
                                          Số 168 – 2/2015 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 1 
 

 
 
 
HÀNG NGOẠI VÀO DỄ, HÀNG 
NỘI KHÓ XUẤT 

Việt Nam đang mở rộng cửa cho 
hàng hóa các nước vào, còn doanh 
nghiệp trong nước muốn đưa hàng ra 
nước ngoài lại vấp phải hàng loạt 
rào cản do nước sở tại đề ra để bảo 
hộ sản xuất trong nước. 

Một doanh nghiệp (DN) nhiều năm 
lăn lộn, xây dựng thương hiệu có 
tiếng tại Trung Quốc như Công ty CP 
Vinamit (Vinamit) vẫn phải bó tay, 
không thể “vào” được đảo Hải Nam. 
Chính quyền đảo này đưa ra các tiêu 
chuẩn rất cao về vi khuẩn hiếu khí 
(cao hơn nhiều lần mức quy định 
chung của thế giới), tiêu chuẩn kiểm 
dịch... nên Vinamit nhiều lần xuất 
hàng cho đối tác ở đảo Hải Nam đều 
bị trả về. 

Hàng Việt yếu thế 
Theo ông Nguyễn Lâm Viên, Chủ 

tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 
Vinamit, chính quyền đảo Hải Nam 
làm vậy để bảo vệ nền sản xuất nông 
nghiệp của họ. Còn ở Việt Nam, cơ 
quan quản lý đang bỏ ngỏ kiểm soát 
hàng kém chất lượng, hàng giả tràn 
vào, cạnh tranh công khai với hàng 
hóa chất lượng sản xuất trong nước, 
góp phần “giết chết” DN Việt. “Hàng 
hóa qua hải quan không được kiểm 
duyệt về chất lượng, hàng ngoại cứ 
thế ung dung tuồn vào Việt Nam. 

Việc quản trị còn lỏng lẻo, không có 
khả năng kiểm soát DN nước ngoài 
vào Việt Nam hoạt động, để DN 
nước ngoài tự do vào tận vườn mua 
hàng (không đóng thuế) và chở ra 
biên giới, DN trong nước làm sao 
cạnh tranh lại” - ông Viên lo ngại. 

Hàng rào kỹ thuật là công cụ ngăn 
chặn các sản phẩm chất lượng xấu 
nhập khẩu làm thiệt hại cho người 
sản xuất và tiêu dùng nội địa. Nhưng 
theo các DN, muốn có hàng rào kỹ 
thuật thì phải có công cụ gồm các quy 
chuẩn quốc gia, phương tiện kiểm tra 
đánh giá mà các công cụ này hiện 
thiếu về số lượng hoặc không đủ chất 
lượng. Ngoài ra, để chứng nhận sản 
phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của một 
quốc gia nào đó, hiện chi phí rất cao 
do phải nhờ các tổ chức nước ngoài 
chứng nhận. Trong nước hiện có rất ít 
tổ chức chứng nhận được quốc tế 
công nhận. 

Chấp nhận đớn đau giai đoạn 
đầu 

GS Nguyễn Quang Thái, Phó Tổng 
Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt 
Nam, cho rằng vấn đề sử dụng các 
hàng rào kỹ thuật là cần thiết nhưng 
không đơn giản, ta “gây khó” cho bạn 
thì DN Việt cũng phải tuân thủ (như 
vệ sinh, an toàn thực phẩm). Hàng 
rào “khó người khó ta” phải được cân 
nhắc để nâng dần trình độ, đáp ứng 
nhu cầu đa dạng của thị trường. Năng 
lực kiểm tra kỹ thuật, “dựng” hàng 
rào bảo hộ có cả 2 mặt. Việt Nam cần 
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nâng cao không ngừng số lượng và 
chất lượng sản phẩm, tăng cường 
kiểm tra vì sự an toàn của người tiêu 
dùng. Đây là con đường lâu dài, 
không thể nói là có ngay như kiểm 
dịch, kiểm tra hóa chất bảo vệ thực 
vật, động vật trong các sản phẩm cần 
có mạng lưới với trình độ chuyên sâu 
môn... 

Sức ép cạnh tranh đã trực diện đối 
với cộng đồng DN. Tuy nhiên, nhiều 
chuyên gia kinh tế, nhà quản lý cho 
rằng không nên quá bi quan. Quá 
trình đổi mới gần 30 năm nay cũng là 
từng bước mở cửa, hội nhập. Chẳng 
hạn, chỉ sau 1 năm ký Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Mỹ (BTA), 
xuất khẩu từ Việt Nam sang nước này 
không ngừng tăng. Khi ký kết các 
hiệp định thương mại tự do (FTA) 
mới, nông sản Việt Nam sẽ được xuất 
khẩu mạnh sang các thị trường trước 
đây có mức bảo hộ cao như Nhật 
Bản, Hàn Quốc... 

Riêng về thị trường ASEAN, ông 
Trịnh Minh Anh, Phó chánh Văn 
phòng Ủy ban Quốc gia về Hợp tác 
kinh tế quốc tế, cho rằng đừng quá lo 
lắng vì trong năm nay, Việt Nam sẽ 
đàm phán và ký kết hàng loạt FTA 
khác với nhiều “đối tác sừng sỏ”. Lúc 
này, không cần hàng trong khu vực 
ASEAN thì hàng hóa các nước khác 
cũng đã tràn vào Việt Nam. Đôi lúc 
trong khó khăn, chúng ta mới chứng 
tỏ được bản lĩnh. Dù giai đoạn đầu 
phẫu thuật sẽ đau đớn nhưng DN nào 

vượt qua được sẽ phát triển mạnh 
hơn. 

GS Nguyễn Quang Thái cho rằng 
các cơ quan quản lý cần có những 
giải thích cụ thể, làm việc chi tiết để 
DN cùng lĩnh vực, mặt hàng có điều 
kiện thảo luận giải pháp cụ thể để 
vươn nhanh ra thị trường thế giới, tạo 
thế đứng vững chắc với các đối tác 
lớn. 

Từng đánh bại hàng ngoại 
Trong quá khứ, DN Việt đã đương 

đầu thành công trước sự thâm nhập 
của hàng ngoại như bia Việt đánh bại 
bia ngoại, rồi đồ nhựa gia dụng Thái 
Lan, bánh kẹo, sản phẩm dệt may 
Trung Quốc...dần nhường chỗ cho 
hàng Việt. 

GS Nguyễn Quang Thái cho rằng 
làm ăn trong thị trường mở thì sẽ có 
nhiều nhà hàng, siêu thị ngoại tràn 
vào Việt Nam nhưng hàng Việt cũng 
có thể vươn ra thế giới. Tuy nhiên, 
điều này đòi hỏi sự nỗ lực của DN và 
các cơ quan quản lý Việt Nam. Với 
lợi thế về lao động, tay nghề, cơ sở 
vật chất và thị trường với hơn 90 
triệu dân sẽ là cơ hội lớn cho DN 
Việt. 

Theo báo Người lao động 
 

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU: CHẠY 
ĐUA VỚI HỘI NHẬP 

Việc nâng cao sức cạnh tranh và 
tạo vị thế vững chắc cho thương hiệu 
của các DN trong hội nhập đã được 
nhắc đến nhiều trong những năm 
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qua. Bước sang năm 2015, vấn đề 
này càng trở nên cấp thiết hơn khi 
nhiều Hiệp định thương mại tự do 
(FTA) sẽ được ký kết. 

Nâng tầm quốc tế 
Thương hiệu của bất kỳ DN nào 

cũng đều phải được xây dựng từ nền 
tảng chất lượng của sản phẩm và dịch 
vụ. Có được thương hiệu đã khó, 
nhưng giữ được thương hiệu lại càng 
khó hơn. 

Là một DN chuyên sản xuất, kinh 
doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, 
để mở rộng và phát triển thương hiệu 
của mình, Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại Kinh Bắc (KBT) đã trở 
thành đối tác chiến lược của Tập 
đoàn Bia Bitburger Braugruppe 
GmbH (Đức) và là nhà phân phối độc 
quyền bia Bitburger trên thị trường 
Đông Dương. 

Lý giải cho cách làm của KBT, ông 
Nguyễn Đức Chính, Giám đốc cung 
ứng toàn quốc cho biết, yêu cầu về 
chất lượng của người nước ngoài rất 
khác và rất cao so với thị trường nội 
địa nên DN cần phải nâng cấp mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh lên 
tiêu chuẩn quốc tế thì mới bắt kịp 
được xu thế hội nhập. Do vậy, KBT 
tập trung đầu tư nhiều chất xám vào 
chiến lược kinh doanh và marketing, 
dựa vào thực lực của mình để vươn 
lên.  

Theo ông Chính, thị trường dù có 
sự cạnh tranh gay gắt nhưng nếu DN 
đã làm theo quy chuẩn sẽ dễ dàng 

vượt qua. Còn đối với những cạnh 
tranh không lành mạnh, đặc biệt là 
DN nước ngoài có nhiều chiêu trò 
lách luật, chuyển giá… thì DN Việt 
Nam cần phải dựa vào pháp luật, 
trang bị thêm kiến thức để phản biện 
và tự bảo vệ mình. 

Ông Nguyễn Đức Chính cũng đưa 
ra nhận định, khó khăn chung của các 
DN Việt Nam hiện nay là lực lượng 
công nhân viên chưa được nâng cao 
về ý thức sản xuất kinh doanh theo 
tiêu chuẩn quốc tế, còn kém hiểu biết 
từ vấn đề vệ sinh, kỷ luật lao động 
cho đến an toàn, phòng chống cháy 
nổ… Phải kiện toàn được vấn đề này, 
phải đồng bộ từ lãnh đạo cho đến 
nhân viên thì việc xây dựng chất 
lượng và năng lực hoạt động của DN 
theo tiêu chuẩn quốc tế mới cải thiện. 
Đây cũng là cách làm mà KBT đang 
quyết tâm thực hiện. 

Đồng quan điểm, bà Trần Hà, đại 
diện Công ty TNHH MTV dệt 19-5 
cho biết, các DN Việt Nam thường 
làm việc theo kiểu “bán xong là 
xong”, khách hàng phản hồi chất 
lượng như nào cũng không quan tâm, 
không được thì mặc khách hàng mua 
của DN khác. Vì thế, nguy cơ mất 
khách, mất thị trường và suy giảm uy 
tín của những DN này là rất lớn. Do 
vậy, để thương hiệu được giữ vững, 
Dệt 19-5 đã xây dựng dịch vụ hậu 
bán hàng chuyên nghiệp, sẵn sàng 
đứng ra giải quyết ngay khi khách 
hàng có thắc mắc, thậm chí cử người 



                                          Số 168 – 2/2015 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 4 
 

đến tận nơi để làm việc. Hơn nữa, 
bên cạnh việc dành ra nhiều kinh phí 
đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, 
khoảng 3-4 năm là thay mới máy 
móc, Dệt 19-5 còn phải tập trung 
tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực 
một cách bài bản, đạt chất lượng. 

Tăng cường quảng bá 
Nhiều chuyên gia nhận định, các 

DN Việt Nam vẫn chủ yếu làm hàng 
gia công nên vấn đề về thương hiệu 
chưa thực sự được quan tâm. Ông 
Nguyễn Đức Chính cho rằng, thương 
hiệu của DN Việt còn yếu, nhất là về 
vấn đề bản quyền, DN sợ tốn kém 
thêm một số khoản chi phí, nhưng hệ 
lụy của vấn đề này là cả một quá 
trình hoặc công sức gây dựng sự 
nghiệp sẽ bị ảnh hưởng khi hội nhập, 
DN có thể bị đánh cắp thương hiệu. 

