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SẮP DIỄN RA KỲ HỌP THỨ 8 
ỦY BAN HỢP TÁC KH&CN 
VIỆT NAM - HÀN QUỐC 

Trong chuyến thăm Việt Nam 
của Tổng thống Hàn Quốc Moon 
Che In, ngày 22/3 vừa qua, Bộ 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
phối hợp với Bộ Khoa học và ICT 
Hàn Quốc (MSIT) tổ chức Kỳ họp 
thứ 8 Ủy ban Hợp tác KH&CN 
Việt Nam - Hàn Quốc (JCM 8) 
cấp Bộ trưởng tại Hà Nội. 

 
Viện KH&CN Việt Nam- Hàn Quốc 

VKIST ghi dấu mối quan hệ Việt Nam - 
Hàn Quốc 

Tham dự JCM 8, về phía Việt 
Nam có: ông Chu Ngọc Anh, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ, đại diện Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam, cùng 
đại diện các đơn vị quản lý, đơn vị 
chức năng của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. Về phía Hàn Quốc có: 
ông You Young Min, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc, 

đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại 
Việt Nam, đại diện Văn phòng 
KOICA tại Việt Nam cùng đại 
diện các đơn vị quản lý, đơn vị 
chức năng của Bộ Khoa học và 
ICT Hàn Quốc. 

Tại JCM 8, hai bên cùng thảo 
luận một số nội dung về chính 
sách khoa học công nghệ và đổi 
mới; điểm lại hoạt động hợp tác 
khoa học và công nghệ từ năm 
2015 đến nay; đánh giá hiện trạng, 
tình hình phát triển và định hướng 
ưu tiên nghiên cứu và phát triển 
trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và 
công nghệ sinh học... 

Đồng thời, hai bên sẽ tập trung 
thảo luận một số nội dung trọng 
tâm thúc đẩy trong thời gian tới 
như: Chính sách khoa học và đổi 
mới; khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo; phát triển VKIST; lĩnh vực ưu 
tiên hợp tác giai đoạn 2018-2020; 
đa dạng hóa hình thức hợp tác; mở 
rộng quy mô hợp tác; tăng số 
lượng và kinh phí cấp cho các đề 
tài hợp tác nghiên cứu chung giữa 
hai bên; công nghệ thông tin và 
cách mạng công nghiệp 4.0; thông 
tin, thống kê, xây dựng và khai 
thác cơ sở dữ liệu về khoa học và 
công nghệ và truyền thông khoa 
học và công nghệ; năng lượng 
nguyên tử; đo lường. 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
VÀ HỘI NHẬP 



                                          Số 205 – 03/2018 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 2 
 

Đến nay, các hoạt động hợp tác 
KH&CN giữa Việt Nam và Hàn 
Quốc đã và đang triển khai và đạt 
được một số thành tựu đáng ghi 
nhận trên một số lĩnh vực: Công 
nghệ cao, ứng dụng và phát triển 
công nghệ; Tiêu chuẩn - Đo lường 
- Chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Năng 
lượng nguyên tử, an toàn hạt 
nhân; Thông tin, thống kê, xây 
dựng và khai thác cơ sở dữ liệu về 
KH&CN và truyền thông 
KH&CN; Chính sách KH&CN và 
đổi mới; Y tế; Nông nghiệp. Sau 
khi Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 50/NĐ-CP về việc thành 
lập Viện VKIST hồi tháng 5/2015, 
Viện đã chính thức khởi động vào 
tháng 11/2017 và ký nhiều Bản 
ghi nhớ với các tổ chức khoa học, 
doanh nghiệp trong và ngoài nước 
về hợp tác phát triển công nghệ, 
đào tạo và thương mại hóa, làm cơ 
sở cho việc triển khai các hoạt 
động cụ thể trong thời gian tới.  

 (Theo khochocphattrien.vn) 
 
KỶ NIỆM NGÀY SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ 26/4 

Chiến dịch kỷ niệm Ngày sở 
hữu trí tuệ thế giới năm nay tôn 
vinh tài năng, sự khéo léo, ham 
học hỏi và can đảm của phụ nữ - 
những người bằng lao động sáng 

tạo của mình đang thay đổi thế 
giới và định hình tương lai chung 
của chúng ta. 

 
Mỗi ngày, nhờ phụ nữ mà 

những sáng chế mới lạ và những 
sáng tạo nâng cao chất lượng cuộc 
sống đã xuất hiện làm biến đổi 
cuộc sống của chúng ta và nâng 
cao tầm hiểu biết của con người 
trong các lĩnh vực từ vật lý thiên 
văn đến công nghệ nano, từ y học 
đến trí tuệ nhân tạo và công nghệ 
robot. 

Và trong lĩnh vực sáng tạo, dù 
trong ngành điện ảnh, phim hoạt 
hình, âm nhạc, thời trang, thiết kế, 
điêu khắc, khiêu vũ, văn học, nghệ 
thuật hay các lĩnh vực khác, phụ 
nữ đang tái hiện văn hoá, thách 
thức các giới hạn của nghệ thuật 
và hình thức biểu hiện sáng tạo, 
đưa chúng ta vào thế giới của 
những trải nghiệm và hiểu biết 
mới. 

Những đóng góp đầy cảm hứng 
và quan trọng của vô số phụ nữ 
trên khắp thế giới đang tạo ra thay 
đổi trong thế giới của chúng ta. 
Thái độ "có thể làm được" của 
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phụ nữ là nguồn cảm hứng cho tất 
cả chúng ta. Và những thành tựu 
đáng ghi nhận của họ là di sản vô 
giá cho các em gái hôm nay đến 
với khát vọng trở thành các nhà 
sáng chế và chủ thể sáng tạo trong 
tương lai. 

Hơn bao giờ hết, người phụ nữ 
đang đảm nhận vai trò lãnh đạo và 
có tiếng nói quyết định trong giới 
khoa học, công nghệ, kinh doanh 
và nghệ thuật. Đây là thông tin tốt 
đẹp. Với sự chung tay của phụ nữ 
và nam giới, chúng ta sẽ củng cố 
tiềm năng của nhân loại và nâng 
cao năng lực của chúng ta để làm 
phong phú nền văn hóa chung và 
tạo ra các giải pháp hiệu quả để 
xóa đói, giảm nghèo, nâng cao sức 
khoẻ toàn cầu và bảo vệ môi 
trường. 

Chủ đề kỷ niệm Ngày Sở hữu 
trí tuệ thế giới năm nay là cơ hội 
để nêu bật cách thức mà hệ thống 
sở hữu trí tuệ có thể hỗ trợ những 
phụ nữ có tố chất đổi mới và sáng 
tạo (và thực ra là tất cả mọi người) 
trong nỗ lực tìm kiếm nhằm đưa 
những ý tưởng mới lạ của họ ra thị 
trường. 

(Theo most.gov.vn) 
 

VIỆT NAM KÝ KẾT HỢP 
TÁC VỚI PHÁP VỀ CÔNG 

NGHỆ VŨ TRỤ VÀ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ 

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
chính thức Cộng hòa Pháp của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, 
ngày 26/3/2018 vừa qua, Bộ Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam đã ký 
Ý định thư hợp tác với Tập đoàn 
Airbus Defence và Space SAS, 
Cộng hòa Pháp về công nghệ vũ 
trụ; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp 
tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và 
Viện Sở hữu công nghiệp Pháp 
(INPI) trong lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ. 

 
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam Chu Ngọc Anh ký Ý định thư hợp tác 
với Tập đoàn Airbus Defence và Space 

SAS, Cộng hòa Pháp về công nghệ vũ trụ 
dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng. 
Lễ ký kết diễn ra dưới sự 

chứng kiến của Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch 
Quốc hội Pháp Francois de Rugy, 
Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề  
bình đẳng giới Marlène Schiappa 
và đại diện lãnh đạo cấp cao hai 
Bên. Việc Bộ Khoa học và Công 
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nghệ Việt Nam ký hợp tác với Tập 
đoàn Airbus Defence và Space về 
công nghệ vũ trụ và Cục Sở hữu 
trí tuệ Việt Nam ký kết Bản ghi 
nhớ hợp tác với INPI mở ra cơ hội 
hợp tác mới giữa hai nước trong 
lĩnh vực vũ trụ và sở hữu trí tuệ, 
góp một phần vào phát triển kinh 
tế - xã hội hai nước. 

Airbus Defence and Space là 
Tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực 
thiết kế, sản xuất, vận hành và 
cung cấp dịch vụ về hệ thống vệ 
tinh quan sát Trái Đất. Năm 2010 
Việt Nam ký hợp đồng cho hệ 
thống vệ tinh quan sát Trái đất đầu 
tiên của mình mang tên 
"VNREDSat-1". Năm 2013, hệ 
thống này đã được Airbus 
Defence phóng lên quỹ đạo và vẫn 
đang tiếp tục chuyển động quanh 
quỹ đạo. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
đánh giá cao hiệu quả của 
VNREDSat-1 trong việc hỗ trợ 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, 
quốc phòng, đồng thời thể hiện sự 
quan tâm đối với hợp tác trong 
tương lai bao gồm chuyển giao 
công nghệ và ứng dụng hệ thống 
vệ tinh thế hệ mới quan sát Trái 
Đất trao đổi dữ liệu từ Airbus 
Defense và Space. 

Trên cơ sở tiềm năng hợp tác 

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

Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, 
quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và 
Pháp được bắt đầu từ ngày 
19/7/1994 với việc Cục Sở hữu trí 
tuệ Việt Nam và Viện Sở hữu 
công nghiệ Pháp ký kết Thỏa 
thuận hợp tác trong lĩnh vực sở 
hữu trí tuệ. Từ đó đến nay, quan 
hệ hợp tác giữa hai Bên được thúc 
đẩy mạnh mẽ, triển khai một cách 
hiệu quả, đa dạng thông qua Tổ 
chức Cuộc họp Ủy ban hỗn hợp 
giữa hai Cơ quan theo cơ chế luân 
phiên 02 năm/lần nhằm trao đổi 
tình hình và kế hoạch hợp tác giữa 
hai Bên; Tổ chức các Cuộc họp 
song phương cấp Cục trưởng bên 
lề Phiên họp thường niên Đại hội 
đồng thành viên của Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO); Tổ 
chức các Đoàn khảo sát về chỉ dẫn 
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địa lý (năm 2013); Đoàn khảo sát 
về kinh nghiệm xây dựng Chiến 
lược quốc gia về sở hữu trí tuệ 
(năm 2015) tại Pháp; và đào tạo 
nhân lực cho Việt Nam về sáng 
chế, nhãn hiệu và Kiểu dáng công 
nghiệp tại Học viện Sở hữu công 
nghiệp Strasbourg (Pháp). 

Với việc ký kết Bản ghi nhớ 
hợp tác mới, Cơ quan Sở hữu trí 
tuệ của hai nước sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh hoạt động hợp tác trong các 
các lĩnh vực: trao đổi thông tin tư 
liệu sở hữu công nghiệp; tăng 
cường bảo hộ chỉ dẫn địa lý; định 
giá và xây dựng biểu đồ sáng chế; 
thương mại hóa tài sản trí tuệ và 
chuyển giao công nghệ; nâng cao 
năng lực về sở hữu trí tuệ cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; đào tạo 
cán bộ và các chủ thể liên quan; 
trao đổi thông tin thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ và các lĩnh vực khác 
mà hai Bên cùng quan tâm. 

Hợp tác KH&CN giữa Việt 
Nam và Cộng hòa Pháp được cụ 
thể hóa bằng Hiệp định hợp tác về 
khoa học và công nghệ giữa Chính 
phủ nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
nước Cộng hoà Pháp được ký 
ngày 07/3/2007 với các lĩnh vực 
hợp tác chính: Công nghệ sinh 
học, y tế, vật liệu mới, công nghệ 

thông tin và truyền thông, toán 
học, vật lý và hoá học ứng dụng, 
công nghệ nano, hợp chất tự 
nhiên, môi trường, nông nghiệp. 

