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chi tiết, rõ ràng dẫn đến việc chậm 
trễ, ách tắc trong công tác thẩm định 
đơn, ví dụ như là các đơn sáng chế 
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sử dụng, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ 
tầng công nghệ thông tin như hệ 
thống quản trị đơn, cơ sở dữ liệu, 
công cụ tra cứu, trang thiết bị. 

Nguyên nhân của tình trạng này 
được Thứ trưởng Trần Việt Thanh 
chỉ rõ do thiếu nhân lực để xử lý đơn, 
cơ sở vật chất, kỹ thuật thiếu và đã 
lạc hậu, nguồn lực tài chính hạn chế 
do chỉ dựa trên một phần phí, lệ phí 
được để lại (70%) trong khi mức phí 
và lệ phí của Việt Nam lại quá thấp 
so với các nước khác, không đủ bù 
đắp các chi phí cho hoạt động thẩm 
định đơn đăng ký SHCN do vẫn giữ 
nguyên biểu phí với mức giá của 
nhiều năm trước. 

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ 
tướng đã yêu cầu các đơn vị của Cục 
SHTT – nơi trực tiếp giải quyết các 
công việc hằng ngày chỉ rõ những 
khó khăn, vướng mắc hiện tại cũng 
như đề xuất biện pháp tháo gỡ. Mong 
muốn lớn nhất được Phó Thủ tướng 
nhấn mạnh là thúc đẩy nhanh hơn 
nữa hoạt động thẩm định, xử lý đơn, 
cấp văn bằng bảo hộ để góp phần đẩy 
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hết lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân 

viên của Cục SHTT phải thấy được 
trách nhiệm của mình. Theo đó, cần 
sáng tạo từ công việc nhỏ nhất và 
giải quyết thông thoáng, minh bạch 
thì chắc chắn mọi việc sẽ thúc đẩy 
tốt hơn. Phó Thủ tướng khẳng định, 
về phía Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, 
ngành liên quan đồng hành, tháo gỡ 
những khó khăn với mong muốn lớn 
nhất thúc đẩy hoạt động bảo hộ và 
thực thi quyền SHTT. “Hệ thống 
sáng tạo quốc gia của Việt Nam khi 
đó chắc chắn sẽ được nâng lên. Quyết 
tâm đến năm 2020 Việt Nam vươn 
lên đứng thứ 2 ASEAN về lĩnh vực 
SHTT” - Phó Thủ tướng khẳng định. 

Được biết một trong các giải pháp 
sắp tới được Cục SHTT hướng tới 
đó là tăng cường đầu tư phát triển hệ 
thống công nghệ thông tin hiện đại. 
Theo đó 1 trong 4 kiến nghị của Cục 
SHTT tới Chính phủ là: “Cho phép 
về mặt chủ trương Cục thực hiện 
thuê hạ tầng công nghệ thông tin và 
chỉ định thầu đối với Viettel trong 
các hoạt động phát triển hệ thống 
công nghệ thông tin của Cục 
SHTT”. Về kiến nghị này Phó Thủ 
tướng ủng hộ và đồng thuận. 

(Tổng hợp) 
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nhằm nâng cao nhận thức chung về 
vấn đề SHTT. Thứ trưởng Trần Việt 
Thanh đã có lời mời đến Tổng Giám 
đốc Gurry sang thăm Việt Nam và 
ông đã vui vẻ nhận lời. Dự kiến 
chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 22-
23/3/2017. 

(Theo vietnamplus.vn) 
 

 
 
 

BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 

Siết chặt việc thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ (SHTT), đặc biệt là quyền tác 
giả và các quyền có liên quan trong 
môi trường số, là một trong những 
quy định quan trọng trong Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) mà doanh nghiệp phải hiểu 
biết và nắm vững nếu muốn tồn tại và 
phát triển. 

Nội dung về việc thực thi SHTT đã 
được các diễn giả và chuyên gia đưa 
ra tại cuộc hội nghị tập huấn về việc 
hội nhập quốc tế về kinh tế, do Bộ 
Thông tin và Truyền thông tổ chức ở 
Hà Nội. Bên cạnh những quy định về 
thực thi quyền SHTT trong môi 
trường số, còn có một số quy định 
như không phân biệt đối xử đối với 
sản phẩm số và không áp thuế xuất 
nhập khẩu… 

Theo ông Ngô Chung Khanh, Phó 
vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại 
đa biên thuộc Bộ Công Thương, TPP 

được xem là bản hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới có nhiều nước 
tham gia nhất, đa dạng về trình độ 
phát triển kinh tế. Hiệp định này còn 
có sự tham gia của các vị lãnh đạo 
chính trị cấp cao của các quốc gia 
thành viên.  

Một trong những nội dung đàm 
phán đầy khó khăn của TPP là quyền 
SHTT, có phạm vi rộng và mức độ 
cam kết sâu hơn so với hiệp định của 
Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 
Một số yêu cầu chính của nội dung 
này có thể kể đến là nâng cao mức độ 
và kéo dài thời hạn bảo hộ quyền tác 
giả và quyền có liên quan, siết chặt 
việc thực thi (bảo vệ) quyền SHTT, 
đặc biệt là quyền tác giả và các quyền 
có liên quan trong môi trường số… 

Trong phần cam kết TPP về thương 
mại điện tử, Việt Nam đã chấp nhận 
một số yêu cầu chính như: không 
phân biệt đối xử đối với sản phẩm số 
và không áp thuế xuất nhập khẩu 
hoặc phí nội địa đối với sản phẩm số; 
cho phép tự do truy cập, lưu chuyển 
thông tin (trên Internet). Tuy nhiên, 
trong các trường hợp liên quan đến 
vấn đề an ninh - quốc phòng, trật tự - 
an toàn xã hội và thuần phong mỹ tục 
thì các thành viên của TPP vẫn được 
áp dụng các biện pháp cần thiết, kể cả 
vi phạm những nghĩa vụ nói trên. 
Ngoài ra, trong thời gian ba năm kể 
từ khi bản hiệp định có hiệu lực, các 
nước cam kết không khiếu kiện các 
quy định của pháp luật Việt Nam 

CÁC LĨNH VỰC CỦA  
SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
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được ban hành trước khi TPP có hiệu 
lực, ông Khanh cho biết thêm. 

