệ trong việc xây dựng và triển 
khai mô hình quản lý và phát triển 
tài sản trí tuệ. 

6. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ ở trong và ngoài nước 
đối với các sản phẩm quốc gia được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

II. Nội dung chương trình 
1. Nâng cao nhận thức, năng lực 

tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ: 
 Tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

về tài sản trí tuệ; xây dựng và triển 
khai các chương trình đào tạo, tập 
huấn chuyên môn, nghiệp vụ về tài 
sản trí tuệ; 

 Biên soạn, phát hành tài liệu về 
tài sản trí tuệ; 

 Hỗ trợ thiết kế, xây dựng bộ 
công cụ tra cứu, các gói thông tin sở 
hữu trí tuệ chuyên ngành và hỗ 
trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận, 
khai thác thông tin sở hữu trí tuệ; 

Hỗ trợ xây dựng và triển khai mô 
hình quản lý và phát triển tài sản trí 
tuệ trong các doanh nghiệp và tổ 
chức khoa học và công nghệ: Tổ 
chức bộ phận chuyên môn về tài sản 
trí tuệ; xây dựng và triển khai quy 
trình phát hiện, thống kê, đánh giá, 
quản lý tài sản trí tuệ. 

2. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý 
và bảo vệ tài sản trí tuệ: 

 Đăng ký bảo hộ trong và ngoài 
nước đối với các sản phẩm, dịch vụ, 
ưu tiên các đối tượng là kết quả 
nghiên cứu khoa học, sản phẩm chủ 
lực, sản phẩm quốc gia, kiểu dáng 
sản phẩm và giống cây trồng mới; 

 Quản lý và phát triển tài sản trí 
tuệ đối với các sản phẩm đặc thù của 
địa phương mang địa danh đã được 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; 

 Áp dụng sáng chế của Việt Nam, 
sáng chế của nước ngoài không được 
bảo hộ tại Việt Nam, áp dụng giống 
cây trồng mới; 

Tổ chức triển khai các biện pháp 
bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt 
động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; 

 Tổ chức trưng bày, triển lãm phân 
biệt sản phẩm được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ và sản phẩm xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. 

3. Hỗ trợ khai thác thương mại và 
phát triển tài sản trí tuệ: 

 Giới thiệu, quảng bá và triển khai 
các hoạt động xúc tiến thương mại 
khác cho các tài sản trí tuệ của Việt 
Nam ở trong và ngoài nước; 

Hỗ trợ khai thác, nâng cao giá trị 
và khả năng cạnh tranh của các sản 
phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ; hỗ trợ thành lập và vận 
hành các doanh nghiệp, tổ chức khai 
thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ; 
Định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ, 
tập trung vào các đối tượng là sáng 
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chế, tên thương mại, nhãn hiệu của 
các doanh nghiệp. 

4.Hỗ trợ ứng dụng các tài sản trí 
tuệ, thành quả sáng tạo cá nhân được 
hình thành từ thực tiễn: 

 Tư vấn, hỗ trợ đăng ký xác lập 
quyền sở hữu trí tuệ cho cá nhân có 
sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và các 
thành quả sáng tạo khác; 

 Hỗ trợ hoàn thiện, khai thác, áp 
dụng các tài sản trí tuệ và thành quả 
sáng tạo, đặc biệt là các tài sản trí tuệ, 
thành quả sáng tạo cá nhân có tính 
ứng dụng cao, khả năng áp dụng rộng 
rãi, mang lại lợi ích thiết thực cho xã 
hội, cộng đồng; 

 Vinh danh, khen thưởng các cá 
nhân điển hình có tài sản trí tuệ, thành 
quả sáng tạo được áp dụng rộng rãi, 
mang lại lợi ích thiết thực cho cộng 
đồng và xã hội. 

III. Quản lý chương trình 
1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển 

khai các hoạt động chung, bao gồm: 
Thông tin, tuyên truyền về Chương 
trình; hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng 
kết Chương trình; nghiên cứu, tham 
quan, khảo sát, điều tra, học tập kinh 
nghiệm trong và ngoài nước về bảo 
hộ, phát triển tài sản trí tuệ; thuê 
chuyên gia tư vấn, hỗ trợ; khảo sát, 
điều tra, xây dựng và triển khai các 
hoạt động nhằm chỉ đạo và tổ 
chức triển khai Chương trình. 

2. Quản lý các dự án cụ thể thuộc 
Chương trình, bao gồm: Đề xuất, xây 
dựng, tuyển chọn và phê duyệt dự án 

thực hiện Chương trình; kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện, đánh giá, 
nghiệm thu dự án; tổ chức áp dụng, 
phổ biến và nhân rộng các kết quả 
thực hiện dự án. 