Trong thời gian tới, Việt Nam 
và Pháp tiếp tục thúc đẩy các hoạt 
động hợp tác trong lĩnh vực: Ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ, 
chính sách khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và 
kết nối doanh nghiệp, Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, Năng lượng 
nguyên tử. 

(Theo most.gov.vn) 
 

 
 
 

THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ TRONG THƯƠNG 
MẠI ĐIỆN TỬ: LUẬT CÓ 
NHƯNG CHƯA ĐỦ MẠNH 
MẼ ĐỂ XỬ LÝ 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Trần Văn 
Tùng cho biết, hiện có nhiều chính 
sách bảo hộ, thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT) nhưng chưa đủ 
và chưa mạnh. 

Sáng 12/3/2018 vừa qua, Hội 
thảo công bố Báo cáo đề xuất 
nhằm cải thiện việc Bảo vệ quyền 
SHTT ở Việt Nam do Hiệp hội 
Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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(AmCham Vietnam), Bộ Tư pháp 
Hoa Kỳ, Văn phòng sáng chế và 
thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) 
phối hợp với Thanh tra Bộ 
KH&CN tổ chức. 

 
Toàn cảnh Hội thảo  

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cho biết, Việt Nam đang 
bước vào kỷ nguyên Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 với trí tuệ nhân 
tạo, sản xuất thông minh. Cùng 
với sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ, bên cạnh thị trường 
truyền thống, hoạt động kinh 
doanh diễn ra ngày càng nhiều 
trong môi trường thương mại điện 
tử. Những lợi ích từ việc chuyển 
đổi này là rất lớn, có sức hấp dẫn 
với doanh nghiệp. Tuy nhiên, môi 
trường kinh doanh này cũng đối 
mặt với những thách thức lớn, 
trong đó có vấn đề bảo hộ, thực thi 
quyền SHTT.  

Trong bài phát biểu của mình, 
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 
Daniel Kritenbrink cho rằng chính 
những nỗ lực và thành tựu của 

Việt Nam trong việc bảo hộ quyền 
SHTT đã góp phần giúp các doanh 
nghiệp Hoa Kỳ hoạt động kinh 
doanh hiệu quả tại thị trường này. 
Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả 
ở Hoa Kỳ hay các nước khác, vấn 
đề bảo hộ quyền SHTT là nền 
tảng xây dựng nền kinh tế tri thức 
và là nhân tố quan trọng cho sự 
thịnh vượng của mỗi quốc gia. 

Cũng tại Hội thảo, đại diện của 
cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ 
đã chỉ ra rằng bảo vệ quyền SHTT 
khuyến khích tinh thần kinh 
doanh, hỗ trợ phát triển khu vực tư 
nhân. Ngoài ra, điều này còn thúc 
đẩy sự phát triển của các hệ sinh 
thái công nghệ cao, và những công 
việc thu nhập cao cho lao động có 
trình độ. 

 
Bà Nguyễn Như Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra 

Bộ KH&CN phát biểu tại Hội thảo. 
Thực tế, theo con số được bà 

Nguyễn Như Quỳnh – Phó Chánh 
Thanh tra Bộ KH&CN đưa ra, 
trong giai đoạn 2012-2015, có 
98,37% các xâm phạm quyền 
SHTT được xử lý bởi cơ quan 
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hành chính. Các vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ trong môi trường 
thương mại điện tử chủ yếu do 
Thanh tra Bộ KH&CN, Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Cục Thương 
mại điện tử (Bộ Công thương)… 
xử lý. 

Cũng theo bà Quỳnh, tốc độ 
tăng trưởng thương mại điện tử 
hàng năm sẽ tăng trưởng khoảng 
22%. Trong 5 năm tới, quy mô thị 
trường này tại Việt Nam sẽ đạt 
khoảng 10 tỷ USD. Vì thế, Việt 
Nam cần có nhiều hơn các chính 
sách, quy định để bảo hộ và thực 
thi quyền SHTT một cách có hiệu 
quả. Và cần phải đẩy mạnh vai trò 
của tòa án trong xử lý vi phạm 
quyền SHTT. 

Thời gian qua Thanh tra Bộ 
KH&CN đã phối hợp với một số 
bộ, ngành khác xử lý thành công 
một số hành vi xâm phạm quyền 
SHTT trong lĩnh vực thương mại 
điện tử ở Việt Nam như: Xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp 
(xâm phạm tên nhãn hiệu, tên 
thương hiệu…), hành vi cạnh 
trong không lành mạnh liên quan 
đến tên miền, hành vi quảng cáo 
các loại hàng hóa xâm phạm 
quyền SHTT. 

Được biết, hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu công nghiệp trên 

Internet được quy định tại Điều 
10, Điều 21 của Thông tư 
11/2015/TT-BKHCN và Thông tư 
47/2014/TT-BCT của Bộ Công 
thương. Theo những văn bản pháp 
luật này, trang thông tin điện tử là 
phương tiện kinh doanh và khi có 
hành vi quảng cáo hoặc bán hàng 
vi phạm quyền SHTT sẽ bị xử lý 
như các trường hợp vi phạm khác. 

 (Theo most.gov.vn) 
 

SÁCH TRẮNG 2018 CỦA 
EUROCHAM VÀ NHỮNG 
KIẾN NGHỊ VỀ QUYỀN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Ngày 21/3 vừa qua, TP.HCM, 
Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu 
tại Việt Nam (EuroCham) đã công 
bố ấn phẩm sách trắng lần thứ 10 
về các vấn đề thương mại - đầu tư 
và những kiến nghị liên quan đến 
nhiều lĩnh vực, trong đó có quyền 
sở hữu trí tuệ. 

 
Sách Trắng 2018 gồm 28 chương 

Sách trắng 2018 gồm 28 
chương, bao gồm một chương về 
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Hiệp định Thương mại tự do giữa 
liên minh châu Âu và Việt Nam; 
11 chương trình bày các vấn đề 
liên ngành; 13 chương về các vấn 
đề chuyên ngành. Những kiến 
nghị trong Sách Trắng được chia 
thành hai phần chính. Phần thứ 
nhất tập trung vào các vấn đề có 
liên quan đến nhiều lĩnh vực như: 
tổ chức doanh nghiệp, năng lượng 
và điện, tăng trưởng xanh, đối tác 
công – tư, quyền sở hữu trí tuệ 
(SHTT), phát triển nguồn nhân lực 
và đào tạo,… Phần thứ hai giải 
quyết những vấn đề liên quan và 
kiến nghị cụ thể đến các ngành 
như: dược phẩm, nông nghiệp, 
công nghệ thông tin và truyền 
thông, thực phẩm dinh dưỡng,… 

Liên quan đến quyền SHTT, bà 
Đoàn My, đại diện tiểu ban quyền 
SHTT của EuroCham cho biết, 
trong thời gian qua, Việt Nam đã 
nỗ lực cải cách khung pháp lý bảo 
hộ SHTT. Tuy nhiên, vẫn còn diễn 
ra khá phổ biến những vi phạm về 
quyền tác giả, đánh cắp bản 
quyền, tranh chấp tên miền,… Cụ 
thể, năm 2017, Việt Nam có 42 vụ 
tranh chấp về tên miền đã đăng 
ký, lượt truy cập vào trang web vi 
phạm bản quyền cao gấp 29 lần 
trang web phân phối phim trực 
tuyến hợp pháp. Trong khi đó, 

hiện Việt Nam vẫn chưa có cơ 
quan chuyên trách thực hiện các 
giám định các vấn đề về quyền tác 
giả. Nhiều trường hợp, tác giả và 
chủ sở hữu quyền tác giả không 
thể thực hiện quyền tác giả vì họ 
không thể lấy ý kiến giám định 
quyền tác giả để xác nhận hành vi 
vi phạm – theo bà My. 

EuroCham cũng ghi nhận 
những nỗ lực của Cục SHTT trong 
quá trình thiết lập và duy trì cơ sở 
dữ liệu trực tuyến để đưa công 
khai và minh bạch thông tin về hồ 
sơ xin cấp và đăng ký bằng sáng 
chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công 
nghiệp. Tuy nhiên, những công bố 
này còn chưa có thông tin liên 
quan đến khiếu nại, hủy và chấm 
dứt hiệu lực cũng như tình hình xử 
lý các vụ việc vi phạm. 

Vì vậy, tiểu ban Quyền SHTT 
của Eurocham kiến nghị, Việt 
Nam cần bổ sung quy định về 
công nhận quyền tác giả hoặc 
quyền sở hữu tác phẩm văn học 
nghệ thuật; ban hành quy định 
chống chiếm dụng tên miền; xây 
dựng một khuôn khổ pháp lý riêng 
cho cơ chế và thời hạn giải quyết 
khiếu nại trong lĩnh vực SHTT. 

(Theo most.gov.vn) 
 

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU 
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TRÍ TUỆ Ở NƯỚC NGOÀI 
GÓP PHẦN THÚC ĐẨY 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, 
KINH DOANH CỦA DOANH 
NGHIỆP 

Ngày 5/3/2018 tại TP. Hồ Chí 
Minh, Hội thảo “Đăng ký bảo hộ 
quyền SHTT của doanh nghiệp 
Việt Nam tại nước ngoài”  do Hội 
SHTT Việt Nam (VIPA) phối hợp 
với Tổ chức SHTT Thế giới 
(WIPO), Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 
Cục SHTT, Hiệp hội Nhãn hiệu 
quốc tế (INTA) tổ chức. 

Tham dự Hội thảo có ông Đinh 
Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT; 
ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc - 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 
VIPA; Ts. Phạm Thị Thu Hằng - 
Chủ tịch Hội đồng KH&CN kiêm 
Viện trưởng Viện Phát triển doanh 
nghiệp, VCCI; ông Denis Croze - 
Giám đốc Văn phòng WIPO tại 
Singapore; ông Seth Hays - 
Trưởng đại diện INTA tại khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương và 
khoảng 120 đại biểu đến từ các 
doanh nghiệp tại Thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh phía Nam. 

Phát biểu chia sẻ tại Hội thảo, 
ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng 
Cục SHTT, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) thông tin cho 

biết: “Ngày càng có nhiều quyền 
Sở hữu trí tuệ (SHTT) của Việt 
Nam được đăng ký bảo hộ và 
được biết đến rộng rãi ở nước 
ngoài, nhưng chúng ta cũng có 
những bài học về việc mất các tài 
sản trí tuệ do chậm đăng ký, khiến 
cho hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam không thể tiếp cận thị 
trường nước ngoài. Việc lấy lại 
các tài sản trí tuệ bị mất là rất khó 
khăn, tốn kém về thời gian và tiền 
bạc của doanh nghiệp”. 

 
Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí phát 

biểu khai mạc Hội thảo. 

Hội thảo là dịp để các doanh 
nghiệp Việt Nam được tiếp cận 
các thông tin, kiến thức về đăng 
ký bảo hộ quyền SHTT tại nước 
ngoài, đặc biệt là thông qua các 
Hệ thống đăng ký của WIPO, 
nhằm duy trì và phát triển doanh 
nghiệp ngày càng vững mạnh. 
Phát biểu khai mạc Hội thảo ông 
Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục 
SHTT khẳng định, SHTT ngày 
càng có vai trò quan trọng trong 
đời sống kinh tế - xã hội. Các giá 
trị được tạo ra từ tài sản trí tuệ như 
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sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng 
công nghiệp và quyền tác giả ngày 
càng có tỷ phần cao hơn trong cơ 
cấu giá trị của doanh nghiệp. 
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng như hiện nay, 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã 
ý thức được sự cần thiết của việc 
đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của 
mình ở cả trong nước và nước 
ngoài, đặc biệt là ở các thị trường 
xuất khẩu nhằm thâm nhập thị 
trường, tạo lợi thế cạnh tranh, bảo 
vệ quyền lợi chính đáng và thúc 
đẩy hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của mình. 