Khi Việt Nam tham gia TPP, 
những tiêu chuẩn cao về mặt quản trị 
cũng đặt ra không ít thách thức cho 
bộ máy quản lý nhà nước. Các cơ 
quan này phải sửa đổi, ban hành 
nhiều văn bản pháp luật để thực thi. 
Bên cạnh đó, sự gia tăng tính cạnh 
tranh có thể khiến một số doanh 
nghiệp gặp khó khăn, thậm chí phá 
sản, khiến người lao động thất 
nghiệp. Mặc dù những điều cam kết 
nói trên sẽ mang lại nhiều sự thách 
thức cho hoạt động của các doanh 
nghiệp trong môi trường số, nhưng cơ 
hội mà TPP tạo ra cũng không ít. Ông 
Khanh cho biết nhiều tập đoàn công 
nghệ đã đón đầu TPP thông qua 
nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam. Và 
Việt Nam có thêm cơ hội tham gia 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu, việc 
Intel, Microsoft, Samsung, LG... đầu 
tư lớn vào Việt Nam trong thời gian 
gần đây đã đưa Việt Nam trở thành 
một trong những địa chỉ quan trọng 
trong chuỗi sản xuất của họ, giúp 
nâng tầm kinh tế đất nước trong 5-10 
năm tới. 

Phát biểu tại cuộc hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Thành Hưng cũng lưu ý rằng 
các doanh nghiệp khi muốn hội nhập 
kinh tế thành công thì phải hiểu kỹ 
các định chế quốc tế đang ngày càng 
trở nên phức tạp. Sự chuẩn bị sẵn 
sàng, sự hiểu biết kỹ lưỡng cần phải 

làm gì để thích ứng với một thị 
trường rộng lớn hơn khi hội nhập là 
rất quan trọng. 

Trong khi đó ông Trần Minh Dũng, 
Chánh thanh tra Bộ Khoa học và 
Công nghệ, nhận định rằng quyền 
SHTT đã trở thành một bộ phận quan 
trọng trong hoạt động kinh doanh của 
mỗi doanh nghiệp.  

Quyền SHTT trong TPP không chỉ 
có những quy định chung cùng những 
yêu cầu liên quan đến các lĩnh vực 
hợp tác, sáng chế, dữ liệu thử 
nghiệm, kiểu dáng, nhãn hiệu, chỉ 
dẫn địa lý hay quyền tác giả… mà 
còn chú trọng vào yếu tố thực thi 
quyền này của các quốc gia. Điều này 
cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam 
khi tham gia vào TPP không chỉ phải 
tuân thủ những yêu cầu được đề ra 
trong vấn đề bảo hộ quyền SHTT mà 
còn phải “chịu” sự “đánh giá” về 
năng lực hoạt động, ý thức trách 
nhiệm thông qua việc thực thi những 
yêu cầu đó của 11 nước thành viên 
còn lại. 

(Theo thesaigontimes.vn) 
 

ĐƠN GIẢN HOÁ VIỆC ĐĂNG 
KÝ VÀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ 

Theo thống kê từ Cục Sở hữu trí 
tuệ (SHTT), hiện nay số lượng đơn 
đăng ký sáng chế của người Việt Nam 
mới đạt khoảng 300 đơn/năm và có 
20% (khoảng 60 sáng chế) trong số 
đó được cấp văn bằng bảo hộ. Nhiều 
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nhà sáng chế cho biết các thủ tục 
hành chính rườm rà là lý do chính 
khiến họ ngại đi đăng ký SHTT. 

Đáng chú ý là thủ tục viết bản mô 
tả sáng chế, được đánh giá là cực kỳ 
phức tạp, nhiều tác giả mất thời gian 
làm đi làm lại nhiều lần mới hoàn 
thiện được hồ sơ. Ngoài ra, với mức 
phí đăng ký SHTT còn cao (nhãn 
hiệu từ hai đến ba triệu đồng, sáng 
chế từ 20 đến 30 triệu đồng), nhưng 
để đợi được cấp văn bằng bảo hộ lại 
mất từ hai đến ba năm đã khiến nhiều 
doanh nghiệp bị lỡ mất các cơ hội 
kinh doanh và bị cạnh tranh không 
lành mạnh. 

Ngay cả khi đã được bảo hộ thì 
nhiều đơn vị vẫn phải “kêu trời” vì 
tình trạng hàng nhái, hàng giả tràn lan 
trên thị trường mà các lực lượng chức 
năng gần như không xử lý được. Mức 
phạt cao nhất 500 triệu đồng, trong 
khi đó lợi nhuận từ việc làm hàng giả 
có thể lên tới hàng chục tỷ đồng, cho 
nên nhiều tổ chức, cá nhân chấp nhận 
nộp phạt nếu bị phát hiện có hành vi 
xâm hại quyền SHTT. Hệ thống các 
cơ quan thực thi Luật SHTT tại Việt 
Nam vẫn còn yếu về năng lực, rất 
lúng túng trong xử lý tình huống thực 
tiễn. 

Các cơ quan có thẩm quyền cần tạo 
một môi trường pháp lý chặt chẽ, phù 
hợp với thực tiễn để bảo đảm cho 
hoạt động đăng ký về SHTT diễn ra 
hiệu quả, đầu tư nguồn nhân lực chất 
lượng cao, trang thiết bị hiện đại, đẩy 

mạnh hoạt động dịch vụ SHTT. Với 
các nhà sáng tạo, cần có cơ chế hỗ trợ 
kinh phí trong việc đăng ký, viết bản 
mô tả sáng chế, sửa đổi, bổ sung một 
số điều trong Luật SHTT và các luật 
có liên quan nhằm tăng tính răn đe, 
cần xử lý vi phạm quyền SHTT theo 
hướng một cửa, tránh việc doanh 
nghiệp phải tìm đến nhiều bộ, ngành 
để yêu cầu xử lý cùng một vi phạm… 

Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền 
cũng như cung cấp kiến thức về 
SHTT, giúp các nhà khoa học, nhà 
sáng chế tra cứu thông tin, tránh các 
nghiên cứu trùng lặp và đánh giá 
được khả năng bảo hộ. Chỉ có như 
vậy mới thúc đẩy được việc đăng ký 
và bảo hộ quyền SHTT giúp doanh 
nghiệp, nhà khoa học có thể tự bảo vệ 
khi Việt Nam gia nhập TPP. 