3. Các dự án thuộc Chương trình 
được phân loại như sau: 

a) Dự án Trung ương quản lý: Dự 
án được xây dựng và triển khai theo 
mô hình điểm, có tính chất điển hình 
hoặc phức tạp, có tính đặc thù về 
chuyên môn. 

b) Dự án địa phương quản lý: Dự án 
được xây dựng và triển khai trên cơ sở 
kết quả thực hiện các mô hình điểm đã 
được tổng kết, nghiệm thu hoặc giải 
quyết vấn đề phát triển sản xuất, kinh 
doanh thuộc địa phương, đơn vị và 
phù hợp với năng lực tổ chức quản lý 
ở địa phương. 

IV. Kinh phí 
1. Kinh phí thực hiện Chương trình 

gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, 
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đạo các đơn vị chốt của hai đơn vị. 
Tại thỏa thuận hợp tác, hai bên đã 
cùng thống nhất nội dung và cách 
thức triển khai với mục tiêu triển khai 
thành công các Dự án ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông 
trong lĩnh vự SHTT. 

Cụ thể, Viettel sẽ là đơn vị tư vấn, 
khảo sát, đánh giá, lựa chọn công 
nghệ; xây dựng chiến lược, kế hoạch 
ứng dụng CNTT và viễn thông tại Bộ 
KH&CN về lĩnh vực SHTT. Đồng 
thời, thông qua giải pháp ứng dụng 
CNTT và viễn thông giúp đổi mới 
phương thức quản lý thông minh và 
hiệu quả cho Bộ trong lĩnh vực 
SHTT, nâng cao năng lực chuyên 
môn thẩm định cũng như việc ứng 
dụng CNTT vào công tác quản lý nhà 
nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng 
Giám đốc Lê Đăng Dũng cho biết: 
“Viettel cam kết sẽ hợp tác và phối 
hợp chặt chẽ cùng Bộ KH&CN trong 
việc xây dựng và phát triển các ứng 
dụng CNTT giúp nâng cao vai trò 
quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt 
động công tác thẩm định đơn đăng ký 
SHTT, góp phần thúc đẩy ứng dụng 
CNTT & viễn thông trong lĩnh vực 
SHTT nằm trong TOP 30 trên thế 
giới vào năm 2020”. 

Theo Thứ trưởng Trần Việt Thanh, 
Tập đoàn Viettel là tập đoàn mạnh 
hàng đầu về lĩnh vực CNTT, viễn 
thông với doanh số lên tới 10 tỷ đô la, 
ngoài ra còn có rất nhiều sản phẩm 
quan trọng trong nhiều lĩnh vực của 

Việt Nam. Được biết, Viettel đã phối 
hợp cùng với Bộ KH&CN phối hợp 
nhiều hoạt động hiệu quả trong lĩnh 
vực KH&CN như tiến hành khảo sát 
và nghiên cứu các ứng dụng mới, hỗ 
trợ Cục SHTT quy hoạch và lên lộ 
trình giai đoạn 1 cho việc tin học hóa 
ngành SHTT. 

 Dự kiến tới sẽ hoàn thiện và xây 
dựng dịch vụ công cấp độ 3 về thực 
hiện đăng ký quyền sở hữu công 
nghiệp theo Nghị quyết 36A của 
Chính phủ và hoàn thiện xây dựng hệ 
thống quản trị đơn tương ứng. 

(Theo most.gov.vn) 
 

 Thông báo của Cục Sở hữu trí 
tuệ về việc tiếp nhận các đề xuất 
nhu cầu, đặt hàng dự án thuộc 
chương trình phát triển tài sản trí 
tuệ để tuyển chọn thực hiện từ năm 
2017 

Thi hành Quyết định số 1062/QĐ-
TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ hướng 
dẫn các đơn vị đề xuất nhu cầu, đặt 
hàng dự án Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho thực 
hiện từ năm tài chính 2017, cụ thể 
như sau: 

1. Phù hợp với mục tiêu và nội 
dung Chương trình nêu tại Điều 1 
Quyết định số 1062/QĐ-TTg 
ngày 14/6/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

2. Ưu tiên đề xuất loại dự án liên 
quan đến các nội dung sau đây: 
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Đối với các Bộ, ngành, doanh 
nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại 
học: 