Do đó, bên cạnh việc tăng tính bảo 
hộ, tăng chất lượng cho thương hiệu, 
DN nên chú trọng vào khâu quảng bá 
để đưa thương hiệu đến gần hơn với 
khách hàng và công chúng. Việc 
quảng bá này còn giúp khách hàng 
nhận biết được sản phẩm, tránh để 
các đối tượng xấu trục lợi làm hàng 
giả, hàng nhái gây ảnh hưởng đến 
doanh thu và uy tín của DN. Chính vì 
thế, sản phẩm nước mắm Phú Quốc 
nhãn hiệu Thanh Quốc đã trở thành 
thương hiệu đầu tiên được Liên minh 
châu Âu (EU) bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 
Theo ông Phạm Ngọc Thành, Giám 
đốc Công ty tư vấn phát triển và 
thương mại Phúc Lâm (đại diện phân 

phối độc quyền miền Bắc nước mắm 
Thanh Quốc), từ khi được bảo hộ, sản 
phẩm đã dễ dàng được XK sang Nhật 
Bản và sắp tới là các nước châu Âu. 
Đây đều là những thị trường khó tính, 
nhất là đối với mặt hàng thực phẩm. 

Có thể thấy, các DN dù ít hay nhiều 
cũng đang rốt ráo tìm mọi cách thức 
để phát triển và định vị thương hiệu 
trên thị trường. Khi gia nhập sâu rộng 
hơn với quốc tế, DN phải đạt những 
tiêu chuẩn quốc tế thì mới đủ sức 
cạnh tranh và có những bước phát 
triển hơn nữa. Xây dựng và phát huy 
thương hiệu của mình luôn là một 
nhiệm vụ đầy khó khăn cho DN, 
nhưng nếu DN có những bước đi 
đúng, có sự đầu tư đúng đắn thì “quả 
ngọt” sẽ gặt hái được ngay trong tầm 
tay. 

Theo báo Hải quan 
 

NÂNG CAO QUYỀN SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ ĐỂ BẢO VỆ THƯƠNG 
HIỆU CHO DOANH NGHIỆP 

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công 
nghệ): yếu tố then chốt để bảo vệ 
thương hiệu là doanh nghiệp phải 
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ . 

Vấn nạn hàng giả, hàng nhái tồn tại 
đã từ lâu, là một trong những vấn đề 
nhức nhối của xã hội. Mặc dù đã có 
một số doanh nghiệp chú trọng đến 
công tác bảo vệ thương hiệu, đăng ký 
bản quyền cho sản phẩm nhằm tránh 
bị làm giả, làm nhái… song con số 
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này vẫn rất khiêm tốn. Thêm vào đó, 
sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa 
doanh nghiệp có những sản phẩm bị 
xâm hại với các cơ quan chức năng… 
Cũng là nguyên nhân khiến tình trạng 
vi phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa 
giải quyết được triệt để. Công ty Việt 
Á được thành lập từ năm 2006 với 
ngành nghề chủ yếu là sản xuất các 
mặt hàng về đồ nội thất, đồ gỗ, thủ 
công mỹ nghệ… Ngoài việc chú 
trọng nâng cao chất lượng sản phẩm 
để cạnh tranh trên thị trường xuất 
khẩu và nội địa, doanh nghiệp luôn 
quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các 
sản phẩm của mình, nhằm hạn chế 
tình trạng bị làm giả, làm nhái. 

Bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị kiêm Phó giám đốc 
kinh doanh Công ty Việt Á cho biết: 
“Khi đưa dòng sản phẩm mới nào ra 
thị trường chúng tôi đều đăng ký 
thương hiệu, bản quyền. Tôi cho rằng 
các doanh nghiệp nên đầu tư vào thiết 
kế tìm hiểu thị hiếu và xu hướng tiêu 
dùng hàng năm, từ đó để đưa thiết kế 
trở thành dòng sản phẩm khác biệt, 
để người tiêu dùng dễ nhận ra những 
sản phẩm chính hãng”. Nhiều doanh 
nghiệp trong nước cho biết, nếu một 
loại hàng hóa đang tiêu thụ tốt trên 
thị trường, ngay lập tức sẽ bị làm giả, 
làm nhái và được bày bán công khai. 
Hầu hết các sản phẩm này thường 
nhái về bao bì, nhãn mác, sản phẩm 
không khác gì so với hàng thật nhưng 

giá thành rẻ. Cụ thể như tại thị trường 
Hà Nội, dọc các tuyến phố Hàng 
Nón, Chùa Bộc, Nguyễn Lương 
Bằng… bên cạnh các loại quần áo, túi 
xách của Trung Quốc vẫn có các mẫu 
hàng hóa bày bán được gắn mác 
Tommy, Gucci, Buberry… Đây là 
những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế 
giới nhưng chỉ cần bỏ ra vài trăm 
nghìn đồng là có thể mua được. 
Trong khi đó không nhiều người tiêu 
dùng có đủ kiến thức để phân biệt 
được hàng thật và hàng giả nên rất dễ 
bị đánh lừa, móc túi. Đối với doanh 
nghiệp trong nước, dù đã khẳng định 
được tên tuổi trên thị trường nhưng 
vẫn bất lực trước nạn hàng giả, hàng 
nhái. Điển hình như Công ty cổ phần 
Cao su Sao Vàng, dù đã chủ động 
thành lập Ban chống hàng giả tích 
cực phối hợp cùng cơ quan chức 
năng, nhưng vẫn luôn đau đầu vì vấn 
nạn hàng giả, hàng nhái. Ông Nguyễn 
Thanh Hà, Phó phòng tiếp thị bán 
hàng, Công ty cổ phần cao su Sao 
Vàng cho biết: Hiện ngoài thị trường 
đang có nạn xăm xe máy giả nhãn 
hiệu của chúng tôi. Tình trạng này 
hiện nay lan tràn rất nhiều ở các tỉnh. 
Chúng tôi đã có công văn gửi các cơ 
quan ban ngành chức năng nhằm 
ngăn chặn, hạn chế tình trạng này. 
Theo thống kê của Cục Quản lý thị 
trường (Bộ Công Thương), mỗi năm 
lực lượng này xử phạt hàng trăm 
nghìn vụ liên quan đến hàng giả, 
hàng nhái. Riêng quý 1 năm nay, lực 
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lượng quản lý thị trường cả nước đã 
xử lý trên 25.000 vụ với tổng số tiền 
phạt lên đến 70 tỷ đồng. Dù đã triển 
khai nhiều biện pháp tích cực nhưng 
trên thực tế số vụ vi phạm sở hữu trí 
tuệ còn cao hơn nhiều. Thực trạng 
này có phần trách nhiệm của chính 
các doanh nghiệp trong nước, khi vẫn 
còn thờ ơ với quyền sở hữu trí tuệ, 
với biện pháp hữu hiệu để doanh 
nghiệp có đủ căn cứ pháp lý bảo hộ 
quyền lợi của mình. Trong năm 2013, 
chỉ có khoảng 100 doanh nghiệp 
trong tổng số khoảng 3,5 triệu doanh 
nghiệp đề nghị thực thi bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ. Ông Nguyễn Thanh 
Hồng, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa 
học và Công nghệ cho rằng: Để 
chống hàng giả, hàng nhái đạt hiệu 
quả, bên cạnh việc tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của cả người sản xuất 
và người tiêu dùng thì yếu tố then 
chốt là doanh nghiệp phải đăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Nếu 
doanh nghiệp không nhanh chóng 
đăng ký bảo vệ nhãn hiệu của mình 
khi xảy ra vi phạm quyền sở hữu trí 
tuệ sẽ khó đủ cơ sở pháp lý bảo hộ 
quyền của mình. “Hành vi vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, liên tục diễn ra 
và có những diễn biến phức tạp, các 
cơ quan thực thi luôn phải đối phó 
với tình trạng này bằng việc tăng 
cường các giải pháp để quyền sở hữu 
trí tuệ được bảo hộ. Đồng thời tăng 
cường công tác giữa các cơ quan thực 
thi và các doanh nghiệp chủ sở hữu 

quyền để qua đó có đầy đủ thông tin 
để xử lý được nhanh nhạy và chính 
xác. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên 
nâng cao nhận thức của mình về giới 
hạn quyền của mình, cần có sự hiểu 
biết về tham gia quyền sở hữu trí 
tuệ”, ông Hồng nói. Để đẩy lùi tệ nạn 
hàng giả, hàng nhái rất cần sự chủ 
động của các doanh nghiệp. Cùng với 
việc thường xuyên thay đổi thiết kế 
mẫu mã sản phẩm, hạ giá thành, 
doanh nghiệp cần chủ động đăng ký 
quyền sở hữu trí tuệ cho từng sản 
phẩm của mình, đồng thời quyết liệt 
phối hợp với các cơ quan chức năng 
để ngăn chặn và xử lý tận gốc hàng 
giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. 

Nâng cao vai trò bảo vệ thương 
hiệu 

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là tình 
trạng phổ biến ở Việt Nam mà ở các 
quốc gia khác trên thế giới cũng như 
vậy, kể cả các nước phát triển như 
Mỹ, Đức, Pháp… Tuy nhiên, điểm 
yếu của Việt Nam là không chỉ riêng 
người dân chưa nhận thức về sở hữu 
trí tuệ mà ngay cơ quan quản lý và 
cộng đồng doanh nghiệp cũng chưa 
coi trọng vấn đề này. Trong 95.000 
nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tại Cục Sở 
hữu công nghiệp Việt Nam, chỉ 20% 
là của doanh nghiệp Việt Nam. Trong 
đó, đa số nhãn hiệu đăng ký lại là của 
các doanh nghiệp tư nhân, rất ít 
doanh nghiệp nhà nước tham gia. 
Trong khi đó, theo quy định của pháp 
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luật, để xử lý xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp, nhất thiết phải có 
sự tham gia của doanh nghiệp chủ sở 
hữu quyền mới có đủ căn cứ pháp lý 
bảo hộ quyền của mình; đủ căn cứ 
xác định vi phạm quyền và đề nghị 
xử lý xâm phạm, xác nhận hàng hóa 
xâm phạm khi cơ quan chức năng bắt 
giữ. Do đó, nếu doanh nghiệp bất hợp 
tác, cơ quan chức năng rất khó khăn 
để chống hàng giả. Một trong những 
nguyên nhân quan trọng làm giảm 
hiệu quả của công tác chống hàng 
giả, hàng nhái thời gian qua là do 
nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm 
đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
đối với sản phẩm của mình. 

Trên thực tế, tài sản trí tuệ của 
doanh nghiệp có vị trí không nhỏ 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp. Khi được chú 
trọng và khai thác một cách tối ưu, tài 
sản “vô hình” này sẽ giúp các doanh 
nghiệp tăng cường sức mạnh, nâng 
cao vị thế, uy tín và khả năng cạnh 
tranh để nâng cao doanh thu và lợi 
nhuận. Do vậy, để nâng cao công tác 
chống hàng giả, hàng nhái và bảo vệ 
thương hiệu, doanh nghiệp cần chủ 
động cung cấp cho lực lượng chức 
năng các đầu mối về sở hữu trí tuệ 
doanh nghiệp, mặt hàng sai phạm… 

Đồng thời, cần chủ động bảo vệ 
mình bằng cách đầu tư áp dụng khoa 
học công nghệ, nghiêm túc thực hiện 
các quy định về công bố chất lượng 
sản phẩm hàng hóa, thay đổi khâu 

thiết kế mẫu mã các sản phẩm, hạ giá 
thành; quyết liệt phối hợp với các cơ 
quan chức năng để ngăn chặn và xử 
lý tận gốc hàng giả, hàng vi phạm sở 
hữu trí tuệ. 

          Tổng hợp 
 
 
 
 
 

DOANH NGHIỆP ĐÃ QUAN 
TÂM ĐẾN BẢO HỘ NHÃN HIỆU 

Sáng 27/1, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) phối hợp 
với cơ quan Sáng chế Nhật Bản và Tổ 
chức xúc tiến thương mại hải ngoại 
Nhật Bản tổ chức hội thảo “Tăng 
cường hệ sinh thái sở hữu trí tuệ 
thông qua khai thác nhãn hiệu” . 