   (Theo nhandan.com.vn) 
 

BẢO VỆ TÀI SẢN TRÍ TUỆ - 
CHUYỆN SỐNG CÒN CỦA 
STARTUP 

Với các startup, tài sản trí tuệ 
(TSTT) là của cải có giá trị lớn nhất 
và là yếu tố quan trọng để các nhà 
đầu tư quyết định rót vốn. Ngoài việc 
đăng ký thương hiệu, các startup cần 
chuẩn bị các thỏa thuận giữ bí mật, 
hợp đồng chuyển giao tài sản và 
chính sách an toàn dữ liệu. 

Bạn có một ý tưởng khởi nghiệp 
tuyệt vời và đang tìm nguồn vốn để 
gia nhập cộng đồng startup? Để 
thuyết phục được các quỹ đầu tư, 
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của bạn. Cần đảm bảo các đối tác 
cũng sử dụng biện pháp bảo vệ 
thường xuyên như bạn. Không nên 
giao cho họ thêm quyền truy cập dữ 
liệu không cần thiết. 

Trước khi sáp nhập 
Sau khi lập công ty, rất nhiều đơn 

vị khởi nghiệp không thể hoàn thành 
việc ký kết chuyển giao tất cả TSTT 
được tạo ra trước khi sáp nhập. Cách 
thức chuẩn nhất là giao các tài sản 
được tạo ra bởi một trong số các sáng 
lập viên cho công ty như một phần 
của bản hợp đồng mua cổ phần có 
giới hạn, hoặc hợp đồng gia nhập. 

Điều gì xảy ra nếu một trong các 
sáng lập viên bỏ cuộc trước khi công 
ty sáp nhập và mang theo một số 
quyền SHTT? Đây là lý do khác để 
áp dụng biện pháp ký kết chuyển giao 
TSTT từ sớm. Một vấn đề khác cần 
xem xét là các TSTT được tạo ra 
trước khi sáp nhập bởi các bên thứ 
ba. Sai sót thường gặp nhất là TSTT 
không được giao cho công ty bởi 
chưa hề có thỏa thuận bằng văn bản 
hoặc công ty không phải là một bên 
trong bản hợp đồng. 

Đăng ký sáng chế 
Việc bảo vệ TSTT khi khởi nghiệp 

cần được lập ra dưới dạng một chiến 
lược phức tạp thay vì các thủ tục rải 
rác riêng lẻ và diễn ra dưới nhiều 
hình thức khác nhau. Nhiều công ty 
nhỏ với ngân sách hạn chế lại chọn 
các phương án bảo vệ dưới dạng “bí 
mật thương mại” nhằm tránh rắc rối 

trong quá trình đăng ký bằng sáng 
chế. 

Việc tách bạch quá trình sản xuất 
và che giấu công nghệ của bạn có thể 
khiến bạn thiệt hại nhiều hơn so với 
việc đầu tư cho đăng ký bằng sáng 
chế ngay từ đầu. 

(Theo khoahocvaphattrien) 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG T 
 

 
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO 
 Sáng chế thiết bị xử lý khói từ 
nguyên lý của… màn hình tivi 

Kỹ sư điện tử Nguyễn Văn Bổn (Q. 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) là chủ 
nhân sáng chế của thiết bị lọc khói, 
mang lại nhiều lợi ích cho môi 
trường trong sạch, lành mạnh hơn. 

Theo anh Bổn, việc nhập từ nước 
ngoài thiết bị lọc khói cho nhà máy 
với chi phí khá cao, do trong nước 
chưa làm ra được máy lọc khói. Từ 
câu chuyện đó, kỹ sư Nguyễn Văn 
Bổn đã đặt ra câu hỏi: Tại sao lại 
không chế tạo một thiết bị xử lý khói 
cho nhà máy “made in Viet nam”. 
Nghĩ là làm, anh Bổn bắt đầu lên 
mạng tìm các tài liệu nước ngoài để 
thực hiện dự định về chiếc máy lọc 
khói của mình. Xuất phát từ câu 
chuyện thực tế, anh Bổn nhận thấy 
những chiếc màn hình tivi CRT có 
khả năng hút được bụi và tóc. Do đó, 
anh Bổn đã sử dụng nguyên lý dùng 

Ý TƯỞNG SÁNG TẠO – 
PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
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 Nghiên cứu công nghệ xử lý chất 
thải điện tử gia dụng  

Ở Việt Nam hiện nay chưa có 
công nghệ tái chế và xử lý chất thải 
điện tử hoàn chỉnh, vừa tận thu 
nguyên liệu, vật liệu, vừa ngăn ngừa 
ô nhiễm, điều này đã gây hại đến 
sức khoẻ cho con người và môi 
trường. 

Đề tài “Nghiên cứu công nghệ xử 
lý chất thải điện tử gia dụng” do chủ 
nhiệm đề tài là PGS.TS Huỳnh 
Trung Hải cùng cơ quan chủ quản 
Viện Khoa học và Công nghệ môi 
trường - Trường Đại học Bách Khoa 
Hà Nội hợp tác nghiên cứu với ba 
mục tiêu: xây dựng và phát triển 
công nghệ tái chế thu hồi các vật 
liệu có giá trị từ chất thải điện tử gia 
dụng thân thiện với môi trường, phù 
hợp với điều kiện của Việt Nam trên 
cơ sở ứng dụng các quá trình phân 
tách vật lý và hóa học; hiệu chỉnh và 
đánh giá hiệu quả công nghệ tái chế 
thu hồi kim loại có giá trị từ chất thả 
điện tử gia dụng thông qua việc triển 
khai thử nghiệm mô hình tái chế 
chất thải điện tử gia dụng quy mô 1 
tấn thiết bị thải/ngày; xây dựng công 
nghệ xử lý chất thải nguy hại phát 
sinh trong quá trình thu hồi vật liệu 
và xử lý chất thải điện tử gia dụng.  
Quy trình nghiên cứu cho từng giai 
đoạn của đề tài: 

Xây dựng quy trình tiền xử lý, 
tháo dỡ chất thải điện tử gia dụng 
đối với 5 loại hình thiết bị điển hình: 

tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, máy 
vi tính nhằm phân loại thành các vật 
liệu: kim loại, nhựa, thủy tinh và 
bản mạch in. Quy trình dễ thao tác 
rất phù hợp với điều kiện ở Việt 
Nam. 