Trong thời gian qua, dưới sự 
chỉ đạo của Chính phủ và Lãnh 
đạo Bộ KH&CN, Cục SHTT 
không ngừng nỗ lực nhằm tạo 
thuận lợi cho các doanh nghiệp 
đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của 
Việt Nam ở nước ngoài thông qua 
việc hoàn thiện khung pháp lý 
trong nước, đẩy mạnh đàm phán, 
ký kết và gia nhập các điều ước 
quốc tế và triển khai một số 
chương trình, dự án nhằm hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp trong hoạt 
động này.  

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp 
đã được nghe các chuyên gia 
WIPO giới thiệu các thông tin và 
chia sẻ kinh nghiệm về việc đăng 

ký các đối tượng quyền sở hữu 
công nghiệp thông qua các Hệ 
thống toàn cầu do WIPO quản lý, 
bao gồm Hiệp ước hợp tác về sáng 
chế (PCT), Thỏa ước và Nghị định 
Madrid về đăng ký quốc tế nhãn 
hiệu và Thỏa ước La-hay về đăng 
ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.  

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là vấn 
đề vô cùng quan trọng không chỉ 
đối với các đơn vị sản xuất kinh 
doanh mà còn đối với nền kinh tế 
mỗi đất nước. Trong giai đoạn 
hiện nay, số lượng doanh nghiệp 
Việt Nam thành lập đã đạt con số 
lớn nhất từ trước đến nay, cụ thể 
lũy kế 2 tháng đầu năm 2018, cả 
nước có 18.703 doanh nghiệp 
thành lập mới với số vốn đăng ký 
là 197.333 tỷ đồng, tăng 29,4% về 
số doanh nghiệp và tăng 29,3% về 
số vốn đăng ký so với cùng kỳ 
năm 2017. Như vậy, tính trung 
bình mỗi ngày có 300 doanh 
nghiệp mới ra đời. Do đó, việc 
đồng hành cùng doanh nghiệp, 
cung cấp thông tin, hành trang cho 
doanh nghiệp về bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ để nâng cao năng lực 
cạnh tranh trên thị trường trong và 
ngoài nước có vai trò vô cùng 
quan trọng. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh 
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hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình 
gian lận thương mại, hàng giả, 
hàng nhái, đặc biệt là sự phát triển 
của công nghệ, internet… kéo 
theo sự xuất hiện những tội phạm 
công nghệ ngày càng tinh vi dẫn 
đến tình trạng những doanh 
nghiệp có nhãn hiệu nổi tiếng và 
thành công thì càng dễ bị xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ.  

Theo ông Peter Willimott, 
chuyên gia dự án cao cấp Văn 
phòng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (WIPO) tại Singapore, đối với 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa, sở 
hữu trí tuệ có thể trở thành tài sản 
có giá trị về tài chính và mang lại 
nguồn thu mới, được sử dụng như 
là cơ sở đảm bảo tài chính; ngăn 
chặn những người làm hàng giả và 
hàng nhái. Chính vì vậy, doanh 
nghiệp cần chủ động nắm bắt 
thông tin đầy đủ để vận dụng hiệu 
quả, nhất là hệ thống bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ được tạo 
thành từ các luật sở hữu trí tuệ 
quốc gia và quy trình thủ tục, trên 
cơ sở đăng ký bảo hộ để đạt được 
sự bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu 
quốc tế, kiểu dáng công nghiệp.  

Khoa học công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ… là yếu tố cốt lõi góp phần 
tạo nên thành công của doanh 

nghiệp, nên việc cập nhật thông 
tin, kiến thức sẽ giúp cho doanh 
nghiệp chủ động bảo vệ những tài 
sản vô hình, hữu hình trong quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế và 
tham gia các thị trường xuất khẩu.  

 (Tổng hợp) 
 

CẦN ĐƯA SHTT THÀNH 
MỘT BỘ PHẬN CHÍNH YẾU 
TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC 

Vào chiều ngày 13/3, Hội thảo 
"Nhu cầu xã hội về đào tạo 
chuyên ngành Quản lý Sở hữu trí 
tuệ bậc thạc sĩ và đề xuất những 
mô hình tham khảo" đã được diễn 
ra tại trường Đại học Khoa học xã 
hội và nhân văn - Đại học Quốc 
gia Hà Nội. Hội thảo có sự góp 
mặt của đông đảo các thầy cô, 
sinh viên trong trường và đặc biệt 
là các chuyên gia đầu ngành trong 
lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (SHTT). 

 
Tham dự hội thảo, PGS.TS 

Trần Văn Nam, Khoa Luật, trường 
Đại học Kinh tế Quốc dân đã đánh 
giá nguồn nhân lực SHTT là một 
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trong những yếu tố then chốt, 
quyết định đến sự phát triển của 
hệ thống SHTT. Nguồn nhân lực 
chính thuộc Cơ quan SHTT quốc 
gia, Viện nghiên cứu, trường đại 
học, cơ quan thực thi như Tòa án, 
công an Hải quan, các doanh 
nghiệp, tổ chức hiệp hội hỗ trợ. 

Trong bài tham luận của mình, 
PGS.TS Trần Văn Nam cũng đã 
đưa ra những hoạt động đào tạo 
nhân lực SHTT đáng chú ý thời 
gian qua. Để đào tạo cho nhân lực 
cơ quan Cục SHTT, các giảng 
viên đều là các thẩm định viên có 
kinh nghiệm và chuyên gia nước 
ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Hoa Kỳ và một số nước châu Âu. 
Cục SHTT cũng đã cử cán bộ 
tham gia các khóa đào tạo chuyên 
sâu do WIPO, EUIPO và các cơ 
quan SHTT các nước tổ chức. 

Bên cạnh đó, việc đào tạo cán 
bộ chuyên trách về SHTT cho các 
Sở KHCN ở địa phương, đào tạo 
về SHTT cho các cơ quan thực thi 
và đào tạo chuyên sâu cho những 
người hành nghề trong lĩnh vực 
đại diện sở hữu công nghiệp cũng 
được đề cao. 

Cục SHTT Việt Nam cũng đã 
phối hợp với các Bộ, ngành tổ 
chức các khóa đào tạo về SHTT 
dành cho cán bộ các cơ quan quản 

lý đồng thời phối hợp với các địa 
phương tổ chức các khóa đào tạo 
kiến thức chung về SHTT dành 
cho doanh nghiệp, trường đại học, 
viện nghiên cứu. 

Tuy nhiên hiện nay vẫn còn tồn 
tại nhiều hạn chế trong việc phát 
triển nguồn nhân lực SHTT ở Việt 
Nam. Đó là số lượng nhân lực còn 
ít, thiếu các thẩm định viên ở tất 
cả các lĩnh vực; các trường đại 
học thiếu giảng viên về SHTT, các 
doanh nghiệp thiếu cán bộ thị 
trường chiến lược có kiến thức sâu 
về SHTT. Bên cạnh đó còn có sự 
hạn chế về chất lượng nhân lực 
SHTT như chưa được đào tạo bài 
bản, thiếu hệ thống giáo trình, 
ngoại ngữ...; việc đầu tư cho phát 
triển nguồn nhân lực còn hạn chế. 

Trước thực trạng như hiện nay, 
Cục SHTT Việt Nam đã đưa ra 
các đề xuất nhằm đẩy mạnh việc 
đào tạo nhân lực SHTT. Cụ thể, 
Cục đề xuất việc thiết lập một 
mạng lưới giảng viên và nhà 
nghiên cứu về SHTT. Đưa SHTT 
trở thành một bộ phận chính yếu 
trong các khoa luật, tại các cơ sở 
đào tạo đại học, học viện kỹ thuật, 
quản lý và nghiên cứu khoa học. 

Cục cũng đề xuất Tổ chức 
SHTT thế giới (WIPO) tăng 
cường hoạt động đào tạo, đặc biệt 
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chú trọng các nước đang phát triển 
cũng như xây dựng các chương 
trình, tài liệu học tập cho từng 
nhóm đối tượng khác nhau và 
thường xuyên cập nhật. 

(Theo baomoi.com.vn) 
 
 

 
 
 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Điện mặt trời và phong điện 
có thể đáp ứng 80% nhu cầu 
điện năng của Hoa Kỳ 

Theo một nghiên cứu của các 
nhà khoa học tại trường Đại học 
California, Viện Công nghệ 
California và Viện Nghiên cứu 
Khoa học Carnegie, Hoa Kỳ có 
thể đáp ứng khoảng 80% nhu cầu 
điện bằng cách sản xuất điện từ 
năng lượng gió và mặt trời. 

 
Tuy nhiên, để đáp ứng 100% 

nhu cầu điện năng chỉ từ hai 
nguồn năng lượng này đòi hỏi 
phải tích trữ điện được sản xuất 
trong vài tuần để bù đắp cho sự 

thay đổi tự nhiên của các nguồn 
phát năng lượng này. 

Nhóm nghiên cứu đã phân tích 
dữ liệu thời tiết theo giờ của Hoa 
Kỳ trong vòng 36 năm (từ năm 
1980 đến năm 2015) để tìm hiểu 
những rào cản địa vật lý cơ bản 
đối với việc cung cấp điện chỉ từ 
năng lượng gió và mặt trời. Các 
nhà nghiên cứu cho rằng việc mở 
rộng công suất truyền tải hoặc lưu 
trữ có nghĩa là cần khoản đầu tư 
rất lớn, nhưng không tưởng. Theo 
ước tính, chi phí cho các đường 
dây truyền tải điện mới có thể lên 
đến hàng trăm tỷ USD. Trong khi 
đó, việc lưu trữ sản lượng điện lớn 
đó bằng pin giá rẻ hiện nay, sẽ 
tiêu tốn một nghìn tỷ USD, dù giá 
thành đang giảm. Các phương 
thức khác tích trữ năng lượng như 
bơm nước lên trên để sau đó nước 
chảy ngược lại qua máy phát thủy 
điện, khá hấp dẫn như có quy mô 
hạn chế. 

PGS. Davis cho rằng: “Trên 
thực tế chúng ta có thể sản xuất 
80% điện năng chỉ từ năng lượng 
gió và mặt trời, là đáng khích lệ. 
Cách đây 5 năm, nhiều người nghi 
ngờ về khả năng sản xuất hơn 20-
30% điện từ các tài nguyên này”. 

Tuy nhiên, để vượt quá con số 
80%, cần lưu trữ nhiều năng lượng 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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để khắc phục sự biến đổi thời tiết 
theo mùa đang gia tăng nhanh. 

Ken Caldeira, đồng tác giả 
nghiên cứu cho rằng: “Nghiên cứu 
chỉ rõ sẽ cần có các nguồn điện 
phát thải ít cacbon để bổ sung cho 
nguồn điện chúng ta có thể khai 
thác từ năng lượng gió và mặt trời 
cho đến khi công suất lưu trữ và 
truyền tải đủ khả năng đáp ứng. 
Các lựa chọn có thể là phát điện từ 
hạt nhân và thủy điện, cũng như 
quản lý nhu cầu”. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Sử dụng protein tự nhiên làm 
vắc xin phòng chống ung thư 

Vắc xin nano chống ung thư đã 
được chứng minh có triển vọng 
lớn, nhưng các ứng dụng lâm sàng 
gặp nhiều trở ngại do khó khăn 
trong sản xuất, kiểm soát chất 
lượng và an toàn trên quy mô lớn. 