Theo đánh giá của Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT), đối với doanh nghiệp 
(DN), SHTT đóng vai trò sống còn 
trong sự tồn vong của DN. Một DN 
sở hữu nhiều tài sản trí tuệ sẽ nhanh 
chóng khẳng định vị thế cạnh tranh 
của mình trên trường quốc tế. Trong 
số các đối tượng SHTT mà DN nắm 
giữ, nhãn hiệu là một trong những tài 
sản trí tuệ có giá trị đối với hoạt động 
sản xuất kinh doanh của DN. 

Hiện các DN ở Việt Nam ngày càng 
chú trọng đến đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu trong nước. Số đơn đăng ký 
nhãn hiệu của DN Việt Nam nộp cho 
Cục SHTT tăng cao qua mỗi năm, cụ 
thể, năm 2013 đạt hơn 24 nghìn đơn. 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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Cục SHTT cũng cho biết, đơn nhãn 
hiệu nộp bởi người nộp đơn Việt 
Nam chiếm áp đảo, trong khi đơn 
nhãn hiệu nộp bởi người nước ngoài 
chỉ chiếm 3-4% tổng số đơn nộp bởi 
người Việt Nam. Trong số đó, đơn 
nhãn hiệu Nhật Bản nộp vào Việt 
Nam đứng thứ 2 sau Hoa Kỳ với 
1.421 đơn. 

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn 
Bảy, Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu và Đạo tạo - Cục Sở hữu trí tuệ, 
các chủ DN Việt Nam chưa thực sự 
chú ý đến việc đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu tại nước ngoài. Theo thống kê 
của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) 
thì số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu 
của Việt Nam tại nước ngoài nộp qua 
Hệ thống Madrid còn rất khiêm tốn. 
Cụ thể, năm 2006 có 22 đơn, 2007 có 
31 đơn, 2008 có 47 đơn, và 2010 có 
61 đơn. Ông Nguyễn Văn Bảy nhấn 
mạnh, con số trên là rất nhỏ bé so với 
số lượng nhãn hiệu được đăng ký 
trong nước, cũng như so với số lượng 
kinh doanh quốc tế. 

Chú trọng bảo vệ thương hiệu ở 
nước ngoài 

Theo các chuyên gia, tuy đã có 
nhiều trường hợp bị đánh cắp thương 
hiệu, thế nhưng việc bảo hộ thương 
hiệu ở nước ngoài vẫn chưa được 
doanh nghiệp Việt Nam quan tâm 
đúng mức. Vì thế, trong tương lai sẽ 
tiếp tục có doanh nghiệp khác đi theo 
vết xe đổ. Bởi bản thân doanh nghiệp 
Việt Nam chưa thực sự chú trọng 

hoặc chưa đủ tiềm lực để có thể đăng 
ký bảo hộ thương hiệu ở nhiều quốc 
gia khác nhau. Doanh nghiệp chưa 
thể tiên liệu trước việc phát triển và 
mở rộng đến các thị trường mới. 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 
nước ngoài đã đi trước doanh nghiệp 
trong nước khá xa. Vì thế nhiều tổ 
chức, doanh nghiệp đã dò xét, đánh 
giá những doanh nghiệp trong nước 
có khả năng phát triển và đăng ký bảo 
hộ thương hiệu hay tên miền ở nước 
sở tại trước, với một chi phí khá rẻ. 
Mục đích là sẽ bán lại cho các doanh 
nghiệp nạn nhân sau này. Ngay ở 
Việt Nam cũng đã xảy ra hiện tượng 
doanh nghiệp nhập khẩu, làm đại lý 
đã lấy luôn nhãn hiệu thương mại của 
doanh nghiệp nước ngoài. 

Tiến sĩ Trần Lê Hồng, Giám đốc 
Trung tâm Thông tin, Cục Sở hữu trí 
tuệ, cho biết có hai cách để đăng ký 
nhãn hiệu ở nước ngoài là đăng ký 
theo thỏa ước và nghị định thư 
Madrid và đăng ký trực tiếp tại nước 
sở tại. Việc đăng ký theo cách thứ 
nhất, thông qua Cục Sở hữu trí tuệ, 
có cái lợi là có thể đăng ký cùng lúc ở 
nhiều nước với chi phí khá rẻ, khoảng 
200-300 đô la Mỹ cho 10 năm đầu 
bảo hộ. Trong khi đó, nếu đăng ký 
trực tiếp tại từng nước, các doanh 
nghiệp tốn khá nhiều chi phí dịch vụ, 
thường lên tới hàng ngàn đô la 
Mỹ/lần và cũng chỉ đăng ký được ở 
từng nước. 

Tổng hợp 
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GIAN NAN CHỐNG HÀNG GIẢ 
 Tại tọa đàm hàng gian, hàng giả, 

thách thức của sự phát triển bền vững 
tổ chức tại TP.HCM ngày 27/1, nhiều 
ý kiến cho rằng, vấn nạn hàng gian, 
hàng giả đang gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho nền kinh tế và các doanh 
nghiệp (DN), đồng thời tổn hại trực 
tiếp đến sức khỏe và tính mạng của 
người tiêu dùng.  

Thực trạng 
Theo nhận định của ông Lê Thế 

Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng 
giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam 
(Vatap), thời gian qua, mặc dù có khá 
nhiều vụ hàng gian, hàng giả bị phát 
hiện và bắt giữ tuy nhiên trên thực tế 
hàng gian, hàng giả không hề giảm 
đi. Theo thống kê của Vatap, tại Việt 
Nam có khoảng trên 31 ngành hàng 
bị làm giả, trong đó, bị làm giả nhiều 
nhất với tốc độ nhanh nhất là mỹ 
phẩm, thứ hai là các mặt hàng điện 
tử, điện lạnh, các mặt hàng nước giải 
khát, bia rượu. 

Ông Mai Xuân Hòa, Phó đội trưởng 
Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ, Cục Điều tra chống buôn lậu, 
Tổng cục Hải quan cho biết, hàng hóa 
bị làm giả trên tất cả các lĩnh vực như 
hàng tiêu dùng, hàng hiệu của tất cả 
các sản phẩm được nhập về Việt Nam 
qua tất cả con đường như đường biển, 
hàng không, đường bộ. Thủ đoạn của 
các đối tượng rất tinh vi, hàng chất 
lượng kém được dán nhãn mác của 
hàng hóa có xuất xứ tốt, ảnh hưởng 

lớn đến chất lượng hàng hóa, và ảnh 
hưởng nhiều đến người tiêu dùng. 

Theo nhận định của ông Ngô Bách 
Phong, Chủ tịch Hội Bảo vệ người 
tiêu dùng TP.HCM, người tiêu dùng 
Việt Nam chưa mạnh mẽ nói tiếng 
không với hàng gian, hàng giả. Nhiều 
người tiêu dùng đôi khi biết là hàng 
kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái 
nhưng vẫn chấp nhận dùng do không 
đủ điều kiện dùng hàng thật, hàng tốt.  

Cùng quan điểm như trên, ông Đỗ 
Ngọc Chính, đại diện Hội Tiêu chuẩn 
và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam 
cũng cho rằng, người tiêu dùng Việt 
Nam vẫn chưa thực sự quan tâm đến 
việc thực hiện quyền của mình. Theo 
thống kê của Hội Tiêu chuẩn và Bảo 
vệ người tiêu dùng Việt Nam. Mặc 
dù nước ta đã có tới 50 Hội Bảo vệ 
người tiêu dùng tại các tỉnh thành 
trên cả nước nhưng tổng cộng mỗi 
năm cũng chỉ nhận được khoảng 
1.000 khiếu nại của người tiêu dùng 
về chất lượng hàng hóa, trong khi đó, 
Singapore có dân số ít hơn nhưng 
mỗi năm lại có tới trên 10.000 khiếu 
nại của người tiêu dùng. 

Giải pháp nào? 
Theo nhận định của các chuyên gia, 

DN, cuộc chiến chống hàng giả rất 
khó khăn, phức tạp. Do vậy, cần có 
sự phối hợp của các cơ quan chức 
năng, DN và người tiêu dùng để đẩy 
lùi nạn hàng gian, hàng giả, hàng 
kém chất lượng,  bảo vệ nền sản xuất 
trong nước, bảo vệ người tiêu dùng, 
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nâng cao vị trí cạnh tranh của các 
DN, tận dụng được các lợi thế do thị 
trường mang lại. 

 Chia sẻ kinh nghiệm chống hàng 
giả, ông Vũ Văn Thanh, Phó tổng 
giám đốc Tập đoàn Tôn Hoa Sen cho 
biết, thời gian qua, sản phẩm tôn Hoa 
Sen bị làm gian, làm giả khá nhiều. 
Để hạn chế thiệt hại, các chi nhánh, 
các nhà máy của Tôn Hoa Sen đều 
công bố công khai các tiêu chuẩn 
chất lượng của từng loại sản phẩm và 
khách hàng có thể đối chiếu ngay sản 
phẩm mình vừa mua với các tiêu 
chuẩn đã được công bố. Ngoài ra, DN 
còn mở tổng đài miễn phí tư vấn cho 
khách hàng cách phân biệt hàng giả, 
hàng nhái và hàng chính hãng của 
Tôn Hoa Sen cũng như cung cấp về 
giá cả. Đồng thời yêu cầu các chi 
nhánh trên toàn quốc phải thực hiện 
đúng cam kết bán hàng đúng giá, 
đúng chất lượng. 

Về phía người tiêu dùng, theo 
khuyến cáo của các chuyên gia và 
DN, để tránh mua nhầm phải hàng 
gian, hàng giả, người tiêu dùng nên 
tìm hiểu kĩ sản phẩm, nguồn gốc xuất 
xứ...  trước khi mua sản phẩm.  

Tổng hợp 
 

NHẬP HÀNG EU COI CHỈ DẪN 
ĐỊA LÝ 

Theo thông tin từ Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) thì Liên 
minh châu Âu (EU) gửi yêu cầu Việt 
Nam công nhận 171 chỉ dẫn địa lý 

(CDĐL) của EU, trong đó chủ yếu là 
rượu vang, rượu mạnh, pho mát, dầu 
ô liu, bia... CDĐL là dấu hiệu dùng 
để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu 
vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay 
quốc gia cụ thể. 

Việt Nam bảo hộ 46 chỉ dẫn địa lý 
Từ năm 2001 đến nay Việt Nam bảo 

hộ 46 CDĐL, trong đó 42 của Việt 
Nam, chỉ có bốn CDĐL nước ngoài 
được công nhận là rượu Cognac 
(Pháp), rượu Pisco (Peru), rượu 
Scotch whisky (Scotland), tơ tằm 
Isan Thái Lan. 

Một trong những nguyên nhân gây 
khó công nhận CDĐL nước ngoài là 
hệ thống pháp luật khác nhau. Ví dụ, 
một loại rượu N. của Mỹ đề nghị 
công nhận tại Việt Nam hơn 4 năm 
qua vẫn chưa có kết quả. Trong khi 
đó, hệ thống pháp luật để công nhận 
CDĐL của EU và Việt Nam tương 
đồng nên dễ thực hiện hơn. 

Một chuyên viên quản lý về CDĐL 
của Cục Sở hữu trí tuệ cho hay EU có 
hàng ngàn CDĐL, trong đó có nhiều 
nông sản, thủy sản, sản phẩm qua chế 
biến. Khi đàm phán hiệp định thương 
mại tự do giữa hai bên thì EU đề nghị 
Việt Nam công nhận cho họ 171 
CDĐL, chủ yếu là các mặt hàng có 
tính thương mại cao như rượu, bia, 
pho mát, dầu ô liu. 

Chuyên viên này cho biết các công 
ty đang nhập khẩu rượu, bia, pho 
mát, dầu ô liu... nên tìm hiểu danh 
sách này (Cục đã đăng công báo trên 
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website của Cục), có thể phản hồi với 
Cục về sự phù hợp hay không phù 
hợp nếu công nhận CDĐL bất kỳ nào 
trong danh sách. 

Ngoài ra, các công ty nhập khẩu, 
phân phối nên tìm hiểu kỹ về quyền 
và nghĩa vụ trong thương mại có liên 
quan đến CDĐL. Có thể xảy ra 
trường hợp sau khi được công nhận 
CDĐL, một bên có quyền sẽ ra yêu 
cầu cấm bên kia nhập khẩu sản phẩm 
có CDĐL.  