Xây dựng và triển khai các 
chương trình đào tạo, tập huấn 
chuyên môn, nghiệp vụ về SHTT; 
Bảo hộ, áp dụng sáng chế của Việt 
Nam, sáng chế của nước ngoài 
không được bảo hộ tại Việt Nam vào 
thực tiễn; Bảo hộ, áp dụng và phát 
triển giá trị của các giống cây trồng 
mới; Xây dựng và vận hành cơ chế 
quản lý, quản trị tài sản trí tuệ 
trong viện nghiên cứu, trường đại 
học, doanh nghiệp; Bảo hộ, khai 
thác, nâng cao giá trị và khả năng 
cạnh tranh của các sản phẩm, dịch 
vụ được bảo hộ quyền SHTT; định 
giá, kiểm toán tài sản trí tuệ; Xây 
dựng và triển khai các chương trình, 
hoạt động bảo vệ quyền SHTT, ngăn 
chặn các hành vi xâm 
phạm quyền SHTT. Tổ chức trưng 
bày, triển lãm phân biệt sản phẩm 
được bảo hộ quyền SHTT và sản 
phẩm xâm phạm quyền SHTT. 

Đối với các địa phương: 
Xây dựng và triển khai các 

chương trình đào tạo, tập huấn 
chuyên môn, nghiệp vụ về SHTT; 
Bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản 
trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của 
địa phương; Bảo hộ SHTT, hoàn 
thiện, áp dụng, khai thác thương mại 
các kết quả sáng tạo tạo cá nhân. 

3.Việc đề xuất dự án được thực 
hiện theo biểu mẫu kèm theo Công 

văn này và gửi trước ngày 
18/9/2016 về địa chỉ: Cục sở hữu trí 
tuệ, 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 
Hà Nội.  

Điện thoại: 04.35571843 hoặc 
04.38583069 

Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn 
4. Công văn hướng dẫn và biểu 

mẫu đề xuất nhu cầu, đặt hàng dự án 
kèm theo. 

(Theo Cục Sở hữu trí tuệ) 
 

 Trao giải thưởng Sáng chế lần 
thứ IV tại TP Hồ Chí Minh 

Ngày 16/9/2016, Sở Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) TP.HCM đã 
chủ chì tổ chức Lễ tổng kết và trao 
Giải thưởng Sáng chế TP. Hồ Chí 
Minh lần thứ IV. 

Đây là hoạt động được tổ chức 
thường xuyên kể từ năm 2008 nhằm 
góp phần thúc đẩy, khuyến khích các 
hoạt động sáng chế. Quá trình tổ chức 
giải thưởng được triển khai chủ yếu 
thông qua việc tuyên truyền, giới 
thiệu về pháp luật sáng chế, các thủ 
tục đăng kí sáng chế, khía cạnh 
thương mại của việc bảo hộ sáng chế, 
cách tiếp cận trong thẩm định giá 
sáng chế…  

Theo Thể lệ của Giải thưởng, quy 
trình xét giải gồm 2 vòng. Vòng 1 
đánh giá về khả năng áp dụng công 
nghiệp, tính mới, trình độ sáng tạo và 
tiềm năng thương mại của sáng chế. 
Vòng 2 đánh giá về hiệu quả thương 
mại của sáng chế, thông qua việc 
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 B
Bảo” cho sản phẩm thuốc l

Ngày19 tháng 8 năm 2016, C
hữu trí tuệ đ
số 3349/QĐ
chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 
00050 cho s
Bảo. Ủy ban nhân dân th
Phòng là c
lý này

Vĩnh Bảo nằm ở phía Đông Bắc 
đồng bằng sông Hồng, phía Tây Nam 
của th
tâm thành ph
hạ lưu và c
biển Đông
liền với sản phẩm thuốc l
Thuốc l
năm 1660 vào đ
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xuất từ giống Ré đen, sợi thuốc có 
màu nâu đ
thơm d
cao, s
không s
vị chua, không ngái. 

Thu
xuất từ giống Báng hoặc giống Ré 
trắng. 
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Các đặc tính của thuốc lào Vĩnh 
Bảo có được là nhờ các điều kiện địa 
lý đặc thù bao gồm: 

- Đặc thù về địa hình: Khu vực địa 
lý có địa hình đồng bằng, bị chia cắt 
bởi hệ thống sông ngòi, kênh rạch, 
không bằng phẳng tuyệt đối, có khu 
vực thấp trũng và khu vực gò cao hơn 
so với địa hình chung, bao gồm cả 4 
loại hình đất là vàn cao, vàn, vàn thấp 
và trũng. 