Xây dựng quy trình công nghệ 
tách và thu hồi các kim loại có giá 
trị trong bản mạch in chất thải điện 
tử gia dụng bằng phương pháp cơ lý 
kết hợp với phương pháp thủy 
luyện. Sản phẩm thu hồi được có độ 
tinh khiết cao, có hiệu suất thu hồi 
cao.  

Phân tách nhôm dưới dạng nhôm 
kim loại có độ sạch tương đương vật 
liệu ban đầu. 

Thu hồi đồng dưới dạng kim loại 
có hiệu suất thu hồi trên 80%, sản 
phẩm có độ sạch trên 98%. 

Thu hồi chì dưới dạng muối 
PbCl2, có độ sạch trên 90%. 

Thu hồi thiếc dưới dạng SnO2, có 
thể làm nguyên liệu đầu vào cho các 
cơ sở luyện thiếc. 

Đề tài đã nghiên cứu, thiết kế chế 
tạo thành công mô hình pilot tách và 
thu hồi kim loại có giá trị từ bản 
mạch in chất thải điện tử gia dụng, 
có công suất tương đương 1 tấn thiết 
bị/ngày, áp dụng tách và thu hồi 
được các kim loại có giá trị dưới 
dạng đồng kim loại, muối chì clorua 
và hợp chất oxit thiếc. Hệ thống xử 
lý chất thải nguy hại phát sinh đảm 
bảo các quy chuẩn về môi trường.  

(Theo vista.gov.vn) 
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ểu hiện di truyề
ộng vật sinh theo cách tự nhi

ột số bất th
ất cả đều có vẻ khỏe mạnh. 

PHÁT MINH SÁNG CH
Chưa qua h

niên sáng tạo th
ớc tự động

Trong môi trường hóa học đặc 
ào gốc n

ành các nang, 
ồng trứng chịu trách

ản xuất trứng. Từ các nang n
ợc những quả trứng khỏe 

ạnh. Nhóm nghi
ứng bằng tinh tr

ấy chúng vào cơ th
ổng cộng 11 con chuột non đ

ừ trứng nhân tạo, theo 
ứu công bố hôm 17/10 tr

 
ếu có thể áp dụng quá tr

ời, kỹ thuật mới sẽ giúp 
ều phụ nữ trở th

ời phụ nữ khó mang thai 
à do trứng bị l
ẻ khỏe mạnh nhờ sử dụng 

ứng tạo từ tế bào g
ụ nữ có ít trứng h
ặc tử cung ngừng sản xuất trứng 

ội được l
ể giúp hồi sinh những động 
ệt chủng. 

Tuy nhiên, nhóm nghiên c
ật cho biết những con non có 

ểu hiện di truyền khác bi
ộng vật sinh theo cách tự nhi

ột số bất thư
ất cả đều có vẻ khỏe mạnh. 

(Theo vnexpress.net)

PHÁT MINH SÁNG CH
Chưa qua học nghề, hai thanh 

ạo thành công h
ớc tự động 

ờng hóa học đặc 
ốc này phát tri

ành các nang, 
ồng trứng chịu trách

ản xuất trứng. Từ các nang n
ợc những quả trứng khỏe 

ạnh. Nhóm nghiên c
ứng bằng tinh trùng c

ào cơ th
ổng cộng 11 con chuột non đ

ừ trứng nhân tạo, theo 
ố hôm 17/10 tr

ếu có thể áp dụng quá tr
ời, kỹ thuật mới sẽ giúp 

ều phụ nữ trở thành m
ời phụ nữ khó mang thai 

ứng bị lão hóa có th
ẻ khỏe mạnh nhờ sử dụng 

bào gốc. T
ụ nữ có ít trứng hơn thông thư
ặc tử cung ngừng sản xuất trứng 

ợc làm m
ể giúp hồi sinh những động 

 
Tuy nhiên, nhóm nghiên c
ật cho biết những con non có 

n khác bi
ộng vật sinh theo cách tự nhi

ường ở nhiễm sắc 
ất cả đều có vẻ khỏe mạnh. 

(Theo vnexpress.net)

PHÁT MINH SÁNG CH
ọc nghề, hai thanh 
ành công h

 

ờng hóa học đặc 
ày phát tri

ành các nang, 
ồng trứng chịu trách

ản xuất trứng. Từ các nang n
ợc những quả trứng khỏe 

ên cứu thụ tinh 
ùng c

ào cơ thể chuột cái.
ổng cộng 11 con chuột non đ

ừ trứng nhân tạo, theo 
ố hôm 17/10 tr

ếu có thể áp dụng quá tr
ời, kỹ thuật mới sẽ giúp 

ành m
ời phụ nữ khó mang thai 

ão hóa có th
ẻ khỏe mạnh nhờ sử dụng 

ốc. Tương t
ơn thông thư

ặc tử cung ngừng sản xuất trứng 
àm m

ể giúp hồi sinh những động 

Tuy nhiên, nhóm nghiên c
ật cho biết những con non có 

n khác biệt so với 
ộng vật sinh theo cách tự nhi

ờng ở nhiễm sắc 
ất cả đều có vẻ khỏe mạnh. 

(Theo vnexpress.net)

PHÁT MINH SÁNG CHẾ 
ọc nghề, hai thanh 
ành công h

SỞ 

ờng hóa học đặc 
ày phát tri

ành các nang, ống nhỏ 
ồng trứng chịu trách nhi

ản xuất trứng. Từ các nang này, h
ợc những quả trứng khỏe 

ứu thụ tinh 
ùng của chuột 

ể chuột cái.
ổng cộng 11 con chuột non đ

ừ trứng nhân tạo, theo 
ố hôm 17/10 tr

ếu có thể áp dụng quá trình trên 
ời, kỹ thuật mới sẽ giúp 

ành mẹ h
ời phụ nữ khó mang thai 

ão hóa có th
ẻ khỏe mạnh nhờ sử dụng 

ương t
ơn thông thư

ặc tử cung ngừng sản xuất trứng 
àm mẹ. Thậm 

ể giúp hồi sinh những động 

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu ở 
ật cho biết những con non có 

ệt so với 
ộng vật sinh theo cách tự nhi

ờng ở nhiễm sắc 
ất cả đều có vẻ khỏe mạnh. 