Tại EU, các CDĐL thường được 
quản lý bởi các hiệp hội ngành hàng 
và những hiệp hội này có sức ảnh 
hưởng đến các quyền mua đi, bán lại, 
phân phối độc quyền... 

Thậm chí các công ty nên xem lại 
những mặt hàng mình đang nhập có 
các dấu hiệu nào vi phạm CDĐL hay 
không. Ví dụ, dầu ô liu có sử dụng 
chữ “Baena” hay “Antequera” (Tây 
Ban Nha), Kalamata (Hy Lạp); pho 
mát có ghi Roquefort (Pháp), Asiago 
(Ý); kiwi Latina (Ý), táo Mela (Ý); 
tên rượu Champagne,.. Nếu sản phẩm 
có sử dụng các tên trong danh sách 
mà gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản 
phẩm thì có thể bị xử lý vi phạm. 

Có qua có lại 
EU hiện chỉ mới công nhận CDĐL 

nước mắm Phú Quốc của Việt Nam. 
Trong đàm phán, Việt Nam cũng yêu 
cầu EU công nhận 41 CDĐL khác 
của mình và phía EU cũng thực hiện 
quy trình tương tự là đăng công báo, 
chờ phản hồi... 

Sản phẩm được bảo hộ CDĐL của 
Việt Nam chủ yếu là nông sản thuần 
như cam Vinh, bưởi Đoan Hùng, cà 
phê nhân Buôn Ma Thuột, gạo Tám 
Xoan Hải Hậu, thanh long Bình 
Thuận, vải thiều Thanh Hà, xoài cát 
Hòa Lộc... Một số ít là sản phẩm đã 
qua chế biến như nước mắm Phú 
Quốc, mắm tôm Hậu Lộc, nón lá 
Huế, thuốc lào Tiên Lãng... 

Cục Sở hữu trí tuệ cho biết việc 
công nhận CDĐL ở EU có thể giúp 
nông sản Việt thuận lợi hơn khi tiếp 
cận thị trường rộng lớn này. Theo báo 
cáo của Cục, ngay ở trong nước, 
nông sản được bảo hộ CDĐL có lợi 
thế hơn, ví dụ cam Vinh tăng giá 50% 
ngay sau khi đăng bạ CDĐL, chè Tân 
Cương có bao bì mang CDĐL có giá 
bán cao hơn 1,5 lần so với chè không 
có CDĐL. 

Theo báo Pháp luật TPHCM 
 

TIÊU CHÍ BẢO HỘ THIẾT KẾ 
BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN 
DẪN 

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn là cấu trúc không gian của các 
phần tử mạch và mối liên kết các 
phần tử đó trong mạch tích hợp bán 
dẫn. Mạch tích hợp bán dẫn là sản 
phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc 
bán thành phẩm, trong đó các phần 
tử với ít nhất một phần tử tích cực và 
một số hoặc tất cả các mối liên kết 
được gắn liền bên trong hoặc bên 
trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực 
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hiện chức năng điện tử. Mạch tích 
hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch 
vi điện tử. 

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn được bảo hộ dưới danh nghĩa là 
đối tượng quyền sở hữu công nghiệp 
(cùng thuộc nhóm quyền với sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn 
hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, 
bí mật kinh doanh) mà không phải là 
nguyên lý, quy trình, hệ thống, 
phương pháp được thực hiện bởi 
mạch tích hợp bán dẫn, thông tin, 
phần mềm chứa trong mạch tích hợp 
bán dẫn; và phải đáp ứng hai điều 
kiện đó là phải có tính nguyên gốc và 
tính mới thương mại. 

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn được coi là có tính nguyên gốc 
nếu là kết quả lao động sáng tạo của 
chính tác giả, chưa được những người 
sáng tạo thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn và những nhà sản xuất mạch 
tích hợp bán dẫn biết đến một cách 
rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế 
bố trí mạch tích hợp bán dẫn đó. 
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 
là sự kết hợp các phần tử, các mối 
liên kết thông thường chỉ được coi là 
có tính nguyên gốc nếu toàn bộ sự kết 
hợp đó có tính nguyên gốc. 

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn được coi là có tính mới thương 
mại nếu chưa được khai thác thương 
mại tại bất kỳ nơi nào trên thế giới 
trước ngày nộp đơn đăng ký. Thiết kế 
bố trí mạch tích hợp bán dẫn không 

bị coi là mất tính mới thương mại nếu 
đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích 
hợp bán dẫn được nộp trong thời hạn 
hai năm kể từ ngày thiết kế bố trí 
mạch tích hợp bán dẫn đó đã được 
người có quyền đăng ký hoặc người 
được người có quyền đăng ký cho 
phép khai thác nhằm mục đích 
thương mại (phân phối công khai 
nhằm mục đích thương mại đối với 
mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất 
theo thiết kế bố trí hoặc hàng hóa 
chứa mạch tích hợp bán dẫn) lần đầu 
tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. 

Theo toplaw.vn  
 
BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG 
CHẾ Ở DOANH NGHIỆP: NHÌN 
TỪ GÓC ĐỘ KINH TẾ HỌC 

Theo Adam B. Jaffe, lợi ích do tri 
thức tạo ra từ hoạt động nghiên cứu 
và triển khai (R&D) được các doanh 
nghiệp nắm giữ thông qua các 
phương thức sau: Bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ (SHTT); tận dụng thời 
gian đi trước dẫn đầu và cơ hội tích 
luỹ kinh nghiệm; nắm giữ những tài 
sản hay năng lực chuyên dụng. Trong 
nghiên cứu này, chúng ta sẽ tập trung 
vào phương thức bảo hộ quyền 
SHTT, đặc biệt xem xét ý nghĩa kinh 
tế của việc bảo hộ sáng chế, một sản 
phẩm đầu ra quan trọng trong hoạt 
động R&D của doanh nghiệp và cũng 
là sản phẩm có tác động to lớn đến 
phát triển kinh tế thông qua hiệu ứng 
lan toả của mình. 



                                          Số 168 – 2/2015 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 13 
 

Tại sao phải bảo hộ quyền SHTT? 
Bảo hộ quyền SHTT cho sáng chế 

là một hình thức can thiệp của xã hội 
cam kết giúp doanh nghiệp tạo ra một 
rào cản trong thị trường khi áp dụng 
sáng chế. Sự bảo hộ quyền SHTT làm 
cho doanh nghiệp có thể bộc lộ sáng 
chế của mình mà không e sợ bị lấy 
mất, hoặc tự tạo ra sự cạnh tranh cho 
chính mình. Nếu không được bảo hộ 
quyền SHTT bằng pháp luật, sáng 
chế chỉ có thể được bảo vệ bằng cách 
giữ ở dạng bí mật kinh doanh. Nói 
khác đi, doanh nghiệp sẽ không tiết lộ 
chi tiết tới mức đủ để bị bắt chước và 
sẽ tự tận hưởng ưu thế của sáng chế 
cho riêng mình. Trong nhiều trường 
hợp, đây là điều mà doanh nghiệp và 
cả xã hội không mong muốn. Với sự 
bảo hộ của nhà nước (bảo hộ bằng 
pháp luật), doanh nghiệp được trao 
quyền ngăn cấm hoặc cho phép các 
chủ thể khác khai thác hay sử dụng tri 
thức cấu thành nên sáng chế (mà đã 
được bảo hộ) theo ý muốn của 
mình để có thể bù đắp lại chi phí đã 
bỏ ra khi thực hiện việc nghiên cứu 
tạo ra sáng chế này nhằm đổi mới 
công nghệ. Đổi lại, doanh nghiệp có 
sáng chế muốn được nhà nước bảo hộ 
theo pháp luật phải công bố thông tin 
về sáng chế của mình ra xã hội một 
cách công khai. Sự thoả hiệp này sẽ 
mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp 
và cho toàn xã hội. Hình thức ghi 
nhận cam kết thoả hiệp này được thể 
hiện dưới dạng văn bằng bảo hộ sáng 

chế do cơ quan có thẩm quyền của 
nhà nước cấp. 

Như vậy, có thể nói, việc bảo hộ 
sáng chế không chỉ giúp doanh 
nghiệp nắm giữ độc quyền sử dụng 
mà còn tạo ra những điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp khi quyết định 
chuyển nhượng quyền sở hữu hay 
chuyển giao quyền sử dụng đối với 
các sáng chế của mình. Do vậy, họ sẽ 
yên tâm đầu tư vào phát triển các ý 
tưởng mới và không e ngại bị bắt 
chước một khi bộc lộ. 

Bảo hộ sáng chế nhằm khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư vào 
hoạt động nghiên cứu đổi mới công 
nghệ 

Nếu chỉ có doanh nghiệp phải bỏ 
chi phí (thường là rất lớn) cho hoạt 
động R&D để tạo ra sáng chế, còn 
đối thủ cạnh tranh chỉ phải mất một 
khoản chi phí rất thấp để nắm được 
sáng chế (thông qua kỹ thuật phân 
tích ngược) thì sẽ dẫn đến khả năng 
doanh nghiệp tạo ra sáng chế không 
thu hồi đủ được lợi ích để bù đắp các 
chi phí đã đầu tư. Trong khi đó, cả 
doanh nghiệp tạo ra sáng chế và 
doanh nghiệp đối thủ đều phải bán 
sản phẩm của mình trên thị trường 
với một giá cả cạnh tranh dựa trên chi 
phí sản xuất. 

Xét từ khía cạnh kinh tế học, một 
khi hoạt động đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp mang lại cho họ mức 
thu hồi lợi ích thấp hơn mức chi phí 
đầu tư hay mức thu hồi lợi ích mà xã 
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hội được hưởng thì doanh nghiệp sẽ 
không đầu tư để đổi mới. Điều này 
khiến doanh nghiệp đầu tư dưới 
ngưỡng vào hoạt động nghiên cứu tạo 
ra sáng chế. Hệ quả là, nếu không 
nhận được sự cam kết bảo hộ của xã 
hội, các khuyến khích thực hiện đổi 
mới sẽ rất thấp và lượng sáng chế 
được doanh nghiệp tạo ra sẽ ít đi. Xét 
cho cùng, bảo hộ sáng chế là một sự 
thoả hiệp nhằm khắc phục tình trạng 
đầu tư không tới ngưỡng trong hoạt 
động R&D của doanh nghiệp. 

Do vậy, giải pháp khả dĩ ở đây phải 
hướng tới việc: Hoặc tăng mức thu 
hồi lợi ích kỳ vọng cho doanh nghiệp, 
hoặc tìm cách hạn chế người khác 
khai thác tri thức do doanh nghiệp tạo 
ra. Bài toán quản lý mà hệ thống 
pháp luật và cơ chế, chính sách bảo 
hộ sáng chế của mỗi quốc gia cần 
phải giải quyết là tìm ra sự cân bằng 
giữa 2 hướng này nhằm đạt tối đa các 
mục đích mà xã hội kỳ vọng như: 
Thúc đẩy đổi mới công nghệ; khuyến 
khích bộc lộ sáng chế ra xã hội. 

Theo LS. Lê Minh Khuê 
 

 
 
 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Mỹ chuyển thành công tế bào 
già thành tế bào trẻ 

Các nhà khoa học Mỹ chuyển đổi 
thành công các tế bào già trên cơ thể 
người thành tế bào trẻ, đánh dấu cột 

mốc quan trọng trong nghiên cứu quá 
trình lão hóa ở con người.  

Theo nhóm nghiên cứu thuộc 
trường Đại học Stanford, quá trình 
làm tăng chiều dài telomere (mũ bảo 
vệ ở cuối nhiễm sắc thể, tác động đến 
sự lão hóa và bệnh tật) có thể kéo dài 
tuổi thọ của con người, mở ra hy 
vọng mới trong việc chiến đấu với 
bệnh tật lúc tuổi già. 