- Đặc thù về khí hậu: Khu vực địa 
lý có nhiệt độ trung bình là 23,29ºC; 
biên độ nhiệt dao động từ 16,89ºC 
đến 17,9ºC; tổng lượng mưa dao 
động từ 1268mm đến 2263mm, phân 
bố tập trung từ tháng 6 đến tháng 9; 
tổng số giờ nắng trung bình/tháng là 
122 giờ, tổng số giờ nắng trung 
bình/năm là 1469 giờ/năm, số giờ 
nắng tăng đột biến trong thời gian từ 
tháng 5 đến tháng 6; độ ẩm trung 
bình của khu vực đạt 86,79%; lượng 
nước bốc hơi tổng số trung bình 
59mm/tháng, 706mm/năm.  

- Đặc thù về thổ nhưỡng: Đất trồng 
thuốc lào Vĩnh Bảo 1 là đất có thành 
phần cơ giới trung bình đến nặng, đất 
thịt nặng đến thịt trung bình hoặc thịt 
pha sét, độ chua từ trung bình đến 
chua. Đất có độ phì cao, hàm lượng 
dinh dưỡng của đất từ trung bình đến 
khá, khả năng điều hòa dinh dưỡng 
tốt, đặc biệt là đất không mặn hoặc 
mặn ít.  

Khu vực địa lý: xã Lý Học, xã Hòa 
Bình, xã Liêm Am, xã Tam Cường, 

xã Cổ Am, xã Vinh Quang, xã Thắng 
Thủy, xã Vĩnh An, xã Dũng Tiến, xã 
Trấn Dương, xã Vĩnh Tiến, xã Cao 
Minh, xã Giang Biên, xã Tân Liên, xã 
Tam Đa, xã Nhân Hòa, xã Tân Hưng, 
xã Việt Tiến, xã Trung Lập, xã Hùng 
Tiến, xã Vĩnh Long, xã Hiệp Hòa, xã 
An Hòa, xã Hưng Nhân, xã Đồng 
Minh, xã Thanh Lương, xã Tiến 
Phong, xã Vĩnh Phong, xã Cộng Hiền 
và thị trấn Vĩnh Bảo, thuộc huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. 

 (Theo  Noip.gov.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 

 Vingroup ra mắt sản phẩm trái 
cây nhà kính đầu tiên 

Công ty VinEco - Tập đoàn 
Vingroup sẽ chính thức ra mắt thị 
trường chúng ta vụ trái cây nhà kính 
đầu tiên được sản xuất theo công 
nghệ hiện đại của Tập đoàn Netafim - 
Israel và được phân phối độc quyền 
trong hệ thống siêu thị Vinmart và 
Vinmart+ trên toàn quốc. 

Sau 2,5 tháng được gieo trồng tại 
nhà kính nông trường Long Thành 
(Đồng Nai), VinEco đã đón những 
sản phẩm đầu tiên gồm 10 loại dưa 
lưới, với năng suất 30 tấn/ha. Dự 
kiến, VinEco sẽ có 3 vụ thu hoạch 
dưa lưới/năm, mẻ dưa lưới tiếp theo 
sẽ thu được vào đầu tháng 11/2016. 

Điểm ưu việt vượt trội của dưa lưới 
trồng trong nhà kính là hàm lượng 
dinh dưỡng cao, đảm bảo độ ngọt 
đồng đều do được cung cấp dinh 
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ợc bảo hộ 

                      

 

rên thị tr
ất hiện loại xe điện có kiểu dáng 

công nghiệp v
thương hiệu HKbike Cap

SHTT c
dáng công nghi
đó, trên mạng x
ủa một khách h

ửi mắng, dọa “đập chết ăn 
ì có ý 
ện xe bán tại cửa h
ản phẩm th

ệ An, Chi cục phó 
ờng Nguyễn Văn Thắng đ

ỉ đạo các đơn v
àng xe đi

àng nhái t
ã bắt giữ rất nhiều loại xe 

nhái thương hi

Hàng loạt xe nhái th
chức năng phát hiện.

ục Quản lý thị tr
ảng Nam cũng phát hiện nhiều 

àng xe đi
ỳ, huyện Đại Lộc, Quế S

bày bán các dòng xe 
ểu dáng công nghiệp của nh
ợc bảo hộ 

                      

ị trường nhiều tỉnh th
ất hiện loại xe điện có kiểu dáng 

ệp và mẫu m
ệu HKbike Cap

cấp bằng sáng chế kiểu 
dáng công nghiệp tr

ạng xã h
ủa một khách hàng

ửi mắng, dọa “đập chết ăn 
ì có ý định trả lại xe sau khi 
ện xe bán tại cửa h
ản phẩm th

ệ An, Chi cục phó 
ờng Nguyễn Văn Thắng đ

ơn vị kiểm tra h
àng xe điện b

àng nhái t
ắt giữ rất nhiều loại xe 

nhái thương hiệu. 