Các kỹ sư y sinh học tại Viện 
nghiên cứu Hình ảnh y sinh và Kỹ 
thuật sinh học quốc gia (NIBIB) 
đã phát triển một công nghệ mới 
cho phép vắc xin nano liên kết với 
protein albumin trong cơ thể. Sau 
đó, protein albumin cung cấp các 
hợp chất nano này cho hạch bạch 
huyết để kích hoạt mạnh hệ miễn 
dịch chống lại nhiều loại khối u 
trong các mô hình ung thư ở 

chuột. Sử dụng albumin tự nhiên 
như loại vắc xin phổ biến là một 
bước quan trọng hướng tới sử 
dụng liệu pháp miễn dịch vắc xin 
nano ung thư ở người. 

Vắc xin nano hoạt động để đáp 
ứng phản ứng miễn dịch chống lại 
khối u về cơ bản bao gồm hai 
thành phần: một thành phần cung 
cấp vắc xin đến chính vị trí hạch 
bạch huyết, nơi hệ miễn dịch được 
kích hoạt; và một thành phần kích 
hoạt các tế bào miễn dịch để mở 
rộng và nhằm vào khối u cụ thể. 

Một số vắc xin nano được thiết 
kế, mỗi vắc xin có một kháng 
nguyên khác nhau - thành phần 
kích thích các tế bào miễn dịch tấn 
công một loại khối u cụ thể. Đối 
với mỗi kháng nguyên, các kỹ sư 
cũng đã bổ sung phân tử thuốc 
nhuộm nhỏ được gọi là Evans blue 
(EB) để liên kết với albumin trong 
cơ thể và đã được sử dụng gần 1 
thế kỷ để nghiên cứu các protein 
liên kết với albumin. Tổ hợp vắc 
xin-EB được gọi là AlbiVax (vắc-
xin liên kết albumin) vì nó liên kết 
trực tiếp với albumin.  

Tác dụng chống khối u của vắc 
xin nano AlbiVax 

 Vắc xin đã được thử nghiệm 
trên một số loại khối u. Trong thí 
nghiệm, chuột không có khối u đã 
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được tiêm chủng ngừa các tế bào 
khối u tuyến ức. Chuột đã được 
tiêm 3 lần cách nhau 2 tuần. 

Vắc xin nanocomplex AlbiVax 
cũng được thiết kế để chống lại 
dòng tế bào ung thư đại tràng ở 
người. Các tế bào ung thư đại 
tràng được tiêm cho chuột có khối 
u xuất hiện ở nhiều bộ phận khác 
nhau. Hầu hết các khối u đều nằm 
trong phổi, do đó, hệ thống này là 
một mô hình thể hiện rõ nét các tế 
bào ung thư đại tràng xâm lấn vào 
phổi. Chuột được cung cấp vắc 
xin sáu ngày sau khi khối ung thư 
phổi hình thành.  

Nhóm nghiên cứu đặc biệt lạc 
quan về khả năng miễn dịch kéo 
dài có được nhờ hệ thống 
AlbiVax, như là bằng chứng về 
hoạt động chống khối u liên tục 
kéo dài đến sáu tháng. Đây là thời 
gian dài nhất trong các thử nghiệm 
này và thể hiện một phần quan 
trọng trong tuổi thọ của chuột, 
khoảng hai năm. 

(Theo nasati) 
 

 Vitamin D có thể chống ung 
thư 

Đây là một trong những nghiên 
cứu đầu tiên tìm hiểu mối liên 
quan giữa nồng độ vitamin D và 
nguy cơ ung thư của dân số Châu 

Á, được công bố trên tạp chí The 
BMJ. Nghiên cứu được thực hiện 
bởi Taiki Yamaji đến từ Trung tâm 
Ung thư Quốc gia Nhật Bản. 

 
Vitamin D vitamin cần thiết 

cho cơ thể. Nó không chỉ giúp duy 
trì mức độ canxi cho sức khỏe 
xương tốt; nó cũng đóng vai trò 
quan trọng trong hoạt động của hệ 
miễn dịch, thần kinh và hoạt động 
của cơ. Viện Sức khỏe Quốc gia 
(NIH) khuyến cáo người lớn cần 
có khoảng 600IU vitamin D mỗi 
ngày. Nguồn vitamin D được lấy 
từ ánh sáng mặt trời và hấp thụ từ 
các loại thực phẩm nhất định như 
cá hồi, cá ngừ và phô mai. Nghiên 
cứu trước đây cho thấy nồng độ 
vitamin D ít là yếu tố nguy cơ cho 
một số loại ung thư nhất định, và 
mức vitamin tăng lên có thể giúp 
bảo vệ chống lại căn bệnh này. 

Tuy nhiên, Yamaji và các cộng 
sự chỉ ra rằng hầu hết các nghiên 
cứu về vitamin D và nguy cơ ung 
thư cho đến nay đều tập trung vào 
quần thể những người da trắng. 

Với ý nghĩ này, nhóm nghiên 
cứu đã tìm cách xác định mức độ 
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vitamin D ảnh hưởng đến nguy cơ 
ung thư ở người lớn tại Nhật Bản. 
Các nhà nghiên cứu đã phân tích 
số liệu của 33.736 người Nhật Bản 
là thành viên của Trung tâm Y tế 
Công Nhật Bản. Họ ở độ tuổi từ 
40 đến 69, được theo dõi trong 
khoảng 16 năm. Mẫu máu được 
lấy từ mỗi người tham gia nghiên 
cứu cơ bản. Chúng được đánh giá 
ở mức độ 25-hydroxyvitamin D, là 
dạng tuần hoàn của vitamin D. 

Những người tham gia được 
chia thành 4 nhóm dựa trên mức 
vitamin D của họ từ thấp nhất đến 
cao nhất. Thông tin về lịch sử y 
khoa, chế độ ăn uống và lối sống 
của họ được cập nhật đầy đủ. 
Trong thời gian tiếp theo 16 năm, 
tổng cộng có 3.301 trường hợp 
ung thư mới được xác định trong 
số những người tham gia nghiên 
cứu. Theo các chuyên gia, so với 
những người có mức vitamin D 
thấp nhất, những người có mức độ 
cao hơn có nguy cơ ung thư thấp 
hơn 20%. 

Phát hiện này vẫn tồn tại sau 
khi đã tính đến vô số các yếu tố 
gây nhiễu, bao gồm tuổi tác, chỉ 
số khối cơ thể (BMI), mức độ hoạt 
động thể lực, tình trạng hút thuốc 
và lượng cồn. Khi xem xét các 
loại ung thư cụ thể, các nhà 

nghiên cứu nhận thấy mức độ 
vitamin D cao hơn có liên quan 
đến nguy cơ ung thư gan thấp hơn 
30-50%, điều này làm giảm nguy 
cơ xuất hiện ở nam giới. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Bộ lọc mới cải thiện chất 
lượng nước uống 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học New South Wales đã chế 
tạo được bộ lọc graphene đầu tiên 
trên thế giới ở quy mô phòng thí 
nghiệm với khả năng loại bỏ hơn 
99% chất hữu cơ tự nhiên phổ 
biến còn sót lại trong quá trình xử 
lý nước uống thông thường. 

 
Nhóm nghiên cứu đã chứng 

minh phương pháp mới thành 
công trong các thí nghiệm tại lab 
trên nước đã được lọc tại Nhà máy 
lọc nước Nepal ở miền Tây 
Sydney và đang nghiên cứu để mở 
rộng quy mô công nghệ mới. Kết 
quả nghiên cứu đã được công bố 
trên tạp chí Carbon. Nhà máy 
nước Sydney cung cấp nước sạch 
cho khoảng 4,8 triệu người dân ở 
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thành phố Sydney, vùng Illawarra 
và Blue Mountains. Các chất ô 
nhiễm hữu cơ tự nhiên này gây 
ảnh hưởng đến hiệu suất của nhà 
máy lọc nước trực tiếp, làm giảm 
công suất sau khi mưa nặng hạt. 

TS. Heriberto Bustamante, một 
trong các tác giả nghiên cứu cho 
rằng: “Các phương pháp phổ biến 
nhất hiện nay để khử chất hữu cơ 
trong các nguồn cung cấp nước, 
bao gồm sử dụng chất đông tụ hóa 
học. Tuy nhiên, các phương pháp 
xử lý hiện nay chỉ hiệu quả phần 
nào, đặc biệt khi nồng độ của chất 
hữu cơ tự nhiên gia tăng”. 

Theo TS. Joshi, hệ thống xử lý 
mới được chế tạo bằng cách 
chuyển đổi than chì xuất hiện tự 
nhiên thành các màng oxit 
graphene cho phép dòng nước 
dâng lên ở điều kiện áp suất khí 
quyển, trong khi loại bỏ gần như 
toàn bộ chất hữu cơ. Nhóm nghiên 
cứu đang cải tiến thiết bị thử 
nghiệm để xây dựng nhà máy thí 
điểm quy mô nhỏ cho thử nghiệm 
tại hiện trường. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Vật liệu cấu trúc hình lá có 
thể xử lý tràn dầu 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Southern California đã 

dựa vào cấu trúc của lá cây để 
chế tạo vật liệu tách dầu khỏi 
nước, có triển vọng cho ra đời một 
phương pháp làm sạch tràn dầu 
hiệu quả và an toàn. 

 
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 

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

PGS. Yong Chen, đồng tác giả 
nghiên cứu cho rằng bề mặt lá cây 
chống thấm nước rất tốt là do cây 
sống trên mặt nước và cần không 
khí để sinh tồn. Nếu thiếu không 
khí cho sự phát triển lâu dài của 
cây, cây có thể ngập chìm trong 
nước và sẽ chết. 

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

Các nhà khoa học đã in 3D 
mẫu vật liệu có thể tách thành 
công dầu khỏi nước trong các thủy 
vực rộng. Nhóm nghiên cứu hy 
vọng công nghệ có thể được áp 
dụng để sản xuất vật liệu trên quy 
mô lớn phục vụ xử lý tràn dầu ở 
phạm vi rộng như đại dương. Các 
phương pháp hiện nay cần nhiều 
năng lượng ở dạng điện trường 
hoặc áp suất cơ học. 

Ứng dụng vi lưu: 
“Hiệu ứng bèo ong” còn có 

triển vọng cho công nghệ xử lý 
chất lỏng thực hiện “điều chỉnh 
hạt nhỏ” - bước đột phá trong đó 
mức độ bám dính của chất lỏng 
vào cánh tay rô bốt có thể được 
điều chỉnh phù hợp và dẫn đến 
khả năng vận chuyển khối lượng 
nhỏ chất lỏng mà không bị tổn 
thất. Kỹ thuật có thể được áp dụng 
theo nhiều phương thức như tổng 
hợp hạt nano, kỹ thuật mô, phát 
hiện thuốc và theo dõi phân phối 
thuốc. 

(Theo vista.gov.vn) 

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Bình xịt điện năng lượng bảo 
vệ môi trường 

Tiết kiệm 50% lượng thuốc bảo 
vệ thực vật, giảm một nửa thời 
gian phun thuốc và không ảnh 
hưởng đến môi trường… là những 
ưu điểm nổi bật của bình xịt điện 
năng lượng do anh Trần Trung 
Hiếu, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang – sáng chế. 
Sản phẩm đoạt giải nhì tại hội thi 
Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh 
An Giang lần thứ 10 năm 2017. 

Gia đình ông Nguyễn Phú 
Cường ở ấp Hoa Lợi 2, xã Vĩnh 
Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An 
Giang có 60 công lúa (1 công = 
1.000m²). Nếu như trước đây, khi 
sử dụng bình xịt thuốc với động 
cơ xăng, ông phải tiêu tốn hết 120 
bình thuốc bảo vệ thực vật, thì hai 
năm nay với bình xịt điện năng 
lượng của anh Hiếu, số lượng 
thuốc đã giảm một nửa, chỉ còn 60 
bình.  