Phần mũ bảo vệ telomere ngắn hơn 
sau mỗi lần DNA sao chép. Cuối 
cùng, nó không còn khả năng bảo vệ 
DNA tránh khỏi các tổn thương và 
đột biến, khiến con người già đi. Ở 
người trẻ tuổi, telomere dài từ 8.000-
10.000 phân tử hữu cơ, hay 
nucleotide. 

Các chuyên gia sử dụng công nghệ 
kéo dài telomere, từ đó chuyển đổi 
thành công tế bào già trên cơ thể 
người thành tế bào trẻ. 

Theo VNE 
 

 Cải thiện hiệu suất chuyển đổi 
năng lượng mặt trời 

Các nhà nghiên cứu Ôxtrâylia vừa 
có bước tiến mới trong việc cải thiện 
hiệu suất chuyển đổi năng lượng mặt 
trời, với hiệu suất lên tới hơn 40%. 
Đây là nỗ lực lớn của các nhà nghiên 
cứu, bởi trước đó hiệu suất cao nhất 
mà họ đạt được là 36%. 

Để đạt được hiệu suất chuyển đổi 
cao, các nhà nghiên cứu Ôxtrâylia đã 
sử dụng đồng thời ba tấm pin năng 
lượng mặt trời để thu năng lượng từ 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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ánh sáng mặt trời có các bước sóng 
khác nhau. Sau đó, họ dùng các tấm 
gương và bộ lọc để chiếu lượng ánh 
sáng dư thừa vào một tấm pin quang 
điện nhằm tăng hiệu suất chuyển đổi 
năng lượng. Việc sử dụng kết hợp các 
tấm pin năng lượng mặt trời với 
gương và các bộ lọc đã giúp giảm 
năng lượng lãng phí. Mục tiêu của 
nhóm nghiên cứu là tăng hiệu suất 
lên 42% trong năm 2015. 

Theo Vista.gov.vn 
  

 Sử dụng các hạt nano để xử lý 
nước uống sạch 

Cách thức để loại bỏ nitrat có hại 
khỏi nước uống là xúc tác chuyển đổi 
nitrat thành nitơ. Quá trình này có 
nhược điểm là thường tạo ra amoniac. 
Bằng cách sử dụng các hạt nano 
palađi làm chất xúc tác và kiểm soát 
thận trọng kích thước của chúng, 
nghiên cứu do Viện công nghệ nano 
MESA+ thuộc trường Đại học 
Twente, Hà Lan thực hiện có thể 
phần nào khắc phục hạn chế này. 

Do tình trạng sử dụng thái quá phân 
bón, nước ngầm bị ô nhiễm nitrat, 
gây tác động xấu khi nó xâm nhập 
vào nguồn cung cấp nước chính. Hàm 
lượng nitrat đã giảm mạnh trong 
những năm gần đây là nhờ các chỉ thị 
được ban hành ở châu Âu. Nhưng dù 
có thể xử lý nitrat bằng cách chuyển 
đổi sinh học (sử dụng vi khuẩn để 
biến đổi nitrat thành khí nitơ), nhưng 
đây là một qui trình diễn ra chậm. 

Việc sử dụng palađi làm chất xúc tác 
đã đẩy mạnh qui trình chuyển đổi. 
Tuy nhiên, phản ứng này lại sinh ra 
sản phẩm phụ có hại là amoniac. 

Lượng amoniac tạo thành phụ thuộc 
vào phương pháp điều chế palađi và 
cấu trúc vật lý của chất xúc tác. 
Yingnan Zhao, trưởng nhóm nghiên 
cứu đã sử dụng các hạt palađi keo 
kích thước nano mét vì có thể dễ 
dàng kiểm soát kích thước của chúng. 
Các hạt palađi này được cố định trên 
một bề mặt, do đó, chúng không thể 
xâm nhập vào nguồn cung cấp nước 
chính. Nhưng, điều quan trọng là phải 
ngăn không cho chúng kết lại thành 
cụm và các chất ổn định như rượu 
polyvinyl đã được bổ sung. Tuy 
nhiên, các chất ổn định lại có xu 
hướng bảo vệ bề mặt của các hạt 
palađi, làm giảm hiệu quả xúc tác của 
chúng. Vì thế, các nhà nghiên cứu đã 
xử lý bổ sung để các hạt nano palađi 
có khả năng xúc tác chuyển đổi thành 
nitơ, trong khi tạo ra rất ít amoniac. 
Kết quả nghiên cứu đã mở ra hướng 
phát triển phương pháp xử lý nước 
bằng chất xúc tác. 

Theo Vista.gov.vn 
 

 Hệ thống cảm biến chuyển động 
cơ thể người 

 Nhóm tác giả gồm Trần Văn Quốc, 
Tạ Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đỗ 
Thanh Trà, sinh viên khoa điện - điện 
tử, Trường đại học Bách Khoa 
TP.HCM đã nghiên cứu thành công 
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hệ thống cảm biến chuyển động cơ 
thể người nhằm mô phỏng các 
chuyển động của cơ thể dựa trên các 
thiết bị gắn trên cơ thể người. Các dữ 
liệu lấy về được sẽ giúp mô phỏng lại 
các chuyển động này bằng mô hình 
người trên máy tính.  

Nhóm tác giả đã tìm hiểu thuật toán 
ước lượng góc quay ba trục để xây 
dựng một bộ thiết bị cảm biến chuyển 
động cơ thể người. Chuyển động cơ 
thể người dựa trên 20 vị trí khớp ở tư 
thế đứng và 9 vị trí khớp ở tư thế 
ngồi. Nhóm đã sử dụng 12 module, 
mỗi module gồm 1 MCU 
STM32F405 được kết hợp trực tiếp 
với 1 bộ ước lượng góc quay ba trục. 
Các module này được gắn trên các vị 
trí khớp: cổ, lưng giữa, khuỷu tay trái 
- phải, cẳng tay trái - phải, bàn tay 
trái - phải, khuỷu chân trái - phải, 
cẳng chân trái - phải. Bộ ước lượng 
góc quay ba trục gồm ba cảm biến lấy 
dữ liệu: 3 trục vận tốc góc quay, 3 
trục gia tốc và 3 trục từ trường. Bằng 
cách sử dụng thuật toán ước lượng bộ 
lọc Kalman, nhóm ước lượng được vị 
trí và góc quay của mỗi khớp. Bộ lọc 
Kalman đã giúp lọc nhiễu, trôi dữ 
liệu và ước lượng chính xác các dữ 
liệu góc quay đọc được về từ cảm 
biến. Dữ liệu ước lượng được từ các 
khớp cuối cùng được gửi lên máy 
tính thông qua chuẩn truyền không 
dây. Máy tính sẽ sử dụng các dữ liệu 
này để thực hiện mô phỏng lại các 
chuyển động của người đeo thiết bị. 

Mô hình người trên máy tính được 
xây dựng bằng phần mềm Unity3d. 
Bằng cách kết hợp giữa các dữ liệu 
góc quay các khớp và thuật toán 
chuyển động viết bằng ngôn ngữ C# 
để hiển thị thời gian thực các chuyển 
động của người thật. 

Sắp tới, nhóm sẽ đưa các vị trí 
chuyển động của cơ thể người trong 
không gian thành các chuyển động 
trong không gian ảo thời gian thực 
trên máy tính. Tiến hành cân chỉnh 
các vị trí mô hình người trên máy 
tính phù hợp với người đeo thiết bị 
cảm biến để các chuyển động trở nên 
nhịp nhàng, mềm mại, tối ưu hóa hệ 
thống. Đánh giá sai số các giá trị góc 
chuyển động mô hình người trên máy 
tính so với người đeo thiết bị; đưa 
chuẩn giao tiếp không dây giữa các 
module, tích hợp để hệ thống cảm 
biến trở nên gọn nhẹ, dễ sử dụng; 
đóng gói các giá trị chuyển động sử 
dụng cho các ứng dụng thực tế: điều 
khiển cánh tay robot, trò chơi tương 
tác…  

Theo Khoa học phổ thông 
 

  Robot CC – hệ thống cảnh báo 
cháy và chữa cháy bằng robot 

Nhóm tác giả Nguyễn Văn Hóa Vũ, 
Mai Hồ Duy Tân - sinh viên Trường 
đại học bách khoa TP.HCM vừa chế 
tạo thành công hệ thống cảnh báo 
cháy và chữa cháy bằng robot. Đây là 
đề tài đã đoạt huy chương bạc giải 
“Thiết kế, chế tạo, ứng dụng lần II - 
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năm 2014”, do Trung tâm phát triển 
khoa học và công nghệ trẻ, Thành 
đoàn TP.HCM tổ chức. 

Hệ thống gồm 2 thành phần gồm 
trạm giám sát có khả năng quan sát, 
phân tích phát hiện có cháy trong một 
khoảng không gian nhất định. Trạm 
này sẽ thông báo đến cho con người 
thông qua Internet, SMS, gọi điện 
nếu xảy ra cháy và báo đến robot 
giám sát gần đó nhất để robot di 
chuyển đến không gian có lửa và thực 
hiện công việc chữa cháy. 

Robot giám sát là robot có được khả 
năng tương tự như một trạm giám sát 
lưu động, có thể điều khiển bằng tay 
hoặc chạy tự động theo hành trình 
cho trước. Robot được trang bị một 
bình chữa cháy CO2, có thể dập lửa 
ngay khi phát hiện hoặc khi có thông 
báo từ trạm giám sát cố định nào đó. 
Ngoài ra, robot có thể được điều 
khiển bằng tay để đi vào không gian 
cháy, nơi mà con người khó có thể 
tiếp cận tìm kiếm nạn nhân bị mắc 
kẹt trong đám cháy và chữa cháy. 

Hệ thống là một khối hoàn chỉnh 
được phối hợp giữa nhiều trạm giám 
sát và robot với nhau. Trạm giám sát 
và robot đều có điểm chung là trang 
bị camera có khả năng nhận diện 
được lửa. Để nhận diện được vùng 
không gian tồn tại lửa, phải sử dụng 
đến thị giác máy tính kết hợp với một 
hệ thống cảm biến phức tạp. Cơ bản 
về thị giác máy tính là khả năng phân 
tích màu lửa, phân tích xu hướng phát 

tán của ngọn lửa trong không gian. 
Qua những bước phân loại, đánh giá, 
nhận xét, nhóm tác giả lập trình cho 
máy tính học những dữ liệu này theo 
phương pháp máy học để máy tính có 
thể tự đánh giá và đưa ra những nhận 
xét đúng đắn đâu là lửa, đâu không 
phải lửa. Theo đó, một camera hồng 
ngoại được gắn song song với hướng 
của camera chính và được điều chỉnh 
cho trùng vào khung hình mà camera 
chính thu được. Nhiệm vụ của 
camera hồng ngoại này là xác định 
giả sử có vùng nào đó trong không 
gian được camera chính nhận dạng là 
màu lửa thì camera hồng ngoại sẽ 
xem xét vùng màu đó có nguồn hồng 
ngoại phát ra hay không. Bên cạnh 
đó, để giảm thiểu tối đa các sai sót do 
máy tính gây ra, cần trang bị 2 hệ 
thống cảm biến gồm các cảm biến 
như cảm biến nhiệt độ, cảm biến 
khói, cảm biến khí... và tìm cách bố 
trí các cảm biến này trong không gian 
sao cho phù hợp với khả năng xảy ra 
cháy tại khu vực đó. Đối với trạm 
giám sát cố định, thuật toán nhận diện 
lửa có những khác biệt nhỏ so với 
thuật toán nhận diện lửa của robot 
nhưng cơ bản vẫn dựa trên thị giác 
máy tính. 