ạt xe nhái th
ức năng phát hiện.

ục Quản lý thị tr
ảng Nam cũng phát hiện nhiều 

àng xe điện tr
ỳ, huyện Đại Lộc, Quế S

bày bán các dòng xe 
ểu dáng công nghiệp của nh
ợc bảo hộ SHTT

                      Số 187 

ờng nhiều tỉnh th
ất hiện loại xe điện có kiểu dáng 

ẫu m
ệu HKbike Cap

ấp bằng sáng chế kiểu 
ệp trư
ã hội xuất hiện clip 
àng 

ửi mắng, dọa “đập chết ăn 
ịnh trả lại xe sau khi 

ện xe bán tại cửa h
ản phẩm thương hi

ệ An, Chi cục phó 
ờng Nguyễn Văn Thắng đ

ị kiểm tra h
ện bày bán các s

àng nhái tại TP Vinh v
ắt giữ rất nhiều loại xe 

 

ạt xe nhái thương hi
ức năng phát hiện.

ục Quản lý thị tr
ảng Nam cũng phát hiện nhiều 

ện trên đ
ỳ, huyện Đại Lộc, Quế S

bày bán các dòng xe 
ểu dáng công nghiệp của nh

SHTT. 

ố 187 

ờng nhiều tỉnh th
ất hiện loại xe điện có kiểu dáng 

ẫu mã rất giống với 
ệu HKbike Cap-A đ

ấp bằng sáng chế kiểu 
ước đó. Tr

ội xuất hiện clip 
 chia s

ửi mắng, dọa “đập chết ăn 
ịnh trả lại xe sau khi 

ện xe bán tại cửa hàng này đ
ương hi

ệ An, Chi cục phó Cục Quản lý 
ờng Nguyễn Văn Thắng đ

ị kiểm tra h
ày bán các s

ại TP Vinh v
ắt giữ rất nhiều loại xe 

ương hiệu bị c
ức năng phát hiện.

ục Quản lý thị tr
ảng Nam cũng phát hiện nhiều 

ên địa b
ỳ, huyện Đại Lộc, Quế S

bày bán các dòng xe đạp điện nhái 
ểu dáng công nghiệp của nh

. Các s

ố 187 - 9/2016

ờng nhiều tỉnh th
ất hiện loại xe điện có kiểu dáng 

ất giống với 
A đã 

ấp bằng sáng chế kiểu 
ớc đó. Tr

ội xuất hiện clip 
chia sẻ bị chủ 

ửi mắng, dọa “đập chết ăn 
ịnh trả lại xe sau khi 

àng này đ
ương hiệu.

ục Quản lý 
ờng Nguyễn Văn Thắng đ

ị kiểm tra hàng lo
ày bán các s

ại TP Vinh v
ắt giữ rất nhiều loại xe 

ệu bị cơ quan 
ức năng phát hiện. 

ục Quản lý thị trường tỉnh 
ảng Nam cũng phát hiện nhiều 

ịa bàn TP 
ỳ, huyện Đại Lộc, Quế S

ạp điện nhái 
ểu dáng công nghiệp của nhãn hi

Các sản phẩm 

9/2016

ờng nhiều tỉnh thành 
ất hiện loại xe điện có kiểu dáng 

ất giống với 
ã được 

ấp bằng sáng chế kiểu 
ớc đó. Trước 

ội xuất hiện clip 
ẻ bị chủ 

ửi mắng, dọa “đập chết ăn 
ịnh trả lại xe sau khi 

àng này đ
ệu. Tại 

ục Quản lý 
ờng Nguyễn Văn Thắng đ

àng loạt
ày bán các sản 

ại TP Vinh và các 
ắt giữ rất nhiều loại xe 

ơ quan 

ờng tỉnh 
ảng Nam cũng phát hiện nhiều 

àn TP 
ỳ, huyện Đại Lộc, Quế Sơn, 

ạp điện nhái 
ãn hiệu 

ản phẩm 

9/2016 

ành 
ất hiện loại xe điện có kiểu dáng 

ất giống với 
ợc 

ấp bằng sáng chế kiểu 
ớc 

ội xuất hiện clip 
ẻ bị chủ 

ửi mắng, dọa “đập chết ăn 
ịnh trả lại xe sau khi 

àng này đã 
ại 

ục Quản lý 
ờng Nguyễn Văn Thắng đã 

ạt 
ản 

à các 
ắt giữ rất nhiều loại xe 

 
ơ quan 

ờng tỉnh 
ảng Nam cũng phát hiện nhiều 

àn TP 
ơn, 

ạp điện nhái 
ệu 

ản phẩm 



này có
Kasubike Cap

có tem h
cấp, có thể gây nguy hiểm cho ng
sử dụng. 