Còn với ông Đinh Thanh Đình, 
59 tuổi, xã An Phú, huyện Tịnh 
Biên, An Giang, thì gần đây dùng 
bình xịt năng lượng thay thế cho 
bình xịt tay sử dụng phun cho 3 – 
4 công đất cây ăn trái và 5 – 6 
công lúa của gia đình. “Trước đây, 
với bình xịt thường, mỗi công đất 
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tôi phải phun hai bình 16 lít, thì 
giờ chỉ cần sử dụng một bình 
khoảng 20 lít là đủ. Đặc biệt thời 
gian phun giảm xuống gần một 
nửa, thay vì gần 20 phút/1 công 
đất, thì giờ chỉ mất khoảng 10 
phút”, ông nói. 

 
Cận cảnh bình xịt điện năng lượng do 
anh Trần Trung Hiếu sáng chế.  

Sản phẩm bình xịt điện năng 
lượng ông Cường và ông Đình 
đang sử dụng, được anh Trần 
Trung Hiếu nghiên cứu từ năm 
2015. Bình xịt điện năng lượng do 
anh Hiếu chế tạo có cấu tạo vỏ và 
đế bình dung tích 25 lít, bơm áp 
lực 40W, ắc quy, các mạch tăng 
áp, mạch giảm áp, mạch chỉnh áp 
và pin năng lượng 30W. Trong 
quá trình xịt tấm pin năng lượng 
sẽ lấy năng lượng từ mặt trời, rồi 
nạp vào hệ thống tích điện. Khi 
nạp đầy năng lượng thì hệ thống 
có chế độ tự ngắt, đảm bảo hệ 
thống được sử dụng lâu dài và 
hiệu quả. 

Mặc dù, bình xịt điện năng 
lượng có những ưu điểm vượt trội 

về kinh tế và xã hội so với những 
loại bình xịt hiện đang phổ biến 
trên thị trường, nhưng ông 
Nguyễn Minh Tiến, chuyên viên 
ban tư vấn phản biện kinh tế – xã 
hội, Liên hiệp Các hội khoa học 
kỹ thuật tỉnh An Giang, cho rằng 
thời gian tới sản phẩm cần phải 
khắc phục nhược điểm về pin.  

Hiện tại, anh Hiếu đã mở cơ sở 
sản xuất ngay tại gia đình và sản 
xuất theo đơn đạt hàng của bà con 
tại địa phương, đặc biệt nhiều cơ 
sở buôn bán ở Campuchia cũng 
qua đặt hàng. Sản phẩm hiện đang 
chờ công nhận bản quyền do cục 
Sở hữu trí tuệ cấp. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 Quy trình sản xuất mới giúp 
loại bỏ tình trạng tử vong do sốt 
rét 

Các nhà nghiên cứu tại Viện 
Động lực và Hệ thống kỹ thuật 
phức tạp Max Planck và Viện 
Colloid và Giao diện Max Planck 
đã đưa ra một phương pháp mới 
sử dụng các chất từ chất thải thực 
vật để tạo ra artemisinin. 

Artemisinin là thành phần 
chính của loại thuốc sốt rét hiệu 
quả nhất và nghiên cứu cũng được 
thực hiện về tiềm năng sử dụng 
loại thuốc này trong điều trị ung 
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thư. Quy trình mới có thể được 
công nghiệp hóa trên quy mô lớn, 
hứa hẹn thúc đẩy hoạt động sản 
xuất chi phí thấp. 

 
Mỗi năm, 650.000 người chết 

vì sốt rét, trong số đó có gần 
600.000 trẻ dưới 5 tuổi, dù trên 
thực tế bệnh đã được điều trị bằng 
thuốc. Tuy nhiên, thuốc chống sốt 
rét hiệu quả này cho đến nay vẫn 
chưa phù hợp với nhiều người, 
nhưng mọi thứ đang bắt đầu thay 
đổi.  

Năm 2012, các nhà nghiên cứu 
tại Viện Colloid và Giao diện Max 
Planck đã thu hút sự quan tâm của 
quốc tế khi đưa ra một phương 
pháp đơn giản để sản xuất 
artemisinin. Thành phần hoạt tính 
này trước đây được tách từ cây 
ngải (Artemisia annua). Vào thời 
điểm đó, các nhà nghiên cứu tại 
Viện Max Planck đã sản xuất 
thành công hoạt tính từ tiền chất 
sinh học axit dihydroartemisinic, 
được xem là sản phẩm thải loại. 
Hơn nữa, quy trình được các nhà 
khoa học áp dụng là liên tục và có 

thể được thực hiện trên quy mô 
công nghiệp. 

Nhóm nghiên cứu đứng đầu là 
Kerry Gilmore, nhà khoa học 
thuộc Viện Colloid và Giao diện 
Max Planck hiện đã cải tiến mạnh 
mẽ quy trình. Vật liệu thực vật 
không cần được xử lý bằng quy 
trình làm sạch phức tạp. Ngoài ra, 
các nhà nghiên cứu còn sử dụng 
chất diệp lục riêng của thực vật 
làm chất xúc tác để tổng hợp 
artemisinin, trong khi đó, trước 
đây cần phải có các chất kích hoạt 
quang học giá cao và gây hại cho 
môi trường. Các nhà khoa học 
hiện cung cấp một dung dịch bao 
gồm các thành phần được chiết 
tách trực tiếp từ thực vật, cho quy 
trình sản xuất liên tục. Vì thế, quy 
trình diễn ra chưa đầy 15 phút, mà 
trong các điều kiện tự nhiên, thực 
vật phải mất khoảng 3 tuần mới 
làm được điều đó. Phương pháp 
này hiệu quả đến mức có thể xử lý 
50-100 lần nồng độ tự nhiên của 
axit dihydroartemisinic. 

Quy trình sản xuất hóa học mới 
là ví dụ đầu tiên của phương pháp, 
qua đó, nguyên liệu để sản xuất 
thuốc hoặc hợp chất thiên nhiên 
không phải là thứ duy nhất được 
chiết xuất từ thực vật. Chất xúc 
tác, cụ thể là công cụ thúc đẩy 
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phản ứng hóa học diễn ra, cũng 
trực tiếp bắt nguồn từ thực vật. 

Quy trình sản xuất artemisinin 
hiện đang được triển khai trên quy 
mô công nghiệp bởi công ty phái 
sinh ArtemiFlow do các nhà 
nghiên cứu Peter H. Seeberger and 
Kerry Gilmore tại Viện Max 
Planck sáng lập. Bên cạnh đó, 
nhóm nghiên cứu đang thương 
thảo với nhiều đối tác tiềm năng 
như Quỹ Bill & Melinda Gates để 
nhiều bệnh nhân sốt rét sẽ sớm 
được điều trị bệnh bằng loại thuốc 
hiệu quả. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 Điều khiển cánh tay robot 
bằng sóng não  

Nhóm nghiên cứu gồm các nhà 
thần kinh học và kỹ sư sinh học 
thuộc Đại học Pittsburgh, bang 
Pennsylvania, Mỹ ngày 17/12 
công bố đã chế tạo thành công 
cánh tay robot được điều khiển 
bằng não hiện đại nhất từ trước 
tới nay. 

Đây là một bước đột phá mới 
mở ra hy vọng cho những bệnh 
nhân bị liệt tay chân trên toàn thế 
giới. Công trình trên đã được đăng 
tải trên tạp chí y học The Lancet. 
Bằng cách phẫu thuật cấy ghép 
cánh tay robot cho những người 

bại liệt có tay mất khả năng 
chuyển động, các nhà khoa học đã 
tiến hành kết nối ý tưởng hoạt 
động của bộ não để điều khiển 
cánh tay giả, thông qua việc cấy 
các mảng vi điện cực rất nhỏ vào 
vỏ não của người bệnh. Các vi 
điện cực này sẽ nhận các tín hiệu 
từ não gắn với các ý tưởng chuyển 
động. Những tín hiệu này sau đó 
sẽ được sao chép sang mã máy 
tính, mà lệnh hướng tới chính là 
việc làm cánh tay nhân tạo chuyển 
động theo ý muốn. 

 
Giáo sư Andrew Schwartz tại 

Đại học Phítbớc cho biết phát 
minh mới đã giúp tăng cường 
đáng kể các mã lệnh, hay còn gọi 
là các thuật toán, cho phép tín hiệu 
đầu tiên xuất hiện từ não bộ nhanh 
chóng được sao chép. 

Thuật toán dựa trên mô hình 
máy tính này gần như cho phép 
bắt chước cách mà một bộ não 
bình thường điều khiển các 
chuyển động tay. Kết quả cho thấy 
cánh tay giả đã có thể di chuyển 
chính xác và tự nhiên hơn rất 
nhiều so với những thử nghiệm 
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từng tiến hành trước đây. 
Nhóm nghiên cứu đã áp dụng 

phương pháp trên đối với một phụ 
nữ 52 tuổi bị bại liệt từ cổ trở 
xuống do bị chứng thoái 
hóa "spinocerebellar", không thể 
di chuyển tay và chân. 

Đến cuối thời gian thử nghiệm, 
bệnh nhân đã chuyển động được 
cánh tay giả với tỉ lệ thành công 
tới 91,6%, và nhanh hơn 30 giây 
so với lúc bắt đầu thử nghiệm. 

Nhóm nghiên cứu chắc chắn 
rằng đây là một thành công thực 
sự trong công trình phát triển các 
thiết bị sử dụng giao diện não, 
trong đó có ứng dụng điều khiển 
các chuyển động. Họ hy vọng phát 
minh mới cũng sớm được ứng 
dụng cho quân đội, giúp hỗ trợ các 
cựu chiến binh bị thương. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 Thay nhân công phun tưới 
bằng công nghệ tự chế 

Để giải quyết được ý muốn gần 
là đi ăn đám giỗ vẫn tưới được 
vườn. Xa hơn một chút, nhà vườn 
có thể đi du lịch mà vẫn đảm bảo 
cữ tưới nước cho vườn cây nhà 
mình, Anh Cao Phát Triển (Út 
Triển – sinh 1975) khu vực Thới 
Xương 1 (phường Thới Long, 
quận Ô Môn, TP Cần Thơ) đã lên 

ý tưởng tưới phun bằng công nghệ 
tự chế. 

Từ ý tưởng đó, năm 2013 Út 
Triển bắt đầu “nghiện” internet. 
“Có nhiều đêm tui phải thức trắng 
truy tìm thông tin, tìm hiểu cặn kẽ, 
ghi lại các thông số… của các mô 
hình tham khảo”, anh Triển cho 
biết. Nhiều năm trong vai trò chủ 
tịch hội nông dân phường Thới 
Long, ông Thái Minh Đàng cho 
biết: “Gần nửa năm trời nghiên 
cứu, thử nghiệm với không ít lần 
thất bại, cuối cùng Út Triển cũng 
đã thành công với mô hình tưới 
nước, phun thuốc hoạt động theo 
nguyên lý điều khiển từ xa”. 

 
Anh Cao Phát Triển thuyết minh nguyên lý 
hoạt động của hệ thống tưới, phun thuốc do 

chính anh thiết kế lắp đặt tại vườn 
Theo anh Triển, hệ thống tưới 

và hệ thống phun thuốc tách riêng 
được điều khiển hoạt động theo 
yêu cầu người điều khiển. Các 
nhánh rẽ được tách ra từ ống 
chính nối với các vòi phun (nhà 
nông gọi là béc – PV). Qua thử 
nghiệm Út Triển cho rằng, nếu hệ 
thống tưới sử dụng loại béc có tia 
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phun quá to, nước văng ra xa, rớt 
trở xuống mương gây lãng phí. 
Ngược lại, nếu béc phun hạt nước 
quá mịn thời gian cần cho một lần 
tưới sẽ kéo dài, chi phí điện cho 
hệ thống hoạt động tăng. Vấn đề 
là lựa loại béc nào phù hợp để tưới 
vườn. Qua vài lần thử nghiệm, 
cuối cùng loại béc cánh đập được 
Út Triển xem là phù hợp, vì mỗi 
phút hoạt động một béc phun ra 
khoảng 2 – 3 lít nước, đảm bảo đủ 
lượng nước cần thiết để tạo ẩm độ 
cho đất. 