Robot hiện có thể hoạt động trên địa 
hình bằng phẳng như nhà xưởng, văn 
phòng, trường học... Trong khi di 
chuyển trên những đường thẳng cố 
định, robot luôn nhìn xung quanh để 
tìm kiếm nguồn nhiệt. Khi phát hiện 
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ra nguồn phát nhiệt, robot sẽ xác định 
đó có phải là lửa hay không và mức 
độ nghiêm trọng của ngọn lửa này 
như thế nào. Robot sẽ liên tục phun 
CO2 từ bình chữa cháy được trang bị 
sau lưng cho đến khi ngọn lửa bị dập 
tắt. Trong quá trình chữa cháy, robot 
sẽ gọi điện, nhắn tin liên tục tới 
những số điện thoại được cài đặt 
trước và gửi tọa độ GPS tới lực lượng 
cứu hỏa gần nhất nếu ngọn lửa vượt 
quá tầm kiểm soát. Ngoài ra, robot 
cũng có thể được điều khiển bằng tay 
để đi vào vùng có lửa, tìm kiếm nạn 
nhân bị mắc kẹt trong đám cháy, 
thông qua camera được gửi về máy 
tính bằng wifi. 

Theo Khoa học phổ thông 
 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
 Chế tạo thành công loại thép 
mới 

Một nhóm nghiên cứu khoa học của 
Hàn Quốc mới đây đã chế tạo thành 
công một loại thép mới có độ cứng và 
độ dẻo gấp hai lần so với titan. Nhóm 
nghiên cứu này đã phát hiện ra rằng 
nếu thêm ni-ken vào nhôm và sắt 
thép sau đó tiến hành nhiệt luyện thì 
độ cứng và tính dễ dát mỏng của 
thành phẩm tăng gấp đôi. 

Theo nhóm nghiên cứu, loại thép 
mới này còn có độ cứng và độ dẻo 
gấp hai lần so với titan, kim loại vốn 
ưu việt về độ cứng. Trong khi đó do 
chi phí sản xuất lại chỉ bằng một phần 
mười, nên vật liệu này rất có triển 

vọng ứng dụng trong công nghiệp chế 
tạo ô tô trọng lượng nhẹ. 

Kết quả nghiên cứu này đã được 
đăng trên tạp chí chuyên về khoa 
học Nature của Mỹ. 

Theo Vista.gov.vn 
 

 Đã có thiết bị cầm tay phát hiện 
nhanh virus bệnh truyền nhiễm 

Các nhà khoa học thuộc Viện Kỹ 
thuật Sinh học và Công nghệ nano 
(IBN) Singapore vừa thành công 
trong việc tạo ra một bộ kit cầm tay 
phát hiện nhanh các bệnh truyền 
nhiễm trong vòng hai giờ.  

Thiết bị này có thể phát hiện virus 
truyền nhiễm phổ biến, bao gồm cả 
H1N1 và hội chứng hô hấp cấp tính 
nặng, từ bệnh phẩm, máu và nước bọt 
trong khoảng thời gian ngắn. 

Với kích thước nhỏ gọn (17cm x 
14cm), chiếc máy dò virus tự động 
này sẽ lưu các mẫu lâm sàng như 
máu hoặc mô... vào những hộp mực 
in rồi phân tích. Khi phân tích hoàn 
tất, máy sẽ được kết nối với các thiết 
bị sử dụng hệ điều hành Android, 
chẳng hạn như một chiếc điện thoại 
di động hoặc máy tính bảng.  

Một ứng dụng đi kèm trong điện 
thoại hoặc máy tính bảng sẽ chỉ ra có 
hay không có virus hiện diện trong 
mẫu.  

Việc nghiên cứu thành công bộ kit 
phát hiện nhanh virus với thao tác dễ 
dàng để sử dụng sẽ giúp cho các bác 
sĩ phát hiện bệnh nhanh chóng và 
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chính xác ở giai đoạn đầu, từ đó có 
phác đồ điều trị hiệu quả, góp phần 
giải quyết những thách thức của sự 
bùng nổ hàng loạt các bệnh truyền 
nhiễm hiện nay. 

Theo Vietnamplus.vn 
 

 Chế tạo thành công bề mặt 
chống nước hoàn toàn 

Các nhà khoa học ở đại học 
Rochester vừa tạo ra được một bề 
mặt kim loại có khả năng chống nước 
gần như tuyệt đối.  

Được biết các nhà khoa học đã dùng 
các tia laser để phủ những cấu trúc 
siêu nhỏ, được điểm soát ở cả cấp độ 
micron và nano lên bề mặt kim loại, 
do vậy nó sẽ trở thành một phần của 
bề mặt kim loại và không lo ngại bị 
trầy như những lớp phủ coating hiện 
nay, kể cả Teflon. 

Trong lĩnh vực công nghiệp trước, 
người ta có thể dùng nó chế tạo cánh 
máy bay, không sợ nước bị đóng 
băng ở áp suất và nhiệt độ thấp trên 
không nữa, hay đơn giản hơn là chảo 
chiên sẽ không còn bị dính nước, úp 
xuống là đổ sạch ngay thay vì phải 
nghiêng từ từ như hiện tại. 

Theo Khoahoc.com.vn 
 

 Sáng chế thành công gel trị 
bỏng 

Lê Thu Hương, sinh viên Trường 
ĐH Y dược Huế, đã vinh dự có mặt 
trong 11 gương mặt xuất sắc nhận 
giải nhất giải thưởng Tài năng khoa 

học trẻ VN 2014 với đề tài nghiên 
cứu “Xây dựng công thức chế tạo gel 
pluronic chứa neomycin và pathenol 
nhạy cảm bởi nhiệt; xác định được độ 
kích ứng trên da; độ ổn định của chế 
phẩm theo thời gian bảo quản và khả 
năng trị liệu của chế phẩm trên thỏ thí 
nghiệm”. 

Nhờ có thế mạnh tiếng Anh (vốn là 
học sinh chuyên ngữ của ĐH Ngoại 
ngữ Huế) nên nửa năm đầu, Thu 
Hương đã bỏ công để tìm tài liệu, chủ 
yếu từ nguồn tài liệu nước ngoài bằng 
tiếng Anh. Sau khi có được công thức 
thuốc, Thu Hương bắt tay vào công 
đoạn điều chế. Đây là thời gian 
Hương phải có mặt thường xuyên ở 
các nơi: Phòng thí nghiệm của 
trường, Công ty dược T.Ư tại Huế; 
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ 
phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế để 
pha trộn bào chế và kiểm định 
thuốc... 

Kết quả kiểm nghiệm trên thỏ, sản 
phẩm gel pluronic với các hoạt chất 
neomycin, panthenol do Thu Hương 
điều chế có tác dụng giúp vết thương 
không bị nhiễm trùng, kích thích tăng 
sinh niêm mạc và khiến vết thương 
chóng lành. Ngoài ra, tá dược góp 
phần tạo màng bảo vệ của chế phẩm 
là pluronic, PVA, S630 được đặt mua 
từ các công ty hóa chất trong và 
ngoài nước. Hiện trên thị trường 
thuốc trị bỏng hiện nay có rất nhiều 
loại, nhưng gel trị bỏng thì hầu như 
không có. Vì vậy gel pluronic mà 
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Hương điều chế được có thể gọi là 
loại gel đầu tiên của VN. Gel 
pluronic ở dạng lỏng (trong nhiệt độ 
4 – 8oC) có khả năng trải đều trên vết 
thương và tạo thành một lớp màng 
bền vững. Lớp màng này vừa có khả 
năng che phủ vết thương, tránh mất 
dịch, chất điện giải, đồng thời chống 
bội nhiễm từ bên ngoài, phóng thích 
kháng sinh và chất tăng sinh niêm 
mạc da, hỗ trợ hiệu quả trong điều trị 
tổn thương bỏng. Màng pluronic có 
thể dễ dàng loại bỏ khỏi vết thương 
khi cần thiết nên rất thuận lợi cho 
việc điều trị, theo dõi hằng ngày. 

Sau khi đề tài được chọn tham dự 
giải thưởng Tài năng khoa học trẻ 
VN, Thu Hương đã tốt nghiệp loại 
giỏi và trở thành tân giảng viên 
Trường CĐ Y tế Thừa Thiên-Huế. 

Theo Thanh niên 
 

 Nhà máy sử dụng công nghệ 
nano bạc đầu tiên ở Việt Nam  

Ngày 9/1/2015, nhà máy Amie – cơ 
sở đầu tiên tại Việt Nam sử dụng 
công nghệ nano bạc và đạt chuẩn 
thực hành sản xuất tốt GMP chính 
thức đi vào hoạt động tại Khu công 
nghiệp Xuân Lâm, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

Nhà máy trên với tổng mức đầu tư 
15 triệu USD, được xây dựng trên 
diện tích hơn 20.000 m2. Đây là dự 
án công nghệ tiên tiến được đánh giá 
cao trong Khu công nghiệp Xuân 
Lâm, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về 

y tế trong sản xuất cũng như đảm bảo 
an toàn vệ sinh cho người sử dụng. 

Amie là nhà máy sản xuất trong lĩnh 
vực sản xuất hàng tiêu dùng với các 
sản phẩm chăm sóc y tế như tã giấy 
trẻ em, người già, băng vệ sinh phụ 
nữ, bông băng, tấm lót y tế… 

Theo đánh giá của Viện Khoa học 
vật liệu, nano là công nghệ của thế kỷ 
21, giúp bảo vệ và nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Nano bạc là một 
ứng dụng hoàn thiện của khoa học và 
công nghệ nano đối với bạc giúp tăng 
tính năng diệt khuẩn, sát trùng, tiêu 
độc và khử mùi. Công nghệ hiện đại 
này được ứng dụng trong một số sản 
phẩm chăm sóc sức khỏe hay các 
dụng cụ bảo quản thực phẩm, sơn, 
các vật liệu may mặc, mỹ phẩm... 

Theo Vietnamplus.vn 
 

 
 

 
QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI 
GIỐNG CÂY TRỒNG (P9) 

Chương IV: Giám định quyền đối 
với giống cây trồng  

Điều 34. Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động giám định quyền 
đối với giống cây trồng 

1. Tổ chức đáp ứng quy định tại 
khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 
119/2010/NĐ-CP, nếu có yêu cầu cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động giám định quyền đối với giống 
cây trồng (sau đây gọi là Giấy chứng 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
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nhận) nộp một (01) bộ hồ sơ cùng với 
phí và lệ phí theo quy định cho Cục 
Trồng trọt. Hồ sơ gồm: 

a) Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện hoạt động giám 
định quyền đối với giống cây trồng 
theo mẫu tại Phụ lục 26 Thông tư; 

b) Quyết định tuyển dụng hoặc hợp 
đồng lao động giữa tổ chức và giám 
định viên hoạt động cho tổ chức (bản 
sao có chứng thực hoặc có bản chính 
xuất trình để đối chiếu); 

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, Giấy chứng nhận đăng ký 
hoạt động khoa học và công nghệ 
hoặc Giấy đăng ký hoạt động đối với 
tổ chức hành nghề luật sư (bản sao có 
chứng thực hoặc có bản chính xuất 
trình để đối chiếu), trong đó có ghi 
chức năng thực hiện hoạt động giám 
định về giống cây trồng; 

d) Bảng thống kê về trụ sở, trang 
thiết bị, phương tiện làm việc; nguồn 
cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để 
thực hiện hoạt động giám định (danh 
mục giống được phép sản xuất kinh 
doanh, danh mục giống được bảo hộ, 
các quy chuẩn kỹ thuật của UPOV và 
Việt Nam); 

đ) Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ 
phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh 
đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục 
Trồng trọt. 

2. Trình tự, thời gian giải quyết:  
a) Trong thời hạn năm (05) ngày 

làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục 
Trồng trọt xác định tính đầy đủ theo 

quy định của hồ sơ, gửi yêu cầu bổ 
sung trong trường hợp hồ sơ chưa 
đầy đủ theo quy định; 

b) Trong thời hạn ba mươi (30) 
ngày làm việc kể từ khi Cục Trồng 
trọt nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy 
định, Cục trưởng Cục Trồng trọt cấp 
Giấy chứng nhận cho tổ chức đủ điều 
kiện hoạt động giám định quyền đối 
với giống cây trồng theo mẫu tại Phụ 
lục 27 ban hành kèm theo Thông tư 
này, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc 
gia về giám định quyền đối với giống 
cây trồng; công bố trên Website của 
Văn phòng bảo hộ giống cây trồng 
mới trong thời hạn năm (05) ngày 
làm việc kể từ ngày ký quyết định. 
Trường hợp từ chối, phải thông báo 
bằng văn bản, nêu rõ lý do. 