Cap
nên ch
chính
ch
doanh ngi
ph
vi
ph

quy đ
chính trong l
nghi
lên t
hành vi xâm ph

ph
bổ sung v
kh
đình c
doanh hàng h
đến 3 tháng,
phương ti
chính công khai trên các 
tiện thông tin đại ch

 

tâm đ

và đ

này có
Kasubike Cap

Ngoài ra, các dòng xe này không 
có tem h
ấp, có thể gây nguy hiểm cho ng
ử dụng. 
Đại diện th

Cap-A khuy
nên ch
chính 
chất lư
doanh ngi
phẩm vi phạm quyền 
việc vừa "tiền mất, tật mang" vừa vi 
phạm pháp luật.

Theo Ngh
quy đ
chính trong l
nghiệp, mức h
lên tới 500 triệu đồng đối với các 
hành vi xâm ph

Ngoài ra, 
phải thực hiện các h

ổ sung v
khắc phục hậu quả

ình c
doanh hàng h

ến 3 tháng,
phương ti
chính công khai trên các 

ện thông tin đại ch

 Doanh
tâm đ

Trung tâm Xúc ti
và đầu t

này có các tên g
Kasubike Cap

Ngoài ra, các dòng xe này không 
có tem hợp quy do Cục Đăng kiểm 
ấp, có thể gây nguy hiểm cho ng
ử dụng.  

ại diện th
A khuy

nên chọn mua sản phẩm ở các đại lý 
 hãng, 
ượng v

doanh ngiệp không n
ẩm vi phạm quyền 
ệc vừa "tiền mất, tật mang" vừa vi 
ạm pháp luật.
Theo Ngh

quy định xử phạt vi phạm h
chính trong l

ệp, mức h
ới 500 triệu đồng đối với các 

hành vi xâm ph
Ngoài ra, 
ải thực hiện các h

ổ sung và 
ắc phục hậu quả

ình chỉ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng h

ến 3 tháng,
phương tiện vi phạm,
chính công khai trên các 

ện thông tin đại ch

Doanh
tâm đầu tư th

Trung tâm Xúc ti
ầu tư TPHCM (ITPC) ph

các tên g
Kasubike Cap-A 2, HTK Cap

Ngoài ra, các dòng xe này không 
ợp quy do Cục Đăng kiểm 

ấp, có thể gây nguy hiểm cho ng

ại diện thương hi
A khuyến cáo, ng

ọn mua sản phẩm ở các đại lý 
hãng, đ
ợng và ch

ệp không n
ẩm vi phạm quyền 
ệc vừa "tiền mất, tật mang" vừa vi 
ạm pháp luật.
Theo Nghị định 99/2013/NĐ

ịnh xử phạt vi phạm h
chính trong lĩnh 

ệp, mức hình ph
ới 500 triệu đồng đối với các 

hành vi xâm ph
Ngoài ra, các 
ải thực hiện các h

à thực hiện các 
ắc phục hậu quả

ỉ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hàng hóa, d

ến 3 tháng, 
ện vi phạm,

chính công khai trên các 
ện thông tin đại ch

Doanh nghi
ư thực phẩm sạch

Trung tâm Xúc ti
ư TPHCM (ITPC) ph

các tên gọi khác nha
A 2, HTK Cap

Ngoài ra, các dòng xe này không 
ợp quy do Cục Đăng kiểm 

ấp, có thể gây nguy hiểm cho ng

ương hi
ến cáo, ng

ọn mua sản phẩm ở các đại lý 
để đư

à chế độ bảo h
ệp không n

ẩm vi phạm quyền 
ệc vừa "tiền mất, tật mang" vừa vi 
ạm pháp luật. 