Cả hai hệ thống tưới và phun 
thuốc cùng sử dụng chung một 
bơm nén, nên đầu vào của bơm 
nối với cả đường hút nước tưới lẫn 
đường hút dung dịch thuốc phun 
và mỗi đường được ngắt bằng các 
van riêng. Đầu ra của bơm nén 
cũng có kết nối tương tự như vậy. 
Do đó các van cùng chức năng 
(tưới hoặc phun thuốc – PV) ở hai 
đầu bơm phải được điều khiển 
đóng hoặc mở song hành bằng cơ 
học. 

Với thiết kế như vậy, vài năm 
nay Út Triển dù ở bất cứ nơi đâu, 
tình trạng công việc ra sao cũng 
có thể tưới vườn bằng cách bấm 
vào số điện thoại di động đã tích 
hợp vào bộ vi mạch trong hệ 
thống điều khiển. Kết thúc quá 

trình tưới cũng đơn giản chỉ là 
một “cuộc gọi” vào hệ thống. 

Từ mô hình thí điểm tại vườn 
nhà, đến nay đã có khoảng 120 hệ 
thống tương tự do chính anh lắp 
đặt cho khách hàng đến từ khắp 
các tỉnh miền Đông – Tây Nam 
bộ. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

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

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

Chương I: Những quy định 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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chung 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành 
Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 
(sau đây gọi chung là Luật sở hữu 
trí tuệ) về quyền tác giả, quyền 
liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với: 
1. Tác giả, chủ sở hữu quyền 

tác giả, người biểu diễn, chủ sở 
hữu quyền liên quan theo quy định 
của Luật sở hữu trí tuệ. 

2. Tổ chức, cá nhân khác 
có hoạt động liên quan đến quyền 
tác giả, quyền liên quan. 

3. Cơ quan có thẩm quyền 
quản lý nhà nước về quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ 

ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tác phẩm di cảo là tác phẩm 

được công bố lần đầu sau khi tác 
giả chết. 

2. Tác phẩm khuyết danh là tác 
phẩm không hoặc chưa có tên tác 
giả (tên khai sinh hoặc bút danh) 
trên tác phẩm khi công bố. 

3. Định hình là sự biểu hiện 
bằng chữ viết, các ký tự khác, 

đường nét, hình khối, bố cục, màu 
sắc, âm thanh, hình ảnh hoặc sự 
tái hiện âm thanh, hình ảnh dưới 
dạng vật chất nhất định để từ đó 
có thể nhận biết, sao chép hoặc 
truyền đạt. 

4. Bản gốc tác phẩm là bản 
được tồn tại dưới dạng vật chất mà 
trên đó việc sáng tạo tác phẩm 
được định hình lần đầu tiên. 

5. Bản sao của tác phẩm là bản 
sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp 
một phần hoặc toàn bộ tác phẩm 
bằng bất kỳ phương tiện hay hình 
thức nào. 

6. Bản ghi âm, ghi hình là bản 
định hình các âm thanh, hình ảnh 
của cuộc biểu diễn hoặc các âm 
thanh, hình ảnh khác hoặc việc 
định hình sự tái hiện lại các âm 
thanh, hình ảnh không phải dưới 
hình thức định hình gắn với tác 
phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm 
được tạo ra theo phương pháp 
tương tự. 

7. Bản sao của bản ghi âm, ghi 
hình là bản sao chép trực tiếp hoặc 
gián tiếp một phần hoặc toàn bộ 
bản ghi âm, ghi hình bằng bất kỳ 
phương tiện hay hình thức nào. 

8. Công bố cuộc biểu diễn đã 
định hình hoặc bản ghi âm, ghi 
hình là việc phát hành các bản sao 
của cuộc biểu diễn đã được định 
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hình hoặc bản ghi âm, ghi hình tới 
công chúng với sự đồng ý của chủ 
sở hữu quyền liên quan. 

9. Tái phát sóng là việc truyền 
dẫn phát sóng lại hoặc tiếp sóng 
chương trình của một tổ chức phát 
sóng. 

10. Tín hiệu vệ tinh mang 
chương trình đã được mã hóa là 
tín hiệu vệ tinh mang chương trình 
được truyền đi mà một trong hai 
đặc tính âm thanh, hình ảnh hoặc 
cả hai đặc tính này đã được biến 
đổi, thay đổi nhằm mục đích ngăn 
cản những người không có thiết bị 
giải mã tín hiệu vệ tinh hợp pháp 
thu trái phép chương trình truyền 
trong tín hiệu đó. 

11. Tác phẩm của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài được công bố lần 
đầu tiên tại Việt Nam là tác phẩm 
chưa được công bố ở bất kỳ nước 
nào trước khi công bố tại Việt 
Nam. 

12. Công bố đồng thời là việc 
công bố tác phẩm của tổ chức, cá 
nhân nước ngoài tại Việt Nam 
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 
tác phẩm đó được công bố lần đầu 
tiên ở bất kỳ nước nào. 

13. Nhuận bút là khoản tiền do 
bên sử dụng tác phẩm trả cho tác 
giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả 
trong trường hợp chủ sở hữu 

quyền tác giả không đồng thời là 
tác giả. 

14. Thù lao là khoản tiền do 
bên sử dụng tác phẩm trả cho chủ 
sở hữu quyền tác giả; bên sử dụng 
cuộc biểu diễn trả cho người biểu 
diễn hoặc chủ sở hữu cuộc biểu 
diễn. 

15. Quyền lợi vật chất là khoản 
tiền do bên sử dụng bản ghi âm, 
ghi hình trả cho nhà sản xuất bản 
ghi âm, ghi hình, bên sử dụng 
chương trình phát sóng trả cho tổ 
chức phát sóng. 

16. Quyền lợi vật chất khác là 
các lợi ích mà tác giả, chủ sở hữu 
quyền tác giả, chủ sở hữu quyền 
liên quan được hưởng ngoài tiền 
nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật 
chất như việc nhận giải thưởng, 
nhận sách biếu khi xuất bản, nhận 
vé mời xem chương trình biểu 
diễn, trình chiếu tác phẩm điện 
ảnh, trưng bày, triển lãm tác 
phẩm. 

Điều 4. Chính sách của Nhà 
nước về quyền tác giả, quyền liên 
quan 

1. Hỗ trợ tài chính để mua bản 
quyền cho các cơ quan, tổ chức 
Nhà nước có nhiệm vụ phổ biến 
tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi 
âm, ghi hình, chương trình phát 
sóng có giá trị tư tưởng, khoa học, 
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giáo dục và nghệ thuật phục vụ lợi 
ích công cộng, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội. 

2. Ưu tiên đầu tư cho đào tạo, 
bồi dưỡng công chức, viên chức 
làm công tác quản lý và thực thi 
bảo hộ quyền tác giả, quyền liên 
quan từ trung ương đến địa 
phương. 

3. Ưu tiên đầu tư, ứng dụng 
khoa học và công nghệ trong việc 
bảo hộ quyền tác giả, quyền liên 
quan. 

4. Đẩy mạnh truyền thông nâng 
cao nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật về quyền tác giả, quyền 
liên quan. Tăng cường giáo dục 
kiến thức về quyền tác giả, quyền 
liên quan trong nhà trường và các 
cơ sở giáo dục khác phù hợp với 
từng cấp học, trình độ đào tạo. 

5. Huy động các nguồn lực của 
xã hội đầu tư nâng cao năng lực 
hệ thống bảo hộ quyền tác giả, 
quyền liên quan, đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội và hội 
nhập quốc tế. 

Điều 5. Trách nhiệm và nội 
dung quản lý nhà nước về quyền 
tác giả, quyền liên quan 

1. Chính phủ thống nhất quản 
lý nhà nước về quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chịu trách nhiệm trước Chính 
phủ thực hiện quản lý nhà nước về 
quyền tác giả, quyền liên quan, có 
nhiệm vụ và quyền hạn sau: 

a) Xây dựng, ban hành, chỉ đạo 
và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ 
chế, chính sách bảo hộ quyền tác 
giả, quyền liên quan. 

b) Thực hiện các biện pháp bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong 
lĩnh vực bảo hộ quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

c) Quản lý, khai thác quyền tác 
giả đối với tác phẩm, quyền liên 
quan đối với cuộc biểu diễn, bản 
ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng thuộc về sở hữu nhà 
nước; nhận chuyển giao quyền tác 
giả của các tổ chức, cá nhân cho 
nhà nước theo quy định của pháp 
luật. 

d) Hướng dẫn việc cung cấp, 
hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm 
bảo quyền tác giả đối với tác 
phẩm, quyền liên quan đối với 
cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi 
hình, chương trình phát sóng. 

đ) Tổ chức việc đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ về quyền tác giả, 
quyền liên quan. 

e) Quản lý hoạt động của các tổ 
chức đại diện tập thể quyền tác 
giả, quyền liên quan, tổ chức tư 
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vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền 
liên quan. 

g) Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ 
hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký 
quyền tác giả, Giấy chứng nhận 
đăng ký quyền liên quan. 

h) Lập và quản lý Sổ đăng ký 
quốc gia về quyền tác giả, quyền 
liên quan. 

i) Xuất bản và phát hành Công 
báo về quyền tác giả, quyền liên 
quan. 

k) Tổ chức, chỉ đạo hoạt động 
giáo dục, tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức, pháp luật, cơ chế, chính 
sách và hoạt động thông tin, thống 
kê về quyền tác giả, quyền liên 
quan. 

l) Quản lý hoạt động giám định 
về quyền tác giả, quyền liên quan. 

m) Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm pháp luật về quyền tác giả, 
quyền liên quan; giải quyết khiếu 
nại, tố cáo về quyền tác giả, quyền 
liên quan. 

n) Thực hiện hợp tác quốc tế 
về quyền tác giả, quyền liên quan. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ trong 
phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm phối hợp với 
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 
trong việc quản lý nhà nước về 
quyền tác giả quyền liên quan. 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương (sau 
đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh) thực hiện quản lý nhà nước 
về quyền tác giả, quyền liên quan 
tại địa phương, có nhiệm vụ và 
quyền hạn sau: 

a) Tổ chức các hoạt động bảo 
hộ quyền tác giả, quyền liên quan 
tại địa phương; thực hiện các biện 
pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của nhà nước, tổ chức, cá 
nhân về quyền tác giả, quyền liên 
quan. 

b) Thanh tra, kiểm tra, xử lý 
theo thẩm quyền các khiếu nại, tố 
cáo, vi phạm các quy định pháp 
luật về quyền tác giả, quyền liên 
quan tại địa phương. 

c) Thực hiện các nhiệm vụ 
khác theo quy định của pháp luật. 

Chương II: QUYỀN TÁC 
GIẢ 

Điều 6. Tác giả, đồng tác giả 
1. Tác giả là người trực tiếp 

sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ 
tác phẩm văn học, nghệ thuật và 
khoa học. 

2. Đồng tác giả là những tác 
giả cùng trực tiếp sáng tạo ra một 
phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn 
học, nghệ thuật và khoa học. 

3. Người hỗ trợ, góp ý kiến 
hoặc cung cấp tư liệu cho người 
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khác sáng tạo ra tác phẩm không 
được công nhận là tác giả hoặc 
đồng tác giả. 