Điều 35. Ghi nhận sửa đổi thông tin 
tổ chức giám định quyền đối với 
giống cây trồng 

1. Tổ chức giám định có yêu cầu ghi 
nhận thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức 
hoặc thành viên trong danh sách giám 
định viên nộp một (01) bộ hồ sơ cho 
Cục Trồng trọt. Hồ sơ gồm những nội 
dung sau: 

a) Tờ khai yêu cầu ghi nhận sửa đổi 
thông tin về Tổ chức giám định theo 
mẫu tại Phụ lục 28 của Thông tư này; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ 
chức giám định; 

c) Quyết định tuyển dụng hoặc 
quyết định chấm dứt hợp đồng lao 
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động đối với thành viên trong danh 
sách giám định viên của tổ chức; 

d) Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ 
phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh 
đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục 
Trồng trọt. 

2. Trình tự, thời gian giải quyết hồ 
sơ yêu cầu sửa đổi thông tin về tổ 
chức giám định quyền đối với giống 
cây trồng được tiến hành tương tự 
như thủ tục quy định tại khoản 2 Điều 
28 Thông tư này. 

Điều 36. Xóa tên tổ chức giám định 
quyền đối với giống cây trồng 

1. Tổ chức giám định bị xóa tên 
trong trường hợp: 

a) Tổ chức giám định vi phạm theo 
quy định tại Điều 52 Nghị định số 
105/2006/NĐ-CP bị cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền đề nghị xử lý 
bằng hình thức xoá tên; 

b) Có chứng cứ khẳng định Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
giám định quyền đối với giống cây 
trồng được cấp trái quy định, tổ chức 
được cấp Giấy chứng nhận không đáp 
ứng yêu cầu tại khoản 10 Điều 1 của 
Nghị định số 119/2010/NĐ-CP; 

c) Tổ chức giám định từ bỏ hoặc 
không thực hiện hoạt động giám 
định. 

2. Thủ tục xóa tên Tổ chức giám 
định 

Khi có căn cứ xóa tên Tổ chức giám 
định theo quy định tại khoản 1 Điều 
này, Cục Trồng trọt thực hiện các thủ 
tục sau đây: 

a) Cục trưởng Cục Trồng trọt ký 
quyết định xóa tên Tổ chức giám 
định quyền đối với giống cây trồng; 

b) Xoá tên khỏi Sổ đăng ký quốc 
gia về giám định quyền đối với giống 
cây trồng; 

c) Công bố trên Website của Văn 
phòng bảo hộ giống cây trồng mới 
trong thời hạn năm (05) ngày làm 
việc kể từ ngày ký quyết định. 

Chương V: Điều khoản thi hành 
Điều 37. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ 

ngày 13 tháng 4 năm 2013. 
2. Cục trưởng Cục Trồng trọt, 

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng 
các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có 
khó khăn vướng mắc, tổ chức, cá 
nhân có liên quan phản ánh bằng văn 
bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Cục Trồng trọt) để kịp 
thời xử lý. (Hết).  

(TL) 
 
 
 

 
HOẠT ĐỘNG CHUNG 

 
Hội thảo về “Tăng cường hệ sinh 

thái SHTT thông qua khai thác 
nhãn hiệu”  

Trong khuôn khổ hợp tác song 
phương giữa Cục Sở hữu trí tuệ 

TIN HOẠT ĐỘNG  
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(NOIP) và Tổng cục Sáng chế Nhật 
Bản (JPO), ngày 27/1/2015, Cục Sở 
hữu trí tuệ đã phối hợp với JPO và Tổ 
chức xúc tiến thương mại hải ngoại 
Nhật Bản tại Bangkok (JETRO 
Bangkok) tổ chức Hội thảo "Tăng 
cường hệ sinh thái sở hữu trí tuệ 
thông qua khai thác nhãn hiệu". Hơn 
90 đại biểu đến từ các cơ quan quản 
lý, thực thi, các tổ chức dịch vụ đại 
diện sở hữu công nghiệp, các doanh 
nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã 
tham dự Hội thảo. 

Hội thảo là cơ hội để các doanh 
nghiệp hai nước tìm hiểu các quy 
định pháp luật nhằm bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ của mình cụ thể là nhãn 
hiệu tại Việt Nam và Nhật Bản, đồng 
thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách 
thức khai thác nhãn hiệu dựa trên 
thực tế của chính doanh nghiệp. Đặc 
biệt nội dung Hội thảo còn có phần 
thảo luận về chủ đề liên quan đến 
nhãn hiệu nổi tiếng và nộp đơn đăng 
ký nhãn hiệu.  

Theo Noip.gov.vn 
 

Trường đại học đầu tiên nhận 
bằng sáng chế của Mỹ 

Tháng 12/2014, Trường Đại học 
Tôn Đức Thắng TP.HCM đã trở trành 
trường đại học đầu tiên tại Việt Nam 
nhận được bằng sáng chế Mỹ của tổ 
chức USPTO với sản phẩm "Method 
and Apparatus for a Convertible 
Patient Bed" - “Thiết bị nâng vận 
chuyển bệnh nhân (TDTU-001)”.  

Đầu tháng 12/2014, đề tài nghiên 
cứu Thiết bị nâng vận chuyển bệnh 
nhân do Trường ĐH Tôn Đức Thắng 
TPHCM thực hiện đã chính thức 
nhận được bằng sáng chế của Cơ 
quan Sáng chế và Thương hiệu Mỹ 
(USPTO). Lý do các nhà khoa học 
muốn đăng ký sáng chế của Mỹ vì 
đây là thị trường lớn toàn cầu và một 
khi sản phẩm được công nhận bằng 
sáng chế thì sẽ có uy tín và giá trị 
nhiều hơn. 

Được biết Thiết bị nâng vận chuyển 
bệnh nhân (TDTU-001) ra đời từ trăn 
trở và xuất phát từ nhu cầu thực tế 
hiện nay của ngành y tế. TDTU-001 
tích hợp hàng loạt các tính năng độc 
đáo như: Sử dụng phương pháp nâng 
hạ bệnh nhân bằng các bộ phận 
truyền động chủ động và độc lập 
nhằm giúp cho việc nâng, hạ bệnh 
nhân theo các tư thế khác nhau mà 
vẫn tạo được sự thoải mái cho người 
bệnh. Ngoài ra, để vận chuyển bệnh 
nhân, TDTU-001 hỗ trợ đưa bệnh 
nhân ngồi ổn định trên thiết bị và an 
toàn trong vận chuyển. 

Điểm nổi bật nhất của TDTU-001 là 
cho phép điều chỉnh nhiều tính năng 
nâng, chuyển bệnh nhân ở các tư thế 
khác nhau như từ tư thế nằm sang tư 
thế ngồi và ngược lại.  

Nhờ tính đa năng nên TDTU-001 
còn được sử dụng cho những bệnh 
nhân khuyết tật. Thông qua các nút 
điều khiển, bệnh nhân khuyết tật có 
thể chuyển từ tư thế nằm sang tư thế 
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ngồi để đi vệ sinh. Nếu bệnh nhân 
muốn đi vệ sinh chỉ cần ấn vào nút và 
giường sẽ tự động chuyển sang tư thế 
ghế ngồi và có chế độ hỗ trợ tiêu, tiểu 
và tự phun nước làm sạch cho các 
bênh nhân khuyết tật. 

Theo Ngaynay.vn 
 

Họp song phương giữa Cục Sở 
hữu trí tuệ và Tổng cục Sáng chế 
Nhật Bản  

Ngày 23/12/2014, Đoàn công tác 
của Tổng cục Sáng chế Nhật Bản 
(JPO) do ông Hitoshi Ito, Tổng cục 
trưởng dẫn đầu đã sang Việt Nam 
nhằm thảo luận các hoạt động hợp tác 
song phương trong lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ. 

Trong chuyến công tác, ông Hitoshi 
Ito đã chào xã giao Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Trần Văn 
Tùng và thảo luận một số hoạt động 
hợp tác đang và dự kiến sẽ triển khai 
với Việt Nam gồm: (i) tình hình triển 
khai Dự án “Tăng cường năng lực 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt 
Nam” và triển vọng đề xuất một dự 
án mới sau khi Dự án này kết thúc; 
(ii) hợp tác triển khai thử nghiệm 
chương trình thẩm định đơn sáng chế 
nhanh (PPH); (iii) hỗ trợ chuyên gia  
sang tư vấn xây dựng hệ thống thông 
tin tự động hoá tại Cục Sở hữu trí tuệ;  
và (iv) phối hợp tổ chức hội thảo về 
nhãn hiệu tại Việt Nam. Thứ trưởng 
Trần Văn Tùng cảm ơn cá nhân ông 
Itovà JPO đã dành cho Việt Nam sự 

trợ giúp hiệu quả và liên tục trong 
những năm qua. Thứ trưởng đánh giá 
cao kết quả mà Dự án thực thi đạt 
được cho đến nay và tin tưởng rằng 
hai Bên sẽ phối hợp chặt chẽ để hoàn 
thành toàn bộ các hoạt động và mục 
tiêu Dự án đã đặt ra. 

Thứ trưởng chỉ đạo Cục Sở hữu trí 
tuệ sớm nghiên cứu khả năng tham 
gia triển khai thử nghiệm PPH, thảo 
luận nội dung cần JPO hỗ trợ tư vấn 
về hệ thống công nghệ thông 
tin và công tác chuẩn bị tổ chức Hội 
thảo nhãn hiệu. 

Cùng ngày, ông Tổng cục trưởng 
JPO đã có buổi làm việc với Phó Cục 
trưởng Phạm Phi Anh và đại diện các 
đơn vị của Cục Sở hữu trí tuệ. Hai 
bên đã trao đổi nhiều thông 
tin hữu ích về các hoạt động hợp tác 
nêu trên. Phó Cục trưởng Phạm Phi 
Anh bày tỏ mong muốn trong thời 
gian đương nhiệm của mình, ông Ito 
sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện 
thuận lợi để quan hệ hợp tác trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa hai cơ 
quan ngày càng phát triển. 

 Theo most.gov.vn 
 

Việt Nam đạt huy chương vàng 
triển lãm sáng chế quốc tế 

Ngày 26/12, thông tin từ đoàn Việt 
Nam tham dự Triển lãm Sáng chế 
quốc tế dành cho thanh thiếu niên 
2014 tại Đài Loan cho hay Việt Nam 
đã giành 1 huy chương vàng, 2 huy 
chương bạc tại triển lãm.   
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Ngoài ra, một sáng chế của đoàn 
Việt Nam được nhận giải đặc biệt do 
Hiệp hội Sáng chế các trường đại học 
Hàn Quốc trao tặng và một sáng chế 
được nhận giải đặc biệt của Hiệp hội 
Sáng chế Malaysia trao tặng. Các 
sáng chế này đều là sản phẩm của 
thầy trò Trường THPT Chuyên khoa 
học tự nhiên - Trường ĐH Khoa học 
tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội. 

Triển lãm quốc tế sáng chế (thường 
được gọi là Triển lãm  quốc tế về 
sáng tạo khoa học kỹ thuật) dành cho 
thanh thiếu niên 2014 (KIE 2014) tại 
thành phố Cao Hùng, Đài Loan do 
các Hiệp hội Sáng chế và sở hữu trí 
tuệ thế giới (WIIPA), chính quyền 
thành phố Cao Hùng - Đài Loan, 
Hiệp hội Xúc tiến các sản phẩm sáng 
tạo Đài Loan và hiệp hội sáng chế 
của một số nước đồng tổ chức. 