ị định 99/2013/NĐ
ịnh xử phạt vi phạm h

ĩnh v
ình ph

ới 500 triệu đồng đối với các 
hành vi xâm phạm quyền 

các đơn v
ải thực hiện các h

ực hiện các 
ắc phục hậu quả

ỉ hoạt động sản xuất, kinh 
óa, d
 tiêu h

ện vi phạm,
chính công khai trên các 

ện thông tin đại ch

nghiệp kiều b
ực phẩm sạch

Trung tâm Xúc ti
ư TPHCM (ITPC) ph

ọi khác nha
A 2, HTK Cap

Ngoài ra, các dòng xe này không 
ợp quy do Cục Đăng kiểm 

ấp, có thể gây nguy hiểm cho ng

ương hiệu xe HKbike 
ến cáo, ngư

ọn mua sản phẩm ở các đại lý 
ược đảm bảo về 

ế độ bảo h
ệp không nên nh

ẩm vi phạm quyền 
ệc vừa "tiền mất, tật mang" vừa vi 

ị định 99/2013/NĐ
ịnh xử phạt vi phạm h

vực sở hữu công 
ình phạt nghi

ới 500 triệu đồng đối với các 
ạm quyền 
đơn vị vi phạm c

ải thực hiện các hình th
ực hiện các 

ắc phục hậu quả của m
ỉ hoạt động sản xuất, kinh 

óa, dịch vụ vi phạm 
tiêu hủ

ện vi phạm, bu
chính công khai trên các 

ện thông tin đại chúng.
 (Theo Vietq.vn)

ệp kiều b
ực phẩm sạch

Trung tâm Xúc tiến th
ư TPHCM (ITPC) ph

ọi khác nha
A 2, HTK Cap

Ngoài ra, các dòng xe này không 
ợp quy do Cục Đăng kiểm 

ấp, có thể gây nguy hiểm cho ng

ệu xe HKbike 
ười ti

ọn mua sản phẩm ở các đại lý 
ợc đảm bảo về 

ế độ bảo hành. Phía 
ên nhập các sản 

ẩm vi phạm quyền SHTT
ệc vừa "tiền mất, tật mang" vừa vi 

ị định 99/2013/NĐ
ịnh xử phạt vi phạm h

ực sở hữu công 
ạt nghi

ới 500 triệu đồng đối với các 
ạm quyền SHTT

ị vi phạm c
ình thức xử phạt 

ực hiện các bi
ủa m

ỉ hoạt động sản xuất, kinh 
ịch vụ vi phạm 

ủy tang v
buộc 

chính công khai trên các 
úng. 
(Theo Vietq.vn)

ệp kiều bào quan 
ực phẩm sạch

ến thương m
ư TPHCM (ITPC) ph

SỞ H

ọi khác nhau như: 
A 2, HTK Cap-A,...

Ngoài ra, các dòng xe này không 
ợp quy do Cục Đăng kiểm 

ấp, có thể gây nguy hiểm cho ng

ệu xe HKbike 
ời tiêu dùng, 

ọn mua sản phẩm ở các đại lý 
ợc đảm bảo về 

ành. Phía 
ập các sản 

SHTT tránh 
ệc vừa "tiền mất, tật mang" vừa vi 

ị định 99/2013/NĐ
ịnh xử phạt vi phạm h

ực sở hữu công 
ạt nghiêm kh

ới 500 triệu đồng đối với các 
SHTT.

ị vi phạm c
ức xử phạt 
biện pháp 

ủa mình 
ỉ hoạt động sản xuất, kinh 

ịch vụ vi phạm 
y tang v

 phải
chính công khai trên các phương 

(Theo Vietq.vn)

ào quan 
ực phẩm sạch 

ương m
ư TPHCM (ITPC) phối hợp 

HỮU

u như: 
A,...  

Ngoài ra, các dòng xe này không 
ợp quy do Cục Đăng kiểm 

ấp, có thể gây nguy hiểm cho người 

ệu xe HKbike 
êu dùng, 

ọn mua sản phẩm ở các đại lý 
ợc đảm bảo về 

ành. Phía 
ập các sản 

tránh 
ệc vừa "tiền mất, tật mang" vừa vi 

ị định 99/2013/NĐ-CP 
ịnh xử phạt vi phạm hành 

ực sở hữu công 
êm khắc 

ới 500 triệu đồng đối với các 
. 