Điều 7. Tác phẩm thể hiện 
dưới dạng ký tự khác 

Tác phẩm thể hiện dưới dạng 
ký tự khác quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu 
trí tuệ là tác phẩm thể hiện bằng 
chữ nổi cho người khiếm thị, ký 
hiệu tốc ký và các ký hiệu tương 
tự thay cho chữ viết mà các đối 
tượng tiếp cận có thể sao chép 
được bằng nhiều hình thức khác 
nhau. 

Điều 8. Quyền tác giả đối với 
bài giảng, bài phát biểu và bài nói 
khác 

1. Bài giảng, bài phát biểu và 
bài nói khác quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều 14 của Luật sở hữu 
trí tuệ là tác phẩm thể hiện bằng 
ngôn ngữ nói và phải được định 
hình dưới một hình thức vật chất 
nhất định. 

2. Trong trường hợp tác giả tự 
thực hiện việc định hình bài giảng, 
bài phát biểu, bài nói khác dưới 
hình thức bản ghi âm, ghi hình, thì 
tác giả được hưởng quyền tác giả 
đối với bài giảng, bài phát biểu, 
bài nói khác, đồng thời là chủ sở 
hữu quyền đối với bản ghi âm, ghi 
hình theo quy định tại khoản 2 

Điều 44 của Luật sở hữu trí tuệ. 
Điều 9. Tác phẩm báo chí 

Tác phẩm báo chí quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều 14 của 
Luật sở hữu trí tuệ là tác phẩm có 
nội dung độc lập và cấu tạo hoàn 
chỉnh, bao gồm các thể loại: 
Phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, 
phỏng vấn, phản ánh, điều tra, 
bình luận, xã luận, chuyên luận, 
ký báo chí và các thể loại báo chí 
khác nhằm đăng, phát trên báo in, 
báo nói, báo hình, báo điện tử 
hoặc các phương tiện khác… (Còn 
nữa) 

(Theo thuvienphapluat.vn) 
 
 
 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 
 Bà Rịa – Vũng Tàu công bố 
và trao văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu tập thể “Rượu Hòa Long” 

Ngày 22/3, tại Ủy ban nhân 
dân xã Hòa Long – Tp Bà Rịa, Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh phối 
hợp với Ban chủ nhiệm Hợp tác 
xã dịch vụ nông nghiệp Hòa 
Thành, xã Hòa Long tổ chức lễ 
công bố trao văn bằng bảo hộ 
nhãn hiệu tập thể “Rượu Hòa 
Long” cho Hợp tác xã Hòa 
Thành.  

Tham dự buổi Lễ có ông Trần 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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Giang Khuê – Phụ trách Văn 
phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ 
tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng 
đại diện các Sở ban ngành liên 
quan và các đơn vị phối hợp thực 
hiện. Rượu Hòa Long Bà Rịa - 
Vũng Tàu là một trong những đặc 
sản nổi tiếng và được xem là 
những món quà khá phổ biến 
trong danh sách đặc sản mà nhiều 
du khách lựa chọn mỗi khi có dịp 
đến tham quan nghỉ dưỡng.  

 
Đây là loại rượu cất từ gạo nếp 

tại xã Hòa Long, TP. Bà Rịa. 
Nghề nấu rượu ở Hoà Long được 
hàng chục thế hệ kế thừa và phát 
huy đến ngày nay. Do đó việc xác 
lập bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 
“Rượu Hòa Long” sẽ bảo đảm 
quyền và lợi ích hợp pháp cho các 
tổ chức, các cơ sở cũng như các 
hộ kinh doanh cá thể sản xuất, chế 
biến và kinh doanh Rượu Hòa 
Long tại tỉnh trong việc sử dụng 
nhãn hiệu tập thể, chống các hành 
vi xâm phạm quyền liên quan đến 
nhãn hiệu tập thể. Đồng thời góp 
phần bảo đảm đời sống cho người 

sản xuất và giữ gìn, phát huy các 
giá trị kinh tế, xã hội, văn hoá cho 
tỉnh, phát triển ngành nghề truyền 
thống của địa phương cũng như 
nâng cao giá trị thị trường tiêu thụ 
cho Rượu Hòa Long. 

Tại buổi lễ, ông Trần Giang 
Khuê đại diện cho Cục Sở hữu trí 
tuệ đã công bố quyết định và trao 
văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể 
“Rượu Hòa Long” cho Hợp tác xã 
Hòa Thành. Theo đó, văn bằng 
bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rượu 
Hòa Long” được Cục Sở hữu tí 
tuệ cấp ngày 05/02/2018 cho Hợp 
tác xã Hòa Thành, tại địa chỉ ấp 
Nam, xã Hòa Long, thành phố Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Văn 
bằng bảo hộ trên có hiệu lực 10 
năm kể từ ngày nộp đơn 
(15/9/2016) và có 7 cơ sở trên địa 
bàn xã Hòa Long, thành phố Bà 
Rịa được phép sử dụng nhãn hiệu 
tập thể này là: 

1. Nguyễn Vĩnh Lộc, Ấp Nam, 
xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh BR-
VT. 

2. Đỗ Quang Cảnh, xã Hòa 
Long, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT. 

3. La Văn Xuân, xã Hòa Long, 
TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT. 

4. Nguyễn Thị Nở, xã Hòa 
Long, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT. 

5. Nguyễn Thị Phương Lan, xã 
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Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh BR-
VT. 

6. NguyễnThị Thùy Linh, xã 
Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu. 

7. Võ Thị Lý, xã Hòa Long, TP 
Bà Rịa, tỉnh BR-VT. 

(Theosokhcn.baria-
vungtau.gov.vn) 

 
 Bến Tre công bố chỉ dẫn địa 
lý dừa uống nước xiêm xanh và 
bưởi da xanh  

Sáng 15/3, tại Bến Tre, Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ) đã phối hợp với UBND tỉnh 
Bến Tre tổ chức Lễ công bố chỉ 
dẫn địa lý “Bến Tre” cho hai sản 
phẩm Dừa uống nước xiêm xanh 
và Bưởi da xanh. 

 
Đại diện lãnh đạo tỉnh Bến Tre và Cục Sở 
hữu trí tuệ thăm quan sản phẩm dừa xiêm 
xanh được bảo hộ chỉ dẫn địa lý Bến Tre 

Toàn tỉnh hiện có trên 7.000 ha 
bưởi da xanh, và gần 8.000 ha dừa 
xiêm xanh và là hai sản phẩm chủ 
lực mà Bến Tre đang phát triển 
theo hướng nâng cao chuỗi giá trị, 
bền vững. Không chỉ tiêu thụ 

trong nước, bưởi da xanh và dừa 
xiêm xanh còn được đẩy mạnh 
xuất khẩu ra thị trường thế giới. 

Trên cơ sở pháp lý bảo vệ chỉ 
dẫn địa lý, người tiêu dùng, người 
trồng, người sản xuất, kinh 
doanh sẽ nhận thức đầy đủ hơn về 
sở hữu trí tuệ, tạo điều kiện truy 
xuất nguồn gốc từ đó khẳng định 
uy tín, chất lượng của 2 loại đặc 
sản này. Dừa uống nước xiêm 
xanh và Bưởi da xanh là hai sản 
phẩm đầu tiên của tỉnh Bến Tre 
được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký chỉ dẫn địa lý. Đây cũng là một 
trong số các sản phẩm chủ lực, có 
giá trị kinh tế cao, vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển kinh tế 
- xã hội của Bến Tre, góp phần 
quan trọng trong việc tạo việc 
làm, nâng cao thu nhập và cải 
thiện đời sống cho bà con nông 
dân. 

Hiện tại, tỉnh Bến Tre có 7.200 
ha trồng bưởi da xanh (chiếm 28% 
diện tích cây ăn trái của tỉnh), 
trong đó diện tích cây đã và đang 
cho quả là trên 5.000 ha, trồng 
mới gần 2.200 ha, trong đó có gần 
130 ha trồng bưởi theo tiêu chuẩn 
VietGAP và GlobalGAP, năng 
suất gần 12 tấn/ha, cho sản lượng 
bưởi trên 60 nghìn tấn/năm. Diện 
tích trông dừa của tỉnh là trên 
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70.000ha (chiếm 40% tổng diện 
tích trồng dừa của cả nước), trong 
đó, diện tích dừa xiêm xanh là gần 
8.000ha. 

Phát biểu tại Lễ công bố, Cục 
trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh 
Hữu Phí cho biết, việc cấp CDĐL 
Bến Tre cho các sản phẩm Bưởi 
da xanh và Dừa xiêm xanh là cơ 
sở pháp lý quan trọng để các 
doanh nghiệp, người sản xuất 
nâng cao danh tiếng, phát triển thị 
trường, bảo vệ những giá trị về 
chất lượng, nguồn gốc của sản 
phẩm đối với người tiêu dùng. 
Qua đó thúc đẩy sự phát triển sản 
phẩm nông nghiệp nông thôn, của 
các doanh nghiệp, người dân trong 
việc áp dụng khoa học công nghệ, 
tổ chức sản xuất, chế biến và 
thương mại sản phẩm của địa 
phương trong quá trình phát triển. 

Vì vậy, trên cơ sở định hướng 
tổng thể cho các sản phẩm chủ lực 
của địa phương, tỉnh Bến Tre cần 
xây dựng những giải pháp đồng 
bộ, hiệu quả về tổ chức sản xuất, 
chế biến và thương mại phù hợp; 
cần có những chính sách hỗ trợ về 
nguồn lực để quản lý các chỉ dẫn 
địa lý trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hỗ 
trợ các doanh nghiệp, HTX về 
nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động 
quảng bá, phát triển kênh thị 

trường cho người dân. 
Thời gian tới, Cục Sở hữu trí 

tuệ sẽ đẩy nhanh việc xem xét cấp 
chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm 
tôm càng xanh thương phẩm và bò 
Ba Tri của tỉnh Bến Tre. 

(Theo vietq.vn) 
 
 Tranh tài sáng chế sản phẩm 
khoa học kỹ thuật độc đáo 

Hàng trăm ý tưởng, dự án sáng 
chế khoa học độc đáo đã được các 
học sinh giới thiệu tại cuộc thi 
khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 
dành cho học sinh trung học năm 
học 2017-2018. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
vừa phối hợp với UBND tỉnh 
Nghệ An tổ chức cuộc thi Khoa 
học Kỹ thuật (KHKT) cấp quốc 
gia học sinh Trung học năm học 
2017-2018 khu vực phía Bắc. Đây 
là năm thứ 6 Bộ GD&ĐT tổ chức 
cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp 
quốc gia dành cho học sinh trung 
học trên phạm vi toàn quốc. 

Tại cuộc thi năm nay có 882 
học sinh với 488 dự án ở 22 lĩnh 
vực. Riêng tại khu vực phía Bắc, 
có 34 đoàn tham gia với 249 dự án 
của 475 học sinh, trong đó bậc 
THPT có 198 dự án với 375 học 
sinh, bậc THCS có 51 dự án của 
100 học sinh. 
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Theo ban tổ chức, dự án của 
học sinh dự thi năm nay trải đều ở 
22 lĩnh vực nhưng tập trung nhiều 
ở các lĩnh vực như: hóa sinh, y 
sinh và khoa học sức khỏe, kỹ 
thuật y sinh, hóa học, khoa 
học trái đất, năng lượng vật lý, kỹ 
thuật cơ khí, khoa học vật liệu... 
Các dự án dự thi sẽ được trưng 
bày trong thời gian diễn ra hội thi. 
Các tác giả, nhóm tác giả sẽ trình 
bày dự án và trả lời câu hỏi của 
ban giám khảo. 