(Theo vnexpress.net)

 
ọc nghề, hai thanh 
ành công hệ thống 

 HỮU

ờng hóa học đặc 
ày phát triển 

ống nhỏ 
nhiệm 
ày, họ 

ợc những quả trứng khỏe 
ứu thụ tinh 

ủa chuột 
ể chuột cái.

ổng cộng 11 con chuột non được 
ừ trứng nhân tạo, theo 

ố hôm 17/10 trên 

ình trên 
ời, kỹ thuật mới sẽ giúp 

ẹ hơn. 
ời phụ nữ khó mang thai 

ão hóa có thể 
ẻ khỏe mạnh nhờ sử dụng 

ương tự, 
ơn thông thường 

ặc tử cung ngừng sản xuất trứng 
ẹ. Thậm 

ể giúp hồi sinh những động 

ứu ở 
ật cho biết những con non có 

ệt so với 
ộng vật sinh theo cách tự nhiên 

ờng ở nhiễm sắc 
ất cả đều có vẻ khỏe mạnh.  

(Theo vnexpress.net)

ọc nghề, hai thanh 
ệ thống 

ỮU TR
 

ờng hóa học đặc 
ển 

ống nhỏ 
ệm 

ọ 
ợc những quả trứng khỏe 

ứu thụ tinh 
ủa chuột 

ể chuột cái. 
ợc 

ừ trứng nhân tạo, theo 
ên 

ình trên 
ời, kỹ thuật mới sẽ giúp 

ơn. 
ời phụ nữ khó mang thai 

ể 
ẻ khỏe mạnh nhờ sử dụng 

ự, 
ờng 

ặc tử cung ngừng sản xuất trứng 
ẹ. Thậm 

ể giúp hồi sinh những động 

ứu ở 
ật cho biết những con non có 

ệt so với 
ên 

ờng ở nhiễm sắc 
 

(Theo vnexpress.net) 

ọc nghề, hai thanh 
ệ thống 

xu

                      

TRÍ TU

Hai 
học xong lớp 10, ng
học xong bậc THCS v
trường lớp đ
đã có nh
khiến nhiều ng
đó, 2 anh đ
tưới n
xuất" rất hữu ích.

Anh Trung và anh H

Anh Nguy
công vi
đình r
công, 
lãng phí m
tưới… 
bán giá ra th
nhiều.

Theo anh Lưu H
sáng t
ống nhựa, t
điện… 
thống t
tìm tòi, tham kh
học hỏi từ những ng
điện l
kiên trì 
công khi bi
trình 

                      

TUỆ- 12

Hai chàng trai tr
ọc xong lớp 10, ng
ọc xong bậc THCS v

ờng lớp đ
ã có nh

ến nhiều ng
đó, 2 anh đ

ới nước tự động phục vụ sản 
ất" rất hữu ích.

Anh Trung và anh H

nh Nguy
ông việc l
ình rất 

công, vừa tốn thời gian t
lãng phí m

ới… nên chi phí s
bán giá ra th

ều. 
Theo anh Lưu H

sáng tạo, các anh đ
ống nhựa, t

ện… đ
ống tư

tìm tòi, tham kh
ọc hỏi từ những ng
ện lành ngh

kiên trì 
công khi bi
trình để có thể điều chỉnh, c

                      

12 

chàng trai tr
ọc xong lớp 10, ng
ọc xong bậc THCS v

ờng lớp đào t
ã có những m

ến nhiều ng
đó, 2 anh đã cho ra 

ớc tự động phục vụ sản 
ất" rất hữu ích.

Anh Trung và anh H
khi

nh Nguyễn Hữu Trung cho biết, 
ệc làm giá trư

ất vất vả v
ừa tốn thời gian t

lãng phí mặt bằng, vừa hao n
nên chi phí s

bán giá ra th

Theo anh Lưu H
ạo, các anh đ

ống nhựa, thanh s
để lắp đặt, sáng chế
ưới n

tìm tòi, tham kh
ọc hỏi từ những ng

ành ngh
kiên trì đó đ
công khi biết cách sử dụng rờ

ể có thể điều chỉnh, c

                      

chàng trai tr
ọc xong lớp 10, ng
ọc xong bậc THCS v

ờng lớp đào tạo nghề n
ững m

ến nhiều người nể phục. Trong 
ã cho ra 

ớc tự động phục vụ sản 
ất" rất hữu ích.

Anh Trung và anh H
khiển tưới tự động

ễn Hữu Trung cho biết, 
àm giá trư

ất vả v
ừa tốn thời gian t

ặt bằng, vừa hao n
nên chi phí s

bán giá ra thị tr

Theo anh Lưu H
ạo, các anh đ

hanh s
ể lắp đặt, sáng chế
ới nước tự động. C

tìm tòi, tham kh
ọc hỏi từ những ng

ành nghề ở địa ph
đó đã giúp các anh thành 

ết cách sử dụng rờ
ể có thể điều chỉnh, c

                      Số 188 

chàng trai trẻ, một ng
ọc xong lớp 10, người c
ọc xong bậc THCS v

ạo nghề n
ững mày mò, sáng t

ời nể phục. Trong 
ã cho ra đ

ớc tự động phục vụ sản 
ất" rất hữu ích. 