ị vi phạm còn 
ức xử phạt 

ện pháp 
 như 

ỉ hoạt động sản xuất, kinh 
ịch vụ vi phạm 

y tang vật, 
ải cải 

phương 

(Theo Vietq.vn)

ào quan 

ương mại 
ối hợp 

ỮU TRÍ 
 

u như: 

Ngoài ra, các dòng xe này không 
ợp quy do Cục Đăng kiểm 

ời 

ệu xe HKbike 
êu dùng, 

ọn mua sản phẩm ở các đại lý 
ợc đảm bảo về 

ành. Phía 
ập các sản 

tránh 
ệc vừa "tiền mất, tật mang" vừa vi 

CP 
ành 

ực sở hữu công 
ắc 

ới 500 triệu đồng đối với các 

òn 
ức xử phạt 

ện pháp 
như 

ỉ hoạt động sản xuất, kinh 
ịch vụ vi phạm 

ật, 
ải 

phương 

(Theo Vietq.vn) 

ào quan 

ại 
ối hợp 

ph

                      

 TUỆ

với Ủy ban về ng
nước ngo
thiệu về TPP v
doanh nghi
nhiều doanh ng
quan tâm đ
phẩm

Khách đ

Theo ITPC, 
hối chuyển về TPHCM đạt khoảng 
2,5 t
kỳ năm 2015; trong đó chủ yếu l
Mỹ v
Phó Giám đ
hàng tháng, ITPC đ
trình 
doanh nghi
những hoạt động th
giải đáp, hỗ trợ tháo gỡ v
trong quá trình ho
của các d
hiện đ
chính quy
kiều b

Với
nghiệp về đầu t
an toàn, ITPC s
TP đ
doanh nghi

                      

Ệ- 28 

ới Ủy ban về ng
ớc ngo
ệu về TPP v

doanh nghi
ều doanh ng

quan tâm đ
ẩm. 

Khách đ

Theo ITPC, 
ối chuyển về TPHCM đạt khoảng 

2,5 tỷ USD, tăng 4,16% so với c
ỳ năm 2015; trong đó chủ yếu l
ỹ và châu Âu. Th.S Nguy

Phó Giám đ
hàng tháng, ITPC đ
trình đối thoại giữa chính quyền với 
doanh nghi

ững hoạt động th
ải đáp, hỗ trợ tháo gỡ v

trong quá trình ho
ủa các d
ện được sự quan tâm của c

chính quy
ều bào.

ới nh
ệp về đầu t

an toàn, ITPC s
TP để có ph
doanh nghi

                      

 

ới Ủy ban về ng
ớc ngoài tổ chức Hội nghị “Giới 
ệu về TPP v

doanh nghiệp kiều b
ều doanh ng

quan tâm đến vấn đề an to

Khách đến mua h
phiên Xanh 

Theo ITPC, 
ối chuyển về TPHCM đạt khoảng 

ỷ USD, tăng 4,16% so với c
ỳ năm 2015; trong đó chủ yếu l

châu Âu. Th.S Nguy
Phó Giám đốc ITPC cho biết, định kỳ 
hàng tháng, ITPC đ

ối thoại giữa chính quyền với 
doanh nghiệp. Đây l

ững hoạt động th
ải đáp, hỗ trợ tháo gỡ v

trong quá trình ho
ủa các doanh nghi

ợc sự quan tâm của c
chính quyền đối với doanh nghiệp 

ào. 
những kiến nghị của các doanh 

ệp về đầu t
an toàn, ITPC s

ể có ph
doanh nghiệp.

                      

ới Ủy ban về ng
ài tổ chức Hội nghị “Giới 

ệu về TPP và thông tin k
ệp kiều b

ều doanh nghi
ến vấn đề an to

ến mua h
phiên Xanh 

Theo ITPC, năm 2016 lư
ối chuyển về TPHCM đạt khoảng 

ỷ USD, tăng 4,16% so với c
ỳ năm 2015; trong đó chủ yếu l

châu Âu. Th.S Nguy
ốc ITPC cho biết, định kỳ 

hàng tháng, ITPC đ
ối thoại giữa chính quyền với 

ệp. Đây l
ững hoạt động th
ải đáp, hỗ trợ tháo gỡ v

trong quá trình hoạt động,
oanh nghi

ợc sự quan tâm của c
ền đối với doanh nghiệp 

ững kiến nghị của các doanh 
ệp về đầu tư s

an toàn, ITPC sẽ đề đạt với UBND 
ể có phương án c

ệp. 

                      Số 187 

ới Ủy ban về người Việt Nam ở 
ổ chức Hội nghị “Giới 

à thông tin k
ệp kiều b

hiệp cho biết rất 
ến vấn đề an to

ến mua hàng t
phiên Xanh – T

năm 2016 lư
ối chuyển về TPHCM đạt khoảng 

ỷ USD, tăng 4,16% so với c
ỳ năm 2015; trong đó chủ yếu l

châu Âu. Th.S Nguy
ốc ITPC cho biết, định kỳ 

hàng tháng, ITPC đều có ch
ối thoại giữa chính quyền với 

ệp. Đây l
ững hoạt động thường ni
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