 
Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung 
học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc có 

249 dự án của 475 học sinh tham gia tranh tài 

Hội thi khoa học kỹ thuật cấp 
quốc gia lần đầu tiên tổ chức năm 
2012 và duy trì liên tục đến nay. 
Mỗi năm thu hút trên 10.000 dự 
án tham gia hội thi cấp cơ sở. Các 
hội thi cấp quốc gia hằng năm có 
khoảng 400 dự án với khoảng 800 
học sinh của tất cả các tỉnh thành 
trên cả nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ 
đánh giá cao nỗ lực cố gắng của 
các thầy cô giáo và các em học 

sinh trong việc cho ra đời hàng 
chục ngàn dự án cấp trường; hàng 
ngàn dự án cấp tỉnh; hàng trăm dự 
án cấp quốc gia. Thành tích đó 
cũng đã khẳng định học sinh Việt 
Nam có tiềm năng nghiên cứu 
khoa học tốt và tiềm năng đó sẽ 
phát triển hơn nữa nếu được tạo 
điều kiện học tập, nghiên cứu. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng 
tin tưởng rằng, thông qua hoạt 
động này sẽ thúc đẩy việc đổi mới 
phương pháp dạy học cũng như 
đánh giá, kiểm tra ở các nhà 
trường. Khuyến khích các cơ sở 
giáo dục đại học, các tổ chức 
nghiên cứu khoa học và các cá 
nhân tham gia vào hoạt động giáo 
dục của trường phổ thông. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Ninh Thuận: Dán tem điện tử 
truy xuất nguồn gốc nước mắm 

Sở Khoa học và Công nghệ 
Ninh Thuận đã triển khai thí điểm 
dám tem điện tử truy xuất nguồn 
gốc, xuất xứ cho sản phẩm nước 
mắm tại cơ sở nước mắm Hai Non 
ở xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, để 
người tiêu dùng dễ nhận diện. 

Cà Ná là vùng sản xuất nước 
mắm truyền thống nổi tiếng trên 
cả nước với khoảng 70 cơ sở sản 
xuất, chế biến nước mắm, cung 
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cấp cho thị trường hơn 10 triệu 
lít/năm. Năm 2007, Cục Sở hữu trí 
tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã cấp giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm 
“nước mắm Cà Ná”. 

Mặc dù hiện nay các cơ sở sản 
xuất, chế biến, kinh doanh nước 
mắm đều chú trọng nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chí 
về vệ sinh an toàn thực phẩm, 
nhưng để người tiêu dùng dễ nhận 
diện, tin cậy chất lượng sản phẩm 
"nước mắm Cá Ná", Sở KH&CN 
tỉnh Ninh Thuận đã triển khai thí 
điểm dán tem điện tử truy xuất 
nguồn gốc, xuất xứ cho loại sản 
phẩm truyền thống này. 

 
Người tiêu dùng có thể nhanh 

chóng truy xuất được nguồn gốc 
của sản phẩm nước mắm Cà Ná 
thông qua phần mềm trên điện 
thoại thông minh. 

Trả lời Khoa học và Phát triển, 
ông Lê Non, chủ cơ sở sản xuất 
nước mắm Hai Non, việc dán tem 
điện tử truy xuất nguồn gốc lên 
sản phẩm giúp người tiêu dùng dễ 
dàng tiếp cận thông tin về sản 

phẩm như: nguồn gốc, chủng loại 
sản phẩm, giá bán... bằng thao tác 
đơn giản là tải ứng dụng, check 
mã lên điện thoại thông minh. 
Việc dán tem điện tử không chỉ 
tạo sự minh bạch của cơ sở về 
chất lượng sản phẩm mà còn là cơ 
hội để nhãn hiệu nước mắm Cà Ná 
khẳng định thương hiệu trên thị 
trường. 

Hiện, cơ sở sản xuất nước mắm 
Hai Non đang áp dụng thí điểm 
với 2.000 sản phẩm. Ông Lê Non 
hi vọng thời gian tới sẽ triển khai 
cho tất cả các sản phẩm.  

(Theo baomoi.vn) 
 
SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Khối kiến thức về SHTT cần 
thiết dành cho các doanh nghiệp  

Tại hội thảo "Nhu cầu xã hội 
về đào tạo chuyên ngành quản lý 
SHTT bậc thạc sĩ và đề xuất 
những mô hình tham khảo", TS 
Đoàn Văn Khoa, Chủ tịch HĐQT, 
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 
Công nghệ tin học và Trắc địa 
bản đồ Bình Minh đã có cái nhìn 
sâu sắc về tầm quan trọng của 
việc đào tạo nhân lực SHTT chất 
lượng cao. Cùng với đó, ông đã 
chỉ ra khối kiến thức về SHTT cần 
thiết cho các doanh nghiệp. 

Hầu như tất cả các doanh 
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nghiệp đều liên quan đến nhãn 
hiệu, có doanh nghiệp là chủ sở 
hữu đến vài trăm nhãn hiệu nhưng 
trong thực tế nhiều doanh nghiệp 
Việt Nam vẫn “biến” nhãn hiệu 
của người khác thành “tác phẩm 
mỹ thuật ứng dụng” của mình và 
sử dụng “tác phẩm mỹ thuật ứng 
dụng” này như nhãn hiệu. Đã có 
nhiều vụ tranh chấp giữa các 
doanh nghiệp Việt Nam, giữa 
doanh nghiệp Việt Nam với doanh 
nghiệp nước ngoài về các đối 
tượng có liên quan đến nhãn hiệu 
và quyền tác giả đối với tác phẩm 
mỹ thuật ứng dụng, có doanh 
nghiệp không thể phân biệt được 
sự khác nhau giữa nhãn hiệu với 
tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, giữa 
kiểu dáng công nghiệp với tác 
phẩm mỹ thuật ứng dụng... 

Như vậy có thể thấy khối kiến 
thức về quyền tác giả, quyền liên 
quan có vai trò quan trọng đối với 
doanh nghiệp. 

Trong khối kiến thức này còn 
có quyền của người biểu diễn, 
quyền của nhà sản xuất bản ghi 
âm, ghi hình,  quyền của tổ chức 
phát sóng và tổ chức phát tín hiệu 
vệ tinh mang chương trình được 
mã hóa. 

Đặc biệt, trong khối kiến thức 
quyền tác giả, quyền liên quan còn 

rất cần mảng quản lý tập thể 
quyền tác giả, quyền liên quan. 
Thực tế cho thấy nhiều doanh 
nghiệp kinh doanh khách sạn và 
cơ quan truyền thông vẫn không 
thể hiểu căn cứ quản lý nào để 
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả 
âm nhạc Việt Nam đề xuất việc 
thu phí sử dụng tác phẩm âm 
nhạc. 

Hiện tại, Việt Nam đang tiến 
sâu vào quá trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, trong thực tế việc tranh 
chấp quyền SHTT diễn ra không 
chỉ giữa các doanh nghiệp Việt 
Nam, mà còn diễn ra ngay cả giữa 
doanh nghiệp Việt Nam với doanh 
nghiệp nước ngoài. Thậm chí 
doanh nghiệp Việt vô tình xâm 
phạm quyền SHTT tại thị trường 
nước ngoài, nhiều doanh nghiệp 
Việt Nam không thể thắng kiện 
khi bị doanh nghiệp nước ngoài 
chiếm đoạt tài sản trí tuệ của 
mình. Do đó, khối kiến thức thực 
thi quyền SHTT mà doanh nghiệp 
cần là phải thẩm quyền xử lý hành 
vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Xác định hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm: 
hành vi xâm phạm quyền tác giả 
và quyền liên quan,  hành vi xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp, 
hành vi xâm phạm quyền đối với 
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giống cây trồng. 
Các biện pháp bảo vệ quyền về 

sở hữu trí tuệ, bao gồm: biện pháp 
tự bảo vệ, biện pháp dân sự, biện 
pháp hình sự, biện pháp tạm dừng 
làm thủ tục hải quan trong hoạt 
động xuất, nhập khẩu. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Hàng nghìn mũ thời trang 
‘núp bóng’ hàng hiệu tại Sài 
Gòn  

Ngày 19/3, Đội Quản lý thị 
trường 12b (Chi cục Quản lý thị 
trường TP.HCM) phối hợp cùng 
Công an quận 12 kiểm tra cơ sở 
kinh doanh Kiên Nga, có địa chỉ 
tại 1224 Nguyễn Văn Quác 
(phường Tân Thới Hiệp). 

 
Hàng nghìn mũ bảo hiểm rởm ‘núp bóng’ 

hàng hiệu tại Sài Gòn. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực 
lượng chức năng bắt quả tang 
nhiều thợ của cơ sở này đang đóng 
bọc các sản phẩm mũ các 
loại. Các sản phẩm tại đây có dấu 
hiệu làm giả các thương hiệu mũ 
nổi tiếng trên thế giới như: Nike, 
GAP, Tommy, Adidas, Puma, 

D&G, CK... 
Làm việc với Nhà chức trách, 

chủ cơ sở không xuất trình được 
hóa đơn chứng từ chứng minh 
nguồn gốc, xuất xứ của các sản 
phẩm. Đồng thời khai nhận, thu 
mua mũ bảo hiểm từ các cơ sở, hộ 
gia đình may gia công sau đó đem 
bán sỉ cho các chợ tại TP.HCM để 
kiếm lời. 

Theo ước tính ban đầu, số mũ 
bảo hiểm bị tạm giữ lên đến 
hàng ngàn chiếc. Hiện cơ quan 
chức năng đang tiếp tục tiến hành 
kiểm đếm, niêm phong toàn bộ số 
hàng trên để tiếp tục xử lý theo 
quy định. 

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 
 Miễn nhiều chi phí cho hộ 
kinh doanh lên doanh nghiệp  

Theo Nghị định vừa được 
Chính phủ ban hành, các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng 
hàng loạt hỗ trợ từ phía nhà nước, 
đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh 
được miễn nhiều loại chi phí. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định số 39/2018/NĐ-CP quy định 
chi tiết một số điều của Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ 
thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp 
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ứng điều kiện về hồ sơ quy định 
được miễn lệ phí đăng ký doanh 
nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng 
ký kinh doanh; miễn phí công bố 
nội dung đăng ký doanh nghiệp 
lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký 
doanh nghiệp quốc gia. 

 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh được 
miễn phí thẩm định, lệ phí cấp 
phép kinh doanh lần đầu đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện; được miễn lệ phí môn bài 
trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp lần đầu. Hộ kinh 
doanh đăng ký chuyển đổi thành 
doanh nghiệp được Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương giao đơn vị đầu mối tư 
vấn, hướng dẫn miễn phí. 

Nghị định cũng quy định Nhà 
nước có nhiều chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo như: hỗ trợ tư vấn 
về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát 
triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực 
hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất 
lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản 
phẩm mới, mô hình kinh doanh 
mới; hỗ trợ về ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ; đào tạo, thông tin, 
xúc tiến thương mại, thương mại 
hóa; hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, 
cơ sở ươm tạo, khu làm việc 
chung... Để giúp doanh nghiệp 
nhỏ và vừa phát triển nguồn nhân 
lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối 
thiểu 50% tổng chi phí của một 
khóa đào tạo về khởi sự kinh 
doanh và quản trị doanh nghiệp 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Học 
viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa do nữ làm chủ được miễn 
học phí tham gia khóa đào tạo. 

Cùng với Nghị định 39, Chính 
phủ vừa ban hành Nghị định 
38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 
về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nghị 
định này hướng dẫn về đầu tư cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo; việc thành lập, tổ 
chức quản lý và hoạt động của quỹ 
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo và cơ 
chế sử dụng ngân sách địa phương 
đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

(Theo baochinhphu.vn) 