Anh Trung và anh Hải bên
ới tự động

ễn Hữu Trung cho biết, 
àm giá trước đây của gia 

ất vả vì chủ yếu l
ừa tốn thời gian t

ặt bằng, vừa hao n
nên chi phí sản xuất giá cao, 

ị trường không lời 

Theo anh Lưu Hồng Đại Hải, khi 
ạo, các anh đã s

hanh sắt, v
ể lắp đặt, sáng chế

ớc tự động. C
tìm tòi, tham khảo t

ọc hỏi từ những người thợ h
ề ở địa ph

ã giúp các anh thành 
ết cách sử dụng rờ

ể có thể điều chỉnh, c

ố 188 -

ẻ, một ng
ời còn l

ọc xong bậc THCS và chưa qua 
ạo nghề n
ày mò, sáng t

ời nể phục. Trong 
đời "Hệ thống 

ớc tự động phục vụ sản 

bên hệ thống
ới tự động 

ễn Hữu Trung cho biết, 
ớc đây của gia 
ủ yếu l

ừa tốn thời gian t
ặt bằng, vừa hao n

ản xuất giá cao, 
ờng không lời 

ồng Đại Hải, khi 
ã sử dụng các 

ắt, vòi phun, mô t
ể lắp đặt, sáng chế

ớc tự động. C
ảo trong sách v

ời thợ h
ề ở địa ph

ã giúp các anh thành 
ết cách sử dụng rờ

ể có thể điều chỉnh, c

- 10/2016

ẻ, một người mới 
òn lại ch

à chưa qua 
ạo nghề nào nhưng 
ày mò, sáng t

ời nể phục. Trong 
ời "Hệ thống 

ớc tự động phục vụ sản 

ệ thống
 

ễn Hữu Trung cho biết, 
ớc đây của gia 
ủ yếu làm th

ừa tốn thời gian tưới n
ặt bằng, vừa hao n

ản xuất giá cao, 
ờng không lời 

ồng Đại Hải, khi 
ử dụng các 

òi phun, mô t
ể lắp đặt, sáng chế 

ớc tự động. Các anh 
rong sách v
ời thợ hàn, th

ề ở địa phương. S
ã giúp các anh thành 

ết cách sử dụng rờ-
ể có thể điều chỉnh, c

10/2016

ời mới 
ại chưa 

à chưa qua 
ào nhưng 

ày mò, sáng tạo 
ời nể phục. Trong 

ời "Hệ thống 
ớc tự động phục vụ sản 

 
ệ thống điều 

ễn Hữu Trung cho biết, 
ớc đây của gia 

àm th
ới nước

ặt bằng, vừa hao nước 
ản xuất giá cao, 
ờng không lời 

ồng Đại Hải, khi 
ử dụng các 

òi phun, mô t
 ra h
ác anh 

rong sách vở, 
àn, th

ương. S
ã giúp các anh thành 

-le lập 
ể có thể điều chỉnh, cài đặt 

10/2016 

ời mới 
ưa 

à chưa qua 
ào nhưng 

ạo 
ời nể phục. Trong 

ời "Hệ thống 
ớc tự động phục vụ sản 

 
ều 

ễn Hữu Trung cho biết, 
ớc đây của gia 

àm thủ 
ớc, 
ớc 

ản xuất giá cao, 
ờng không lời 

ồng Đại Hải, khi 
ử dụng các 

òi phun, mô tơ 
ra hệ 

ác anh 
ở, 

àn, thợ 
ương. Sự 

ã giúp các anh thành 
ập 
ặt 



th
của công việc.

giá m
3 l
đồng hồ. 
ch
lập tr
rờ
thùng ch
xu
tư
đi
th
nữa.
ích như ti

tư
ho
máy r
ở đây 
Vì th
ch
trợđể thực hiện đề t
mong mu
H


sát các ngu

nhi
đời sống ng
và Công ngh
Bách Khoa Hà N
ch
phóng x

thời gian sử dụng t
ủa công việc.
Anh H

giá mỗi ng
3 lần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng 

ồng hồ. 
chỉnh thời gian t
ập trình s
ờ-le t

thùng ch
xuống các khay chứa giá. Sau khi 
tưới xong, hệ thống tự động ngắt 
điện, ng
thức canh chừng để t

ữa. Đi
ch như ti

Sau khi 
tưới tự
hoạch 
máy rửa giá tự động. Nh
ở đây 
Vì thế, 
chức n
trợđể thực hiện đề t
mong mu
Hải. 

 
 Việt Nam chế tạo thiết bị giám 
sát các ngu

 Tình tr
nhiều n

ời sống ng
và Công ngh
Bách Khoa Hà N
chế tạo h
phóng x

ời gian sử dụng t
ủa công việc.
Anh Hải cho biết

ỗi ng
ần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng 

ồng hồ. C
ỉnh thời gian t

ình sẵn. Đúng thời gian t
le tự động bật, mô t

thùng chứa l
ống các khay chứa giá. Sau khi 
ới xong, hệ thống tự động ngắt 
ện, người sản xuất không c
ức canh chừng để t

Điều n
ch như tiết kiệm đ

Sau khi 
ới tự động TH,
ạch nghiên c

ửa giá tự động. Nh
ở đây vẫn 

ế, mong 
ức năng xem xét, giúp đ

ợđể thực hiện đề t
mong muốn của anh Trung v

ệt Nam chế tạo thiết bị giám 
sát các ngu

ình trạng mất nguồn phóng xạ ở 
ều nơi, ti

ời sống ng
và Công ngh
Bách Khoa Hà N

ế tạo h
phóng xạ. 

ời gian sử dụng t
ủa công việc. 

ải cho biết
ỗi ngày ph

ần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng 
Các anh đ

ỉnh thời gian t
ẵn. Đúng thời gian t

ự động bật, mô t
ứa lên các v

ống các khay chứa giá. Sau khi 
ới xong, hệ thống tự động ngắt 

ời sản xuất không c
ức canh chừng để t

ều này đ
ết kiệm đ

Sau khi thành công v
ộng TH,

nghiên c
ửa giá tự động. Nh

 là thi
mong 

ăng xem xét, giúp đ
ợđể thực hiện đề t

ốn của anh Trung v

ệt Nam chế tạo thiết bị giám 
sát các nguồn phóng xạ di động

ạng mất nguồn phóng xạ ở 
ơi, tiềm ẩn nguy c

ời sống người dân, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đ
Bách Khoa Hà N