Năm 2014 có trên 1.000 học sinh và 
sinh viên độ tuổi dưới 25 đến từ 26 
quốc gia và vùng lãnh thổ Nga, Ý, 
Hi Lạp, Romani, Croatia, Mỹ, 
Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Singapore, Iraq, Thái Lan, Indonesia, 
Philippines, Malaysia, Hongkong, 
Việt Nam… 

Hội đồng giám khảo quốc tế gồm 
các vị giám khảo đến từ các quốc gia 
thành viên của Hiệp hội Sáng chế và 
sở hữu trí tuệ thế giới (WIIPA). 

Theo báo Tuổi trẻ 

 
Việt Nam chủ trì tổ chức Hội 

nghị bàn tròn lần thứ 9 của các 

liên lạc viên quốc gia khu vực 
ĐNA về Sáng kiến CBRN  

Trong khuôn khổ Sáng kiến thiết 
lập trung tâm hợp tác tiên tiến giảm 
thiểu nguy cơ hóa học, sinh học, bức 
xạ và hạt nhân (CBRN) của Liên 
minh Châu Âu (EU), từ ngày 4-
6/2/2015, Cục An toàn bức xạ và hạt 
nhân (ATBXHN) đã phối hợp với 
Viện Nghiên cứu Công lý và Tội 
phạm liên bang của Liên Hiệp quốc 
(UNICRI) và Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội 
nghị bàn tròn lần thứ 9 của các liên 
lạc viên quốc gia khu vực Đông Nam 
Á tại Nha Trang, Khánh Hòa. 

Hội thảo bàn tròn lần thứ 9 đã xem 
xét đánh giá toàn diện tình hình triển 
khai các dự án trong hai năm qua và 
xác định các nội dung hợp tác được 
ưu tiên trong Khu vực. Hội thảo cũng 
tạo cơ hội cho các đại biểu tham dự 
tăng cường hợp tác và thúc đẩy các 
thảo luận song phương giữa các quốc 
gia khu vực Đông Nam Á và với Ban 
Thư ký khu vực về Sáng kiến CBRN 
do chính phủ Phi-lip-pin chủ trì. 

Sáng kiến CBRN do EU, UNICRI 
và Trung tâm Nghiên cứu chung 
(JRC) phối hợp tài trợ. Sáng kiến 
được triển khai với sự hỗ trợ kỹ thuật 
của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực 
và các quốc gia thành viên EU thông 
qua mối quan hệ hợp tác hiệu quả ở 
cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. 
Tính đến nay, Sáng kiến đã nhận 
được sự tham gia tích cực của 48 



                                          Số 168 – 2/2015 
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - 26 
 

quốc gia trong 8 khu vực trên toàn 
thế giới. 

 Việt Nam đã tham gia vào Sáng 
kiến CBRN từ năm 2010 và hiện các 
Bộ, ngành của Việt Nam đang tham 
gia triển khai 10 dự án thành phần 
trong khuôn khổ Sáng kiến.  

 Theo most.gov.vn 
 

Xây dựng sâm Ngọc Linh thành 
thương hiệu đẳng cấp quốc tế 

Sâm Ngọc Linh là loại dược phẩm 
được xếp vào một trong bốn cây sâm 
quý nhất trên thế giới (sâm Mỹ, sâm 
Hàn Quốc, sâm Triều Tiên, sâm Việt 
Nam), đã được các nhà khoa học, cơ 
quan chuyên môn trong và ngoài 
nước đánh giá cao về giá trị kinh tế, 
công dụng chữa bệnh, bồi bổ sức 
khỏe.  

Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 
Nam (địa bàn sinh trưởng chủ yếu 
của sâm Ngọc Linh) đang triển khai 
di thực sâm và xây dựng thương hiệu 
sâm Ngọc Linh thành sâm Việt Nam 
“sánh vai” với những loại sâm đẳng 
cấp thế giới. 

Mục tiêu đặt ra từ năm 2015 đến 
năm 2020, các xã Trà Nam, Trà Linh 
và Trà Cang, huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam sẽ trồng 100ha sâm 
Ngọc Linh, với số lượng 1 triệu cây; 
đồng thời bản đồ gen cho cây sâm 
Ngọc Linh cũng được xây dựng để 
tạo giống gốc cho sâm quốc gia. 

Theo kết quả nghiên cứu khoa học, 
sâm Ngọc Linh là một loài cây dược 

liệu quý vào loại bậc nhất ở Việt 
Nam. Bởi, chất lượng của cây sâm 
này đã được các nhà nguyên cứu 
chứng minh có một số đặc điểm cao 
hơn sâm Trường Bạch (Triều Tiên) 
và sâm Tây Dương (Mỹ). Loại sâm 
này quý do sinh sống tự nhiên ở độ 
cao tuyệt đối trên 1.500m, ổn định ở 
vùng rừng già hỗn giao nguyên sinh 
mà tác động của con người gần như 
không đáng kể. 

Theo Vietnamplus.vn 
 

Nghiệm thu thương hiệu Mai 
vàng Yên Tử 

Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng 
Ninh vừa tổ chức Hội đồng nghiệm 
thu chính thức Dự án Xây dựng và 
phát triển chỉ dẫn địa lý “Mai vàng 
Yên Tử” cho sản phẩm mai vàng của 
TP. Uông Bí. Dự án do Cty TNHH 
Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao 
công nghệ và Đầu tư (Hà Nội) chủ trì 
thực hiện. Theo báo cáo của đơn vị 
chủ trì thực hiện dự án, đến nay dự án 
đều đã hoàn thành các nội dung công 
việc như: xác lập được quyền bảo hộ 
nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp; 
xây dựng các quy chế về sử dụng, 
quản lý về chỉ dẫn địa lý đối với các 
vùng có sản phẩm mai vàng được 
công nhận; xây dựng được các mô 
hình quản lý đối với sản phẩm được 
bảo hộ nhãn hiệu. 

Theo Nongnghiep.vn 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
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Chủ tịch nước gặp mặt các 
doanh nghiệp đạt thương hiệu 
Quốc gia 
 Chiều 25/12, Chủ tịch nước Trương 

Tấn Sang đã có buổi gặp gỡ 63 doanh 
nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia 
năm 2014.  

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Vũ Huy Hoàng, Chủ 
tịch Hội đồng Thương hiệu quốc gia 
Việt Nam đã báo cáo Chủ tịch nước 
Chương trình Thương hiệu quốc gia 
trong thời gian qua. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh những 
thành tích của các doanh nghiệp 
Thương hiệu Quốc gia với vai trò dẫn 
dắt và đại diện ưu tú sẽ là tiền đề và 
nền tảng quan trọng trong quá trình 
phát triển kinh tế đất nước. 

Thương hiệu quốc gia là chương 
trình duy nhất của Chính phủ Việt 
Nam gắn với 3 giá trị "Chất lượng-
đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên 
phong" được tiến hành với mục đích 
quảng bá hình ảnh quốc gia, thương 
hiệu quốc gia thông qua thương hiệu 
của sản phẩm. Việc lựa chọn thương 
hiệu quốc gia được tiến hành 2 năm 1 
lần. Năm 2014, Hội đồng thương 
hiệu quốc gia đã chọn công nhận 
được 63 doanh nghiệp đạt thương 
hiệu quốc gia. 

Chủ tịch nước yêu cầu các doanh 
nghiệp Thương hiệu quốc gia cần 
đảm bảo uy tín chất lượng sản phẩm 
thông qua hệ thống sản xuất kinh 
doanh tiên tiến và năng lực tài chính 

lành mạnh; không ngừng cải tiến 
công nghệ máy móc nhằm tăng năng 
suất và hiệu quả kinh doanh; tiếp tục 
nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh 
nghiệp mình ở trong và ngoài nước 
để xứng đáng với vai trò tiên phong 
Thương hiệu quốc gia.  

Theo Vov.vn 
 
DOJI 4 năm liên tục được công 

nhận Thương hiệu Quốc gia Việt 
Nam  

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 
vừa vinh dự được Hội đồng Thương 
hiệu Quốc gia lựa chọn là doanh 
nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia 
năm 2014. 

DOJI tiên phong trong việc ứng 
dụng khoa học và công nghệ vào sản 
xuất, đổi mới sáng tạo không ngừng. 
Trang sức DOJI đã tạo ra được những 
dòng sản phẩm dẫn đầu xu hướng. 
DOJI liên tục thành công ở tất cả các 
phân khúc sản phẩm như kim cương 
viên, trang sức kim cương Diamond 
House, Trang sức cưới Wedding 
Land, trang sức đá màu Gems City và 
trang sức vàng ta Lộc Phát Tài với 
hàng ngàn sản phẩm độc đáo và mức 
giá thành hợp lý. 

Theo Ven.vn 
 

Đổi mới sáng tạo Việt Nam - 
Phần Lan 

Phần Lan sẽ tiếp tục tài trợ gần 10 
triệu euro cho Việt Nam nhằm giúp 
các doanh nghiệp, các tổ chức khoa 
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học công nghệ Việt Nam thực hiện 
đổi mới sáng tạo (ĐMST), góp phần 
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh 
tế Việt Nam.  

Đây là thông tin được đưa ra tại lễ 
khởi động dự án ĐMST Việt Nam - 
Phần Lan (IPP) giai đoạn 2 do Bộ 
Ngoại giao Phần Lan phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) 
tổ chức vào chiều 12/12/2014 tại TP. 
Hà Nội. 

IPP là một trong những chương 
trình hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) đầu tiên do Chính phủ Phần 
Lan thực hiện trong lĩnh vực ĐMST 
trên thế giới. Tại Việt Nam, IPP cũng 
là chương trình ODA đầu tiên thí 
điểm thực hiện hỗ trợ đối với hoạt 
động phát triển khoa học công nghệ 
và ĐMST. Chương trình IPP là nỗ 
lực của hai Chính phủ nhằm thúc đẩy 
sự phát triển hệ thống ĐMST quốc 
gia tại Việt Nam, góp phần thực hiện 
mục tiêu đưa Việt Nam trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện 
đại vào năm 2020.  

 Theo Ven.vn 
 
Tuyển chọn dự án sàn giao dịch 

trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
Ngày 6/2, Sở Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) tổ chức tuyển chọn 
Dự án “Sàn giao dịch công nghệ trực 
tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” do 
ông Phạm Ngọc Vũ, Giám đốc Trung 
tâm Tin học và Thông tin KHCN (Sở 
KH&CN) làm chủ nhiệm dự án. 

Mục tiêu của dự án là xây dựng sàn 
giao dịch công nghệ trực tuyến là nơi 
kết nối giữa các doanh nghiệp, giúp 
cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, 
chuyển giao công nghệ và ươm tạo 
doanh nghiệp phát triển thành doanh 
nghiệp KH&CN; nơi cung cấp những 
thông tin, phát minh sáng chế giải 
pháp, công nghệ trí tuệ; hỗ trợ cơ 
quan quản lý nhà nước về quản lý thị 
trường khoa học và công nghệ của 
tỉnh. Gắn kết với các sàn giao dịch 
trực tuyến trong nước, từng bước xây 
dựng và thiết lập sâu rộng hệ thống 
mạng lưới thành viên phía cung, phía 
cầu, tổ chức dịch vụ - tư vấn chuyển 
giao công nghệ trên địa bàn tỉnh. 
Thông qua website sàn giao dịch 
công nghệ tạo kênh thông tin trao đổi 
mua bán tin cậy, uy tín đối với các 
doanh nghiệp. Đưa sàn giao dịch 
công nghệ trở thành trung tâm đổi 
mới, khuyến khích các hoạt động 
chuyển giao công nghệ, trở thành chỗ 
dựa tin cậy của các doanh nghiệp 
trong công cuộc đổi mới công nghệ 
và phát triển doanh nghiệp trong giai 
đoạn hội nhập. Từng bước gắn kết và 
duy trì nhằm phát huy hiệu quả 
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của 
tỉnh.  

Theo Hội đồng tuyển chọn, dự án 
mang tính cấp thiết và đem lại hiệu 
quả kinh tế - xã hội cho Tỉnh. Hội 
đồng đồng ý triển khai thực hiện dự 
án. 

 Theo Sở KH&CN 