ế tạo hệ thống giám sát nguồn 
 

ời gian sử dụng t
 

ải cho biết
ày phải t

ần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng 
ác anh đ

ỉnh thời gian tưới n
ẵn. Đúng thời gian t

ự động bật, mô t
ên các v

ống các khay chứa giá. Sau khi 
ới xong, hệ thống tự động ngắt 

ời sản xuất không c
ức canh chừng để t

ày đã m
ết kiệm đư

thành công v
ộng TH,

nghiên cứu sản xuất
ửa giá tự động. Nh

à thiếu vốn để thực hiện. 
mong muốn 

ăng xem xét, giúp đ
ợđể thực hiện đề t

ốn của anh Trung v

(Theo dantri.com.vn)

ệt Nam chế tạo thiết bị giám 
ồn phóng xạ di động

ạng mất nguồn phóng xạ ở 
ềm ẩn nguy c

ời dân, Bộ Khoa học 
ệ đã đ

Bách Khoa Hà Nội chủ tr
ệ thống giám sát nguồn 

ời gian sử dụng tùy theo m

ải cho biết, quy trình làm 
ải tưới n

ần, mỗi lần cách nhau 8 tiếng 
ác anh đã lắp thiết bị điều 

ới nước bằng rờ
ẵn. Đúng thời gian t

ự động bật, mô tơ hút nư
ên các vòi phun 

ống các khay chứa giá. Sau khi 
ới xong, hệ thống tự động ngắt 

ời sản xuất không c
ức canh chừng để tư

ã mang l
ược n

thành công v
ộng TH, hai anh

ứu sản xuất
ửa giá tự động. Nh

ếu vốn để thực hiện. 
ốn đư

ăng xem xét, giúp đ
ợđể thực hiện đề tài c

ốn của anh Trung v
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 Chỉ dẫn địa lý và cơ hội xuất 
khẩu sang thị trường EU 

Sản phẩm có chỉ dẫn địa lý sẽ gia 
tăng cơ hội xuất khẩu, dễ dàng tiếp 
cận những thị trường khó tính, nhất là 
thị trường EU. 

Chỉ dẫn địa lý đang trở thành tài 
sản thương mại có giá trị và đóng góp 
không nhỏ cho sự phát triển kinh tế 
xã hội của đất nước. Sản phẩm có chỉ 
dẫn địa lý sẽ gia tăng cơ hội xuất 
khẩu, dễ dàng tiếp cận những thị 
trường khó tính, nhất là thị trường 
EU. Tại Việt Nam, sự khai thác và 
giám sát lỏng lẻo khiến cho việc nhận 
thức và quản lý chỉ dẫn địa lý còn bất 
cập, nạn giả nhái các chỉ dẫn địa lý 
diễn ra ở nhiều nơi, điều này ảnh 
hưởng không nhỏ đến thương hiệu 
của các doanh nghiệp làm ăn chân 
chính. 

Việt Nam có 43 chỉ dẫn địa lý được 
bảo hộ tại 32 tỉnh, thành trên cả nước. 
Thế nhưng bên cạnh sự đa dạng của 
các sản phẩm được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, vấn đề 
khiến nhiều người lo ngại là tình 
trạng giả, nhái các chỉ dẫn địa lý đang 
diễn ra ở nhiều nơi, không chỉ ảnh 
hưởng đến uy tín của doanh nghiệp 
mà còn xâm phạm đến quyền lợi 
người tiêu dùng. 

Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 
và Công nghệ cho biết, khi đàm phán 
thỏa thuận Hiệp định thương mại tự 
do Việt Nam - EU, danh sách Việt 
Nam đề xuất có 41 chỉ dẫn địa lý, thế 

nhưng EU chỉ đồng ý bảo hộ 39 chỉ 
dẫn địa lý. Sản phẩm được bảo hộ 
chủ yếu là hàng rau quả, thủy sản và 
chế biến từ thủy sản chiếm 13%. 
Trước nhu cầu sử dụng thực phẩm 
sạch, cũng như đòi hỏi yêu cầu khắt 
khe về mặt chất lượng của người tiêu 
dùng EU thì việc được công nhận và 
bảo hộ chỉ dẫn địa lý đang là cơ hội 
lớn cho nông sản Việt Nam xuất 
khẩu. 

Tuy nhiên, hiện nay, việc bảo hộ ở 
Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong 
việc tập hợp được những nhà sản xuất 
lại với nhau. Nhiều nhà sản xuất hay 
nông dân, do chưa hiểu hết giá trị của 
bảo hộ mang lại, đã không hợp tác 
tích cực, thậm chí còn cạnh tranh 
không lành mạnh, ảnh hưởng đến 
việc hình thành các sản phẩm mang 
đặc trưng riêng của một vùng. Hơn 
nữa, việc nhận thức và quản lý chỉ 
dẫn địa lý còn bất cập, sự khai thác 
và giám sát lỏng lẻo khiến cho nạn 
giả nhái các chỉ dẫn địa lý diễn ra ở 
nhiều nơi. 

Dự báo, khi Hiệp định thương mại 
tự do Việt Nam - EU có hiệu lực vào 
năm 2018, EU sẽ đồng ý bảo hộ 39 
chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Các sản 
phẩm nổi tiếng khác như thanh long, 
cà-phê, chè… của Việt Nam có khả 
năng khai thác để hưởng lợi lớn từ 
việc đăng ký chỉ dẫn địa lý. 
Đăng ký chỉ dẫn địa lý không chỉ là 
“giấy phép” để các sản phẩm Việt 
được “thông quan” tại thị trường khó 
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hợp trong lĩnh vực sở hữu trí tu
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công nghiệp về những vướng mắc 
trong việc thi hành các quy định pháp 
luật Việt Nam hiện hành liên quan tới 
việc công nhận, bảo hộ và thực thi 
quyền đối với NHNT, hình thành hệ 
thống căn cứ lý luận và thực tiễn cho 
những đề xuất sửa đổi, bổ sung các 
quy định pháp luật Việt Nam hiện 
hành về NHNT. 

Ban điều phối Dự án tổ chức các 
hội thảo, hội nghị và hoạt động 
truyền thông trên cơ sở báo cáo 
nghiên cứu ban đầu của các nghiên 
cứu viên độc lập nhằm đánh giá lại 
các tiêu chí và nhãn hiệu được coi là 
nổi tiếng, đang sử dụng rộng rãi do 
các nghiên cứu viên đưa ra. Các 
thành viên tham gia dự án, đặc biệt là 
các chủ sở hữu nhãn hiệu đã được các 
nghiên cứu viên độc lập nghiên cứu, 
xác định là NHNT, đang sử dụng 
rộng rãi có cơ hội trình bày tại các 
hội thảo, hội nghị về nhãn hiệu đã 
tham gia nghiên cứu. Hội thảo, hội 
nghị có sự tham gia của các cơ quan 
chức năng về bảo hộ, thực thi quyền 
SHTT trong nước như Toà án, Cục 
SHTT, cùng rất nhiều luật sư, đại 
diện sở hữu công nghiệp và doanh 
nghiệp trong nước, các chuyên gia 
quốc tế đến từ INTA, WIPO. Giai 
đoạn 3, Dự án tập trung vào hoạt 
động đào tạo, khảo sát thực tiễn nước 
ngoài về áp dụng pháp luật NHNT.  

Dự án có sự tham gia của các đơn 
vị thuộc Bộ KH&CN (Thanh tra Bộ 
KH&CN, Cục SHTT), một số cơ 

quan bảo hộ và thực thi quyền SHTT 
(Cục cảnh sát kinh tế, Bộ Công an, 
Cục quản lý thị trường, Bộ Công 
thương, Cục điều tra chống buôn lậu, 
Tổng cục hải quan), một số thành 
viên INTA (nhóm “Task force”), các 
doanh nghiệp trong nước và nước 
ngoài (như Tập đoàn BMW, Nike 
Việt Nam, Inter Ikea, Công ty CP sữa 
Vinamilk, Vinacafe, Công ty CP Tập 
đoàn Minh Phú), các đại diện sở hữu 
công nghiệp, văn phòng và công ty 
luật. 

(Theo truyenthongvakhoahoc.vn) 
 

SHTT VỚI DOANH NGHIỆP 
 Ninh thuận dán nhãn để bảo hộ 
trái táo 

Với đặc tính chịu hạn tốt, ít sâu 
bệnh, công đầu tư chăm sóc ít, cây 
táo đã và đang là sự lựa chọn của 
nông dân tỉnh Ninh Thuận. 

Sở Khoa học và Công nghệ Ninh 
Thuận cho biết, từ giữa tháng 9/2016, 
3 cơ sở kinh doanh táo trong tỉnh là 
Hoàng Dãi (xã Phước Sơn, huyện 
Ninh Phước), Hồng Hà (xã An Hải, 
huyện Ninh Phước) và Cù Quăng Trừ 
(xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) tung 
ra thị trường sản phẩm sạch với logo 
“Táo Ninh Thuận” - nhãn hiệu tập thể 
được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng 
nhận bảo hộ vào năm 2013. 

Để được cấp bộ sản phẩm mang 
nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, 
các cơ sở trên phải ký hợp đồng thu 
mua sản phẩm của hơn 100 hộ nông 
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Cụ thể, NaHCO3 trong công 
nghiệp là chất tẩy rửa, làm mềm 
nước nhiễm axit… Trong y học là 
thuốc làm trung hòa axit ở người 
mắc bệnh đau dạ dày. Trong thực 
phẩm dùng để làm mềm thịt, làm 
bánh…. PGS Quyền cho biết thêm. 

Trước sự phức tạp của thị trường, 
PGS.TS Ngô Quốc Quyền khuyến 
cáo, có thể phân biệt bột nhừ thực 
phẩm và bột nhừ công nghiệp bằng 
cảm quan: Bột nhừ dùng trong công 
nghiệp có mùi vôi khá rõ do lượng 
khí hydro sục không đủ; trong khi 
loại dùng trong chế biến thực phẩm 
thường không mùi, không vị và đặc 
biệt là màu rất trắng. 

Cả hai loại sản phẩm hóa học tổng 
hợp trên đều có đặc tính chung là ít 
gây hại nếu sử dụng dưới hàm lượng 
cho phép, không sử dụng liên tục và 
phải là loại dùng trong lĩnh vực chế 
biến thực phẩm, có độ tinh khiết cao 
đến gần 100%. 

(Theo vietq.vn) 
 

 Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Thường 
Xuân” cho sản phẩm quế 

Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành 
Quyết định số 4090/QĐ-SHTT về 
việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý số 00051 cho sản 
phẩm quế Thường Xuân. Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thanh Hóa là cơ 
quan quản lý chỉ dẫn địa lý này. 

Sản phẩm quế Thường Xuân đã 
có danh tiếng từ lâu đời và được biết 

đến là sản phẩm quý, có chất lượng 
cao, được người tiêu dùng ưa 
chuộng, đặc biệt là trong y học và 
ẩm thực. Chất lượng đặc thù của sản 
phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với 
điều kiện địa lý đặc trưng và tập 
quán sản xuất của người dân địa 
phương. Danh tiếng của sản phẩm 
quế Thường Xuân gắn với các tên 
gọi quế Trịnh Vạn. 

Các đặc tính của quế vỏ Thường 
Xuân là do điều kiện địa lý mang 
lại. Khu vực địa lý có địa hình thấp 
dần từ Tây Bắc và Tây xuống khu 
vực phía Đông và phía Nam, chủ 
yếu là vùng núi cao, độ cao trung 
bình từ 150m - 700m. Địa hình của 
khu vực địa lý cắt và đón gió Đông 
Nam nên lượng mưa cao, nguồn 
nước dồi dào. Về khí hậu, khu vực 
địa lý có điều kiện ánh sáng tốt để 
cây quế phát triển. Ngoài ra các bí 
quyết của người dân bản địa trong 
việc trồng, chăm sóc và khai thác 
sản phẩm đã tạo nên tính chất đặc 
thù của sản phẩm. 

Khu vực địa lý: xã Vạn Xuân, xã 
Xuân Lẹ, xã Xuân Chính, xã Xuân 
Thắng, xã Xuân Lộc, xã Xuân Cẩm, 
xã Yên Nhân, xã Bát Mọt, xã Lương 
Sơn, xã Ngọc Phụng, xã Xuân Cao, 
xã Luận Khê, xã Xuân Thành, xã 
Luận Thành, xã Thọ Thanh, xã 
Xuân Dương, thị trấn Thường Xuân 
thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh 
Thanh Hóa. 

(Theo noip.gov.vn ) 